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EDITORIALEDITORIAL

Caros/as Leitores/as!

Com satisfação informamos a publicação do nú-
mero 2, volume 9 da Revista Eletrônica do Mestrado 
Profissional da Administração (RaUNP). Seguindo os 
princípios de publicação das linhas editoriais, este nú-
mero contempla cinco artigos. 

O primeiro artigo de autoria de Juliana Fabris, An-
drezza Aparecida Saraiva Piekas, Eliane Salete Filippim 
e Carlos Alberto Barp teve por objetivo investigar como 
promover a aprendizagem para a sustentabilidade entre 
gestores, a partir da percepção de representantes da As-
sociação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do 
Comércio da Região de Chapecó (SICOM). 

O segundo artigo, no âmbito da linha editorial de 
gestão de pessoas, de autoria de Danielle Freitas Be-
zerra Fernandes teve por objetivo compreender de que 
maneira as Políticas Públicas de Educação do Estado 
de Pernambuco influenciam a Qualidade de Vida no 
Trabalho dos servidores da Gerência Regional de Edu-
cação Recife Norte. Os resultados demonstram que a 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco não 
possui uma Política Pública de Qualidade de Vida no 
Trabalho, e foi proposta a implantação de um Programa 
de QVT, com o objetivo geral de buscar a excelência do 
Ensino Público através da valorização dos servidores, 
e após desenvolvimento desse Programa, o mesmo seja 
transformado em Política Pública. 

Nosso terceiro artigo, na linha editorial de estra-
tégia e competitividade, se propõe estudar o impacto 
do tempo de relacionamento bancário na chance de 
ser solicitada a renegociação em operações de crédito 
sem garantia real. Os autores, Gabriel José Barthman, 

Bruno Funchal e Aziz Xavier Beiruth, destacam como 
resultados encontrados que o aumento do tempo de re-
lacionamento reduz a chance de ser solicitada a rene-
gociação dos termos do contrato.

Nosso quarto artigo de autoria de César Ricardo 
Maia Vasconcelos, Alípio Ramos Veiga Neto, Mar-
cio Coutinho de Souza e José Alves Teixeira, na linha 
editorial de estratégia e competitividade. O principal 
objetivo deste estudo foi analisar a importância do 
uso do marketing digital para estratégias empresariais 
bem-sucedidas, bem como verificar "se" e "como" as 
empresas locais usam o marketing digital. Os resulta-
dos indicaram que os gerentes em Teófilo Otoni ainda 
não reconhecem a importância desta ferramenta para 
sua estratégia. As empresas pesquisadas direcionam 
seus esforços para os mercados regionais, mas esque-
cem que esses mesmos mercados são cada vez mais 
abertos, mesmo para a internacionalização empresa-
rial. Mesmo os empresários que demonstram algumas 
preocupações com a concorrência investem pouco na 
área e evitam empregar profissionais especializados. 

O quinto artigo desta edição, na linha editorial de 
estratégia e competitividade, tem como autores Mercia 
Cristiley Barreto, Kleber Cavalcanti Nóbrega e Lieda 
Amaral. Este artigo objetivou investigar a relação dos 
principais modelos teóricos da estratégia de serviços. 
A motivação para estudar esse tema levou a crer que as 
organizações orientadas para servir apresentam neces-
sidades em conhecer o mercado de atuação, pesquisam 
ferramentas para gestão baseadas nos recursos, com 
objetivo de agregar valor para seus bens ou serviços 
prestados. 

Boa leitura!
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar como promover a aprendizagem para a sustentabilidade entre gestores, a partir da percepção de representantes da 
Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio da Região de Chapecó (SICOM). 
A abordagem foi descritiva, com enfoque qualitativo, a partir de entrevistas semiestruturadas. Os resultados revelam que há fragilidade na compreensão 
do tema sustentabilidade, voltada à dimensão econômica e ambiental, com iniciativas incipientes quanto à dimensão social. Quanto à aprendizagem, a 
percepção dos entrevistados é de que ela ocorre por meio de processo formal atribuído a instituições de educação e ao poder público, o que parece insuficiente 
para promover a aprendizagem para a sustentabilidade, principalmente no que se refere à interação prática de gestão. Constatou-se ainda que, na visão dos 
participantes, a aprendizagem deve abranger capacitação, observação, vivência e compartilhamento de experiências, e exige predisposição do aprendente. Por 
fim, para promover aprendizagem para a sustentabilidade é necessária mudança comportamental e atitudinal, assim como mudança no quadro de referências 
dos indivíduos.

Palavras-Chave: Aprendizagem Organizacional. Sustentabilidade. Aprendizagem para Sustentabilidade. 

ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate how to promote learning for sustainability among managers, based on the perception of representatives of the 
Commercial and Industrial Association of Chapecó (ACIC), the Chamber of Store Owners (CDL) and the Trade Union of the Region of Chapecó (SICOM). The approach 
was qualitative, descriptive and based on semi-structured interviews. The main findings of the study show the fragility in the understanding of the sustainability 
theme, focused on the economic and environmental dimension, with incipient initiatives regarding the social dimension. The interviewees' perception about the 
learning is that occurs through a formal process assigned to educational institutions and to the public power, which seems insufficient to promote learning 
for sustainability, especially with regard to the practical interaction of management. Findings also indicated the view of the participants, the learning should 
encompass training, observation, experience and sharing of experiences, and requires predisposition of the learner. Finally, to promote learning for sustainability are 
necessary behavioral and attitudinal changes, as well as change in the frame of reference of individuals.

Key-words: Organizational Learning. Sustainability. Learning for Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento econômico verificado pelas orga-
nizações tem sido decorrente do rápido processo de 
industrialização e avanço tecnológico, marcados pela 
concorrência em níveis globais. Contudo, nem sem-
pre este crescimento gera desenvolvimento susten-
tável para a organização e para o conjunto social de 
seu entorno. É possível que a promoção do desenvol-
vimento, na sua forma sustentável, careça de amplos 
esforços de aprendizagem de técnicas, métodos e, 
sobretudo, comportamentos que demandam investi-
mento de tempo e recursos.

As estratégias voltadas à gestão do conhecimen-
to e aprendizagem organizacional são centrais para 
as organizações e sua prosperidade. A aprendizagem 
para a sustentabilidade recomenda a disseminação de 
cultura organizacional que permita respostas adequa-
das às necessidades de produtividade combinada com 
a atenção aos impactos socioeconômicos e ambien-
tais causados pelas organizações.

A aprendizagem organizacional para a sustenta-
bilidade permite interagir e compartilhar práticas co-
letivas que envolvem múltiplos atores sociais. Ela é 
suportada por uma estratégia baseada em competên-
cias e está ancorada em um modelo de gestão e pela 
capacidade de articulação nos diversos contextos da 
sociedade (D'ANGELO; BRUNSTEIN, 2013).

Dentro desta perspectiva da aprendizagem para 
a sustentabilidade no campo organizacional, este 
estudo teve, como objetivo geral, investigar como 
promover a aprendizagem para a sustentabilidade en-
tre gestores, a partir da percepção de representantes 
da Associação Comercial e Industrial de Chapecó 
(ACIC), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e 
do Sindicato do Comércio da Região de Chapecó (SI-
COM). O estudo se caracteriza, com relação aos fins, 
como descritivo, com abordagem qualitativa. 

A justificativa para a realização do estudo consis-
tiu no interesse dos pesquisadores em verificar qual 
é a visão dos representantes das entidades sobre os 
pilares social, econômico e ambiental da sustentabi-
lidade, bem como sua percepção sobre a aprendiza-
gem voltada à sustentabilidade. Justifica-se também 
a realização desta pesquisa, pelo interesse em ob-
servar mais proximamente a questão da aprendiza-
gem transformadora (MEZIROW, 1978; 1981), como 
enunciada por Closs e Antonello (2014), à medida que 
apresentam este tipo de aprendizagem como crucial 
para que o indivíduo se liberte de pressupostos con-

dicionantes sobre o mundo e aprenda a pensar por si 
próprio. Esta autonomia do sujeito parece ser condi-
ção para a adoção dos princípios da sustentabilidade 
na gestão, requerendo a integração entre aprendiza-
gem e sustentabilidade.

Este trabalho está estruturado em cinco seções, 
incluindo esta. As seções seguintes apresentam o re-
ferencial teórico, procedimentos metodológicos, ca-
racterização das entidades empresariais, análise dos 
resultados e as considerações finais.

2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL, 
SUSTENTABILIDADE E 
IMPLICAÇÕES DA APRENDIZAGEM 
TRANSFORMADORA

Nesta seção apresenta-se a revisão teórica sobre os 
temas aprendizagem organizacional, sustentabilidade 
e implicações da aprendizagem transformadora.

2.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Os postulados dos indivíduos, ou seja, o conjunto 
de ideias que constroem sobre o mundo, modelam a 
forma de agir e a postura diante da vida e do trabalho, 
exercendo influência na forma como se dá a relação 
do conhecimento e a aprendizagem dentro das orga-
nizações (LEITE, 2014). Assim, o processo de apren-
dizagem organizacional não pode ser entendido sem 
antes se compreender como se constitui o conheci-
mento no indivíduo.

Para Marchese (1997), o conhecimento relevan-
te está associado à experiência ou prática, faz parte 
de uma determinada atividade, contexto e cultura; e 
o aprendizado profundo, é requisito para passar do 
conhecimento à compreensão, bem como, à reformu-
lação dos modelos mentais utilizados para se ver o 
mundo. A incorporação de conhecimentos significa-
tivos é um dos aspectos centrais da aprendizagem, 
conforme destacam Bastos, Gondim e Loiola (2004, 
p. 221): “aprender é uma mudança comportamental e 
atitudinal que envolve os planos afetivo, motor e cog-
nitivo”. Nesse sentido, a aprendizagem é um processo 
longo e complexo.

O conhecimento adquirido pela aprendizagem 
pode manifestar-se em mudanças nas cognições ou 
no comportamento. Incorporado ao contexto da orga-
nização, o conhecimento representa um estoque e sa-
ber no sentido de um processo e afeta a aprendizagem 
futura (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). As 
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estruturas de significado delineiam a aprendizagem, 
decorrem de pressupostos psicoculturais dos indiví-
duos, moldam as sensações e delimitam percepções, 
sentimentos e cognição (MEZIROW, 1981). 

A aprendizagem organizacional é reconhecida por 
Salgado e Espíndola (1996) como uma pedra angu-
lar na qual se assenta o futuro da organização; com 
a necessidade de uma visão dialética, pois a organi-
zação precisa entender o todo e também reconhecer 
os indivíduos que a integram e propiciam a atividade 
organizacional. Os processos de abstração gerados 
pelos indivíduos são vistos como base da aprendiza-
gem organizacional. 

A definição de aprendizagem organizacional va-
ria de acordo com o enfoque adotado (BIDO; FELIX, 
2011). A pluralidade de abordagens engloba a psico-
lógica, a sociológica, a cultural, a histórica, a meto-
dológica e a gestão propriamente dita (ANTONELO; 
GODOY, 2010).  No entanto, a essência das defini-
ções converge quanto ao aprendizado organizacional 
como uma mudança no conhecimento da organiza-
ção, que ocorre à medida que esta adquire experiência 
(ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). Estes últimos 
autores destacam que, embora necessária à aprendi-
zagem grupal e organizacional, a aprendizagem in-
dividual não é suficiente; o conhecimento adquirido 
pelo indivíduo deve ser incorporado a um repositório 
supraindividual para que outros possam acessá-lo.

 Quanto à aprendizagem aplicada às organizações, 
este estudo optou por abordar os processos de apren-
dizagem transformadora. Para Merizow (1978; 1981; 
1997; 2003), a aprendizagem transformadora efetua 
mudanças no quadro de referências e transforma as 
perspectivas de significados dos aprendizes, por meio 
da conscientização e da reflexão crítica, podendo 
ocorrer em interação grupal ou de forma independen-
te. A conscientização de por que se atribui determi-
nado sentido à realidade é possibilitada pela reflexão 
crítica, que torna possível libertar-se dos pressupos-
tos condicionantes sobre o mundo e aprender a pen-
sar por si próprio (CLOSS; ANTONELLO, 2014). É 
nesse sentido que a reflexão crítica é crucial para os 
indivíduos, para o trabalho, para a cidadania e para a 
tomada de decisões.

No processo de aprendizagem transformadora, 
Henderson (2002, p. 203), em revisão aos trabalhos 
desenvolvidos por Jack Mezirow, Stephen D. Brook-
field e Paulo Freire, identificou quatro fases comuns 
aos três autores:

1. um evento disruptivo ocorre na vida do 

aprendiz que desafia sua visão do mundo; 2. 
o aprendiz então reflete criticamente sobre 
crenças, pressupostos e valores que moldam 
a perspectiva atual; 3. o aprendiz desenvol-
ve uma nova perspectiva para lidar com as 
discrepâncias surgidas a partir do evento 
desencadeador; 4. o aprendiz integra a nova 
perspectiva em sua vida.

A reflexão crítica é destacada por Henderson 
(2002) como a característica distintiva da aprendiza-
gem transformadora, pois, o aprendiz reflete sobre os 
próprios pressupostos que sustentam suas opiniões e 
perspectivas do mundo. Essa reflexão leva a uma mu-
dança fundamental nos modelos mentais, reconheci-
da pelo aprendiz e por aqueles com os quais interage 
na vida diária.

Com base na teoria crítica de Jurgen Habermas, 
Mezirow (1981) postula três domínios de aprendiza-
gem de adultos distintos, mas inter-relacionados, o 
técnico, o prático e o emancipatório. Esses interesses 
são fundamentados em diferentes aspectos da exis-
tência social (trabalho, interação e poder), com for-
mas e necessidades de aprendizagem distintas.

O domínio de aprendizagem técnica está relacio-
nado à ação instrumental e possibilita dedução de ge-
neralizações empíricas de hipóteses legais, com men-
suração objetiva. O domínio de aprendizagem prática 
envolve a interação ou ação comunicativa entre pelo 
menos dois sujeitos atuantes, sendo necessária a refle-
xão crítica para a compreensão mútua das intenções. 
O domínio de aprendizagem emancipatória, por fim, 
envolve o processo emancipatório de conscientização 
crítica, que emana do questionamento aos conheci-
mentos instrumentais e comunicativos do sistema so-
cial vigente, em ambientes educacionais formais ou 
informais e, conduz à aprendizagem transformadora.

Apresentada breve abordagem teórica sobre a 
aprendizagem organizacional e definida a opção do 
estudo pela teoria da aprendizagem transformadora, 
seguem algumas considerações sobre sustentabili-
dade (especialmente na perspectiva de Amartya Sen 
e Ignacy Sachs) e as implicações da aprendizagem 
transformadora.

2.2 SUSTENTABILIDADE E IMPLICAÇÕES 
DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA

A abordagem da sustentabilidade é ampla e em-
pregada em caráter multidisciplinar, seja na esfera 
técnica, científica ou política. São profícuas as cor-
rentes de pensamento em relação aos enfoques de 
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sustentabilidade, bem como, as contradições e ambi-
guidades do termo (BACHA; SANTOS; SCHAUN, 
2010). Em geral, as definições visam integrar viabi-
lidade econômica, cautela ambiental e justiça social, 
três dimensões conhecidas como triple bottom line 
(ELKINGTON, 1998; ALMEIDA, 2002). Corrobo-
ra Sachs (2008) ao incorporar à sustentabilidade um 
conjunto da ética e solidariedade com as gerações 
atuais e futuras. 

Rodriguez, Ricart e Sanchez (2002) constataram 
empiricamente uma problemática: embora a maioria 
das organizações apresente uma visão de sustentabili-
dade, esta visão é voltada, quase que exclusivamente, 
para a questão econômica. Mansourian (2009) chama 
atenção ao fato de que, ao definir sustentabilidade, 
muitos autores eliminam a característica holística do 
termo, o que impede o entendimento integral dos sis-
temas. Nesses contextos há potencial para a reflexão 
crítica e aprendizagem transformadora como propul-
sora da transformação individual e organizacional 
(HENDERSON, 2002).

Para se alcançar níveis de sustentabilidade é ne-
cessário integrar diferentes dimensões como a ética 
e a solidariedade e, desenvolver processos de apren-
dizagem que comportem não somente um saber, mas 
também a escolha qualitativa de como adquirir este 
saber (MORIN, 1999). No mesmo sentido, o autor 
afirma que aprender vai além do reconhecer o que 
virtualmente já era do conhecimento; admite o entre-
laçamento do conhecido e desconhecido. Isso vai ao 
encontro de Mezirow (1981) que entende ser necessá-
rio que o aprendiz reveja os pressupostos específicos 
sobre si mesmo e outros até que a própria estrutura 
das suposições se transforme.

Para Sachs, Lopes e Dowbor (2010), nos proces-
sos de desenvolvimento sustentável, é necessária a 
evolução do conhecimento. Segundo os autores, a es-
sência do valor de um produto está no conhecimento 
adquirido e tecnologia incorporada, conhecimentos 
denominados intangíveis. Nesta seara, a tendência é o 
conhecimento tornar-se um bem público, decorrente 
da facilidade de multiplicação que as tecnologias per-
mitem. Um modelo transformador e inovador necessi-
ta da colaboração de instituições públicas e privadas, 
que busquem desenvolver ou compartilhar o conhe-
cimento referente à sustentabilidade, não agredindo 
a sociedade (indivíduos) e o meio ambiente (CLOSS; 
ANTONELLO, 2014). Nesse sentido, a aprendiza-
gem referente ao conhecimento se multiplica melhor 
quando se compartilha, envolvendo múltiplos atores 
sociais.

A partir de uma fundamentação epistemológi-
ca, Sachs (2008) infere que o desenvolvimento está 
alicerçado em várias dimensões e seu objetivo está 
direcionado à sincronia das ações éticas e questões 
sociais. Para o autor, o desenvolvimento tem uma con-
dição explícita voltada ao meio ambiente, direcionada 
às gerações futuras, na qual o crescimento econômi-
co é caracterizado como necessário e com valor ins-
trumental. Por outro lado, mesmo que o crescimento 
seja fundamental para que ocorra o desenvolvimento, 
não é suficiente, tendo-se em vista que o crescimento 
pode ser excludente, acompanhado das diferenças so-
ciais, pobreza e alto desemprego.

O desenvolvimento, conforme Sen (2010), está 
relacionado com as melhorias do grau de liberdades 
que as pessoas conseguem atingir. Ao abordar desen-
volvimento como liberdade, descreve cinco espécies 
de liberdades: “1. liberdades políticas; 2. facilidades 
econômicas; 3. oportunidades sociais; 4. garantias de 
transparências; e, 5. segurança protetora” (SEN, 2010, 
p. 25). Indica também a necessidade de avanços para 
as áreas da saúde, educação e direitos civis, comple-
mentos primordiais para atingir a liberdade em um 
contexto mais amplo.

A liberdade é o principal meio (instrumental) e 
não apenas fim do desenvolvimento (papel constitu-
tivo), pois as oportunidades econômicas, políticas e 
sociais influenciam diretamente naquilo que as pes-
soas podem realizar (SEN, 2010). A liberdade de 
participação é considerada essencial no exercício da 
democracia e da escolha social responsável. Para se 
alcançar a liberdade, os processos de aprendizagem 
transformadora podem se apresentar como condição 
indispensável, segundo Mezirow (1978), para moti-
var os aprendizes às ações modificadoras das práticas 
pessoais, sociais e institucionais.

No campo organizacional há um leque de possi-
bilidades de programas e ações que podem ser im-
plementados pelas organizações para prover o acesso 
dos trabalhadores e das comunidades do entorno aos 
insumos que podem gerar qualidade de vida, ampliar 
as oportunidades sociais e tornar possível à popula-
ção participar no processo de expansão econômica 
(SEN, 2010). A aprendizagem, a governança corpo-
rativa e a responsabilidade social podem estar inte-
gradas na medida em que se estabeleça padrões de 
conduta da organização para com seus stakeholders 
(BLACKBURN, 2007). Nesse sentido, é apropriada a 
discussão sobre o aprendizado da ação, que demons-
tra como a reflexão e a aprendizagem nos níveis in-
dividual e grupal podem promover a aprendizagem 
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e mudanças reais em uma organização (HENDER-
SON, 2002).

Apesar de recente, a aprendizagem transforma-
dora em administração apresenta potencial de explo-
ração das possibilidades (CLOSS; ANTONELLO, 
2014), relevante, sobretudo, em experiências organi-
zacionais que tenham como foco uma aprendizagem 
transformadora para a sustentabilidade, entre outros 
temas ligados a essa perspectiva. 

No tópico seguinte serão expostos os procedimen-
tos metodológicos do estudo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à abordagem, este estudo classifica-se 
como qualitativo, pois o foco não foi mensurar resul-
tados numéricos, mas, captar o ponto de vista dos en-
trevistados, compreendendo a percepção destes sobre 
o fenômeno estudado. Esta abordagem foi empregada 
com o intuito de melhor compreender o fenômeno em 
seu contexto, sendo possível verificar certo grau de 
subjetividade (GODOY, 2006).

Quanto aos objetivos, a investigação caracteriza-
-se como descritiva, pois realiza o registro e a inter-
pretação dos fatos sem a interferência do pesquisador, 
a finalidade é observar, registrar e analisar os fenô-
menos, sem, contudo, entrar no mérito dos achados 
(LAKATOS, MARCONI, 2010). 

O estudo iniciou-se a partir de uma pesquisa bi-
bliográfica e, posteriormente, os dados foram coleta-
dos de por meio de aplicação de entrevista semiestru-
turada, com perguntas fechadas e abertas que tiveram 
como base para a sua formulação as dimensões teó-
ricas e empíricas articuladas neste estudo. Os dados 
coletados aparecem sob a forma de transcrição inte-
gral das entrevistas, de modo a atender o objetivo de 
conhecer a percepção dos entrevistados sobre como é 
possível desenvolver a aprendizagem necessária para 
um gestor de sustentabilidade. 

Foram realizadas sete entrevistas, com represen-
tantes de cada uma das três entidades, sendo ouvi-
dos presidente, vice-presidente e diretor executivo 
da ACIC, CDL e SICOM. As entidades empresariais 

participantes do estudo foram denominadas, Entida-
de 1; Entidade 2 e Entidade 3. Já os entrevistados, vi-
sando a confidencialidade, foram classificados como: 
E1; E2; E3; E4; E5; E6 e E7. 

A seleção das entidades para a aplicação das en-
trevistas semiestruturadas justifica-se em função da 
representatividade e similaridade de representação 
delas no meio empresarial regional. Os dados cole-
tados aparecem sob a forma de transcrição de entre-
vistas as quais possibilitam maior compreensão do 
fenômeno estudado. As entrevistas foram gravadas 
mediante a autorização dos entrevistados. 

A análise dos dados qualitativos obtidos por meio 
das entrevistas foi realizada mediante técnica de aná-
lise de conteúdo, que segundo Richardson (2009) 
possui a interpretação convencional do material. A 
análise correspondeu às etapas de exploração do ma-
terial, tratamento dos resultados obtidos, e posterior 
interpretação, tendo sido realizada cotejando-se os 
dados coletados a campo com os conceitos apreen-
didos na revisão de literatura. Quanto aos tópicos de 
análise foram considerados: a aprendizagem e a sus-
tentabilidade, quanto aos descritores, transformadora 
(aprendizagem), social, ambiental e econômica (sus-
tentabilidade). 

 4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
 
Neste tópico apresenta-se breve caracterização 

das organizações empresariais representadas pelos 
sujeitos da pesquisa, bem como a descrição e análise 
dos dados coletados por meio de entrevistas.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES 
ACIC, CDL E SICOM

O funcionamento das três entidades em um mes-
mo local é percebido como elemento positivo para o 
setor empresarial regional, no sentido de contribuir 
para fomentar parcerias e ações na defesa dos inte-
resses do conjunto empresarial que representam. O 
Quadro 1 apresenta breve resumo das características 
de cada uma das entidades. 
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Fundada em 1947, representa os setores da indústria, comércio, prestação de serviços e agronegócio. A estrutura 
organizacional é composta pelo conselho deliberativo, conselho consultivo, diretoria executiva e equipe de quatorze 
colaboradores. A entidade atua na tentativa de reduzir as incertezas mercadológicas, oferecendo oportunidades de 
debate, formação, informação e de intercâmbio que buscam antecipar os cenários, além de manter-se vigilante na defesa 
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, na valorização do empreendedorismo, fundamentado nas liberdades 
democráticas para a construção de uma sociedade livre, pluralista, justa e solidária (ACIC, 2016).

Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó (CDL)

Fundada em 1969, representa os lojistas de Chapecó. A estrutura organizacional é composta pelo conselho consultivo, 
diretoria executiva e equipe de vinte colaboradores. O negócio da CDL é fornecer serviços para a administração do 
comércio varejista, assim, atua com o objetivo de integrar os associados e instiga-los a participar ativamente das atividades 
promovidas. As ações da entidade são pensadas para expandir o comércio varejista, promover o associativismo e prestar 
serviços e informações que permitam a profissionalização empresarial. Diante disso, a entidade tem como visão ser 
referência na profissionalização e qualificação deste segmento (CDL, 2016).

Sindicato do Comércio da Região de Chapecó (SICOM) 

É uma entidade sindical fundada em 1970, sediada em Chapecó, abrange 25 municípios da região Oeste de Santa 
Catarina. Objetiva representar e desenvolver o comércio, a partir de serviços e informações, contribuindo para a evolução 
humana, tecnológica e econômica. A estrutura organizacional é composta pela diretoria executiva, eleita a cada biênio, 
que contempla os cargos de presidente, vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor de relações do 
trabalho e respectivos diretores adjuntos. Há ainda um conselho fiscal e assessorias administrativa, jurídica e de imprensa. 
Além de treze colaboradores envolvidos diretamente com as atividades do sindicato. No SICOM funciona também a 
Comissão Intersindical de Conciliação Prévia (CONCILIA), que é uma comissão conciliadora trabalhista (SICOM, 2016).

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CHAPECÓ (ACIC)

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na coleta de dados com os representantes das en-
tidades ACIC, CDL e SICOM foram entrevistados os 
presidentes, vice-presidentes e diretores executivos, 
totalizando sete entrevistas, com o objetivo de captar 
a percepção deles acerca de como promover a apren-
dizagem para a sustentabilidade entre gestores. As 
entidades serão referidas como Entidade 1 (ACIC), 
Entidade 2 (CDL) e Entidade 3 (SICOM) e, os entre-
vistados como E1, E2, etc. 

Observa-se que ao saber da entrevista, um dos en-
trevistados (E3) comentou com os pesquisadores que 
buscou fazer algumas leituras informativas sobre o 
tema sustentabilidade e passou a relatar algumas si-
tuações identificadas por ele no processo da evolução 
global das discussões em torno do tema. Pela análise 
dos dados qualitativos coletados, foi possível consta-
tar que a visão de sustentabilidade, para o E3, é maior 
que apenas o aspecto ambiental: “o grande desafio do 
gestor de fazer com que a empresa sobreviva frente 
ao [...] custo Brasil e ao mesmo tempo tenha a capa-
cidade [...] de produzir [...] evitando [...] deixar para 

a futura geração um passivo residual muito grande”. 
Entretanto, embora o entrevistado tenha procurado 
pautar-se pela visão captada em suas leituras, em 
seus relatos percebeu-se que o maior enfoque de sua 
percepção acerca de sustentabilidade encontra-se nas 
dimensões ambiental e econômica.

Quando indagado sobre o seu entendimento de 
sustentabilidade, o entrevistado E4 ressaltou que 
“se fala muito e se faz pouco, então ela precisa ser 
bem planejada, e hoje ainda a gente não tem um 
plano de sustentabilidade”. Para E4, o tema sus-
tentabilidade é importante, tanto que a entidade da 
qual ele faz parte propôs-se a discuti-lo em Con-
venção realizada em 2015. 

O entrevistado E3, quando indagado sobre o que 
entende por sustentabilidade e quais dimensões ela 
abrange, reconheceu que a sustentabilidade não é 
apenas ambiental. Destacou, entretanto, a dimensão 
ambiental como dependente da dimensão econômica, 
já que, na sua percepção, para as empresas, é uma 
questão de sobrevivência obter o retorno econômico 
imediato: “nós temos que ter um lucro imediato, por-
que senão nós não sobrevivemos, principalmente aqui 
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no Brasil” (E3). Nesse sentido, para E3, as tecnologias 
existentes para reduzir os desperdícios de recursos 
possuem alto custo o que as tornam inviáveis.

Na percepção do entrevistado E1, a sustentabili-
dade envolve “o mínimo de desperdício possível e o 
aproveitamento [...] das riquezas naturais [...]”, tais 
como os exemplos por ele citados: formas alternativas 
de energia renovável, como a solar e o reaproveita-
mento da água da chuva. Nesse sentido, as afirmações 
do E1 destacam as dimensões ambiental e econômica 
da sustentabilidade. Estas abrangem, segundo o en-
trevistado, reaproveitar e destinar adequadamente os 
resíduos, utilizar materiais biodegradáveis para lim-
peza da fábrica e equipamentos, possibilitar a infil-
tração da água da chuva no solo e, aproveitamento 
da energia solar. Isso tudo, como forma de contribuir 
para a sustentabilidade econômica da empresa, valo-
res manifestos pelo entrevistado.

Para o entrevistado E6, a sustentabilidade abran-
ge aspectos internos e externos à organização e “está 
voltada para manter a empresa funcionando, sendo a 
dimensão financeira a principal entre elas”. Destacou 
a necessidade das empresas em “manter-se e crescer 
em um mercado turbulento”, sendo que o crescimen-
to econômico possibilitaria aporte para aplicação na 
sustentabilidade ambiental, segundo ele.

O entrevistado E5 explicitou: “sustentabilidade 
está classificada em três dimensões, econômica, so-
cial e ambiental”, entretanto ele destacou que a “im-
portância maior está com a questão ambiental”, pois, 
na visão dele, a sociedade começa a reconhecer as 
empresas que estão voltadas à preservação ambiental, 
tratamento de resíduos e redução de poluentes. Abs-
trai-se deste depoimento, a relação direta percebida 
entre a dimensão econômica e a dimensão ambiental, 
sendo a primeira propulsora da segunda. Neste senti-
do, o E5 acrescentou que “ainda é muito oneroso para 
as empresas investir nesta área”, e observou que a re-
sistência na busca por energias renováveis é resultado 
da falta de uma política pública de incentivo. 

Ainda quanto à dimensão ambiental, foram des-
tacadas, pelo entrevistado E2, algumas ações pontu-
ais promovidas pela Entidade 1 junto à comunidade 
local, como a coleta e destinação de lixo eletrônico 
e inspeção veicular: “o núcleo das mecânicas [da 
ACIC] fez o dia de inspeção veicular [...] e já naquele 
mesmo dia foi avisado à população que quem tives-
se lixo eletrônico levasse até a praça para que fosse 
feito o destino correto”. Do mesmo modo, os entre-
vistados E1 e E3 destacaram o plantio de mudas de 
árvores como medida compensatória para a emissão 

de carbono, geração de lixo e consumo de energia, 
decorrentes da realização de convenção nacional da 
Entidade 1, declarando que estiveram: “ distribuindo 
mudas para que as pessoas plantem” (E1).

Quanto às dimensões social e ambiental da sus-
tentabilidade, o entrevistado E4 percebe como econo-
micamente inviável promovê-las. Na sua percepção 
a dimensão econômica sobrepõe-se a elas, apesar de 
afirmar ser importante promover [pelo menos] a di-
mensão ambiental. 

Quanto à dimensão social, a percepção do E1 é 
a de que sua empresa apresenta boas condições de 
trabalho e higiene. O entrevistado demonstrou tam-
bém uma atitude benevolente com relação aos traba-
lhadores. Ressaltou a relevante contribuição do seu 
papel enquanto empresário, uma vez que mantém um 
negócio que possibilita o sustento dos empregados e 
citou que são “100 famílias que dependem de nós”. As 
falas capturadas entre os sujeitos de pesquisa levam 
a refletir que as iniciativas relacionadas à dimensão 
social da sustentabilidade ainda são incipientes, não 
atendendo ainda aquelas que buscam a expansão das 
liberdades individuais ou a redução da distância entre 
as camadas sociais (SEN, 2010). Destaca-se a inicia-
tiva do Entrevistado E3, com referência a sua própria 
empresa: “nós levamos tudo para o Verde Vida, é 
uma maneira de colaborar com a sustentabilidade e 
ao mesmo tempo dar certo retorno financeiro para 
uma entidade beneficente que é o Verde Vida”. Nesse 
sentido, contribui com as dimensões da sustentabili-
dade ambiental e social, pois a entidade citada pelo 
E3 é uma Organização Não-Governamental (ONG) 
que coleta materiais recicláveis e promove o atendi-
mento socioeducativo para adolescentes em situação 
de vulnerabilidade (VERDE VIDA, 2016).

O entrevistado E7, indagado sobre sustentabili-
dade, argumentou que as instituições representativas 
têm que se reinventar, “servindo de elo para o empre-
sário se reinventar” e ter respostas imediatas para su-
prir demandas. Para E7, as empresas menores podem 
ter acesso a novas ferramentas de sustentabilidade 
por meio do associativismo, de modo a “provocar o 
novo”. Por fim, o entrevistado E1 entende que susten-
tabilidade é “fazer os reaproveitamentos de tudo que 
é possível [...] e a sustentação da própria empresa”. 
E o E4 reconheceu a necessidade de formação e in-
formação quanto ao assunto a todos os associados da 
entidade a qual pertence. 

Em relação à Entidade 1, o entrevistado E2 des-
tacou que “nunca nas nossas reuniões se falou em 
gestão de sustentabilidade, mas a gente faz a susten-
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tabilidade aplicada de uma forma ou outra no nosso 
dia-a-dia.” Com vistas a ampliar a atuação susten-
tável das empresas, o E2 percebe que um gestor de 
sustentabilidade teria atuação mais abrangente: “se 
nós tivéssemos dentro da empresa um gestor de sus-
tentabilidade, iria ser bem diferente [...], focado só 
nisso, poderia ser feito muito mais”. Entretanto, o 
entrevistado E1 se contrapõem função do ônus finan-
ceiro que isso geraria. Nesse sentido, o entrevistado 
E2 complementou que o gestor de sustentabilidade 
seria aplicável a uma grande empresa, em função do 
ônus financeiro incompatível com negócios menores. 
A percepção também foi referida por E3, que acredita 
que tão breve não deve se firmar, como uma realidade 
em empresas brasileiras, o gestor de sustentabilidade, 
salvo nas grandes organizações. Ele também remeteu 
para o poder público a responsabilidade por incenti-
var a formação em sustentabilidade.

As observações feitas por E3 são no sentido de 
que o gestor de sustentabilidade é um cargo especí-
fico na empresa. Entretanto, o que a literatura aponta 
é a necessidade de que esta seja uma postura de ges-
tão. Indagados sobre as características desejáveis a 
um gestor de sustentabilidade, o entrevistado E1 afir-
mou que “tem que ter um espírito de reaproveitamen-
to”. Para o entrevistado E2, o gestor “não pode ser 
um ecochato; tem que enxergar oportunidades”. As 
afirmações coletadas foram mais no sentido de que 
o gestor de sustentabilidade perceba formas de con-
tribuir com a sustentabilidade, especialmente na sua 
dimensão ambiental e que, sobretudo, isso retorne em 
benefícios financeiros para a empresa.

O entrevistado E3 considera que os empresários 
e profissionais com formação técnica tem maior ca-
pacidade intelectual e maior facilidade para compre-
ender o processo de sustentabilidade, o que revela a 
concepção de que a aprendizagem se processa por 
meios formais e pode levar a excluir indivíduos com 
baixa escolaridade. Essa afirmação, no entanto, vem 
de encontro à afirmação exposta por Closs e Anto-
nello (2014), de que a aprendizagem transformadora 
se volta à educação de adultos em contextos formais 
e informais e considera a interseção entre as dimen-
sões individual e social, pois os indivíduos vivem em 
sociedade. 

Já na fala do entrevistado E3, percebe-se um sen-
timento de impotência quanto a “o quê” e “como” re-
alizar ações sustentáveis, bem como, um apelo para 
que alguém forme gestores de sustentabilidade, uma 
vez que, na percepção dele, os empresários já fazem 
o possível:

[...] gestor de sustentabilidade [...] é uma pro-
fissão [...] que vai se expandir [...] direcionem 
ao gestor de sustentabilidade, por favor! For-
mem profissionais nesta área, porque o que 
nós empresários fazemos hoje empiricamen-
te, vamos tateando e vamos vendo o que é 
possível fazer [...]. Nós queremos fazer muito 
mais, mas não podemos. 

Outro ponto destacado na percepção do entrevis-
tado E3, é que as pessoas só se preocupam com prá-
ticas sustentáveis se isso tiver reflexo financeiro que 
lhe seja diretamente atribuível. 

Ainda sobre as características desejáveis ao gestor 
de sustentabilidade, para o entrevistado E4, de modo 
geral, “precisa ser uma pessoa correta e com per-
fil ético”. Este entrevistado trouxe à tona elementos 
comportamentais que vão além da formação acadê-
mica, mais afetos à aprendizagem transformadora. 
Já na percepção de E5, são indispensáveis caracte-
rísticas como, “formação, experiência, conhecimen-
to prático e flexibilidade para mudanças drásticas”. 
Para o entrevistado E3, quanto às características de 
um gestor de sustentabilidade, “ele tem que ter aque-
le despertar, aquela vontade de ser ecologicamente 
correto; às vezes só o empresário não pode, embora 
queira fazer, porque o empresário olha muito para o 
lucro”. Nesse mesmo sentido E3 prosseguiu sua fala 
e destacou que “o gestor ambiental, tem que procu-
rar interagir com o todo, com seus comandados e 
inclusive com seus fornecedores”, no sentido de que 
as partes envolvidas tenham responsabilidade por 
recuperar o ambiente degradado. 

Quando indagado sobre as características que 
considera necessárias para um gestor de sustentabili-
dade, o entrevistado E6 afirmou: “A primeira ele tem 
que ter treinamento, tem que ter acesso à informa-
ção e tem que estar disposto a ter essa informação”. 
Ressaltou ainda que é possível despertar o interesse 
demonstrando que existem oportunidades e formas 
diferentes de se fazer. Entretanto, cabe a cada indiví-
duo se responsabilizar por querer, ou não, aprender. 
Portanto, percebe-se que a aprendizagem deve ser ati-
va, já que os indivíduos passam a desempenhar papel 
ativo e de grande influência na busca do conhecimen-
to (SOUZA; VERDINELLI, 2014).

No mesmo sentido, o entrevistado E7, destacou 
que é possível criar uma cultura na organização, tra-
duzindo a sustentabilidade no dia a dia, de forma a 
desenvolver lideranças, por meio da capacitação pro-
fissional. Dessa forma, quando indagado a respeito de 
como se promove a aprendizagem em um gestor de 
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sustentabilidade, o entrevistado E6 afirmou: “quando 
a gente dá exemplo começa despertar um pouquinho 
cada um. As pessoas começam: bom, se eles fizeram, 
então, também eu posso fazer.”. Esta percepção vai na 
linha de que, a partir da aprendizagem significativa, 
os conceitos são ampliados, organizados e diferencia-
dos em função do compartilhamento do conhecimen-
to (MOREIRA; MASINI, 1982).

Entretanto, a aprendizagem é percebida como in-
tegrante de um processo formal para o entrevistado 
E2, quando afirmou: “Então aí vem o meio acadê-
mico pra fazer essa pessoa, pra fazer essa conver-
gência aí”. O entrevistado explicitou seu entendi-
mento de que a aprendizagem se dá formalmente e 
é de responsabilidade de uma instituição de ensino, 
do meio acadêmico, do professor. No mesmo sentido, 
E3 declarou que entende que a aprendizagem se dá 
de maneira formal, em universidades, instituições de 
ensino, e que deve ser incentivada pelo poder público. 
O E3 disse também que acredita que devem surgir 
em breve cursos de gestor de sustentabilidade que se-
rão demandados em função da boa remuneração e de 
perspectivas de empregabilidade. Novamente se ob-
serva que, apesar de considerarem relevante, alguns 
entrevistados tendem a atribuir o desenvolvimento de 
gestores de sustentabilidade a outros atores, menos a 
si ou às entidades que representam.

Quanto à aprendizagem para a sustentabilidade, 
o entrevistado E1 destacou que, para uma mudança 
de perspectiva, é necessário treinamento, por meio do 
qual haja a conscientização dos empresários de que 
“eles estão contribuindo para eles próprios e para 
a própria empresa, e para a natureza”. Ressalta a 
necessidade de entendimento e mudança de postura 
do empresário. Isso vai ao encontro da aprendizagem 
transformadora, no sentido de que é necessário mu-
dar o quadro de referências dos indivíduos (CLOSS; 
ANTONELLO, 2014), resta saber se para este fim o 
treinamento seria suficiente para promover aprendi-
zagem transformadora.

Para o entrevistado E1 a aprendizagem é uma 
“vivência em casa, na empresa, no setor acadêmico, 
de uma maneira geral”. Nesse contexto, enquadra-
-se a aprendizagem ativa, pois o indivíduo passa a 
desempenhar papel ativo e de grande influência na 
busca do conhecimento e deixa de ser uma pessoa 
passiva, exposta ao conhecimento (SOUZA; VER-
DINELLI, 2014). 

Ainda com relação às formas de aprendizagem 
para um gestor de sustentabilidade, o entrevistado E1 
afirmou: “quando bate na necessidade, é que se vê 

como se economizar e fazer pra aproveitar”. Ates-
ta essa percepção o entrevistado E3 ao afirmar que: 
“os maiores avanços que o mundo tem é a partir das 
grandes tragédias [...]. Os governos mudam de dire-
ção, e os grandes avanços tecnológicos sentidos se 
dão [...] em cima dessas tragédias”. A percepção do 
entrevistado leva a refletir sobre as fases da apren-
dizagem transformadora, que desafiam a visão de 
mundo do aprendiz, de modo a fazê-lo refletir criti-
camente sobre seus pressupostos, desenvolver novas 
perspectivas e integrá-las em sua vida (CLOSS; AN-
TONELLO, 2014).

Na percepção do entrevistado E7, a universidade 
mostra-se fragilizada para promover a aprendizagem 
para a sustentabilidade, principalmente no que se re-
fere à interação prática do profissional. Ainda, res-
saltou o E7, que a formação passa pelo interesse pela 
aprendizagem, mudança de cultura do empresário, 
programas permanentes de capacitação, fóruns 
de aprendizagem compartilhando experiências, 
coaching, bibliotecas de casos de sucessos, novas 
propostas pedagógicas. Dessa forma, para E7, o ges-
tor deve ser instigado à pró-atividade. Nesse sentido, 
a aprendizagem ativa sustenta a premissa de que a 
aprendizagem ocorra pelo exercício ou prática (MA-
SETTO, 2011). Do mesmo modo, ocorre aprendiza-
gem significativa quando as informações e ideias no-
vas caracterizam uma coerência em sua composição, 
se relacionam com definições abrangentes, evidentes 
e relacionadas à disposição do conhecimento e con-
tribuem para a diferenciação, ordenação e equilíbrio 
(MOREIRA; MASINI, 1982).

Quanto à percepção dos entrevistados sobre sus-
tentabilidade e suas dimensões, observou-se que há 
uma fragilidade na compreensão do tema. Dos sete 
entrevistados, seis mencionaram expressamente ape-
nas as dimensões econômica e ambiental. Para os 
entrevistados, a dimensão ambiental depende da di-
mensão econômica. Consideram que é uma questão 
de sobrevivência o retorno econômico imediato. En-
tendem ainda, que o crescimento econômico possi-
bilita aporte para aplicação na dimensão ambiental. 

No tocante a dimensão social, para os entrevis-
tados, não se pode inferir a percepção de que a pro-
moção do desenvolvimento humano influencia nas 
habilidades produtivas das pessoas e, portanto, re-
flete no crescimento econômico. Do mesmo modo, 
são incipientes as iniciativas relacionadas aos aspec-
tos abrangentes de sustentabilidade social, como por 
exemplo, os que buscam a expansão das liberdades 
individuais ou a redução da distância entre as cama-
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das sociais (SEN, 2010).
Quanto às características desejáveis a um gestor 

de sustentabilidade, os entrevistados são unanimes 
em reconhecer a necessidade de formação e informa-
ção quanto ao tema. Sobressaem-se as características 
formação, experiência, flexibilidade, ética, interação, 
empatia, dinamismo, visão holística e empenho.

Com base na indagação de como se aprende a ser 
um gestor de sustentabilidade, torna-se explícito o 
entendimento dos entrevistados de que a aprendiza-
gem se dá formalmente, é de responsabilidade de ins-
tituições de ensino e deve ser incentivada pelo poder 
público.  Ainda quanto às formas de aprendizagem, 
destacam-se o interesse do indivíduo, o comparti-
lhamento de experiências, a vivência, a observação, 
a capacitação permanente e situações traumáticas. 
Destacou-se no estudo a percepção de que a academia 
se mostra fragilizada para promover a aprendizagem 
para a sustentabilidade, principalmente no que se re-
fere à interação prática do profissional.

Nesse sentido, conclui-se pela necessidade de for-
mação, conscientização, envolvimento e visão holísti-
ca do gestor, do que decorre uma mudança de postura 
para que haja aprendizagem para a sustentabilidade. 
Assim, sustenta-se a premissa de que a aprendizagem 
ativa ocorre pelo exercício ou prática, atividades for-
muladas de tal forma que há efetividade no aprendi-
zado (MASETTO, 2011).

Da mesma forma, a incorporação de conheci-
mentos significativos é um dos aspectos centrais da 
aprendizagem, cujo processo é longo, complexo e 
envolve mudança comportamental e atitudinal (LEI-
TE, 2014). Nesse sentido, pode-se integrar às fases da 
aprendizagem transformadora, que desafiam a visão 
de mundo do aprendiz, de modo a fazê-lo refletir cri-
ticamente sobre seus pressupostos, desenvolver novas 
perspectivas e integrá-las em sua vida (CLOSS; AN-
TONELLO, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teve como objetivo geral foi investigar 
como promover a aprendizagem para a sustentabili-
dade entre gestores, a partir da percepção de repre-
sentantes da Associação Comercial e Industrial de 

Chapecó (ACIC), da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) e do Sindicato do Comércio da Região de Cha-
pecó (SICOM). Inicialmente efetuou-se uma revisão 
bibliográfica que abordou a aprendizagem organiza-
cional, sustentabilidade e implicações da aprendiza-
gem transformadora. Na sequência indagaram-se aos 
representantes das entidades ACIC, CDL e SICOM 
acerca de sua percepção sobre sustentabilidade e suas 
dimensões, sobre as características desejáveis a um 
gestor de sustentabilidade e como se aprende a ser um 
gestor de sustentabilidade.

Apesar das falas remeterem principalmente à 
questão ambiental, na visão dos entrevistados, a 
sustentabilidade tende para a dimensão econômica, 
uma vez que os entrevistados valorizam priorita-
riamente os resultados financeiros que suas orga-
nizações podem obter pela atividade empresarial. . 
Quanto à dimensão social, foi enfatizada por apenas 
um dos depoentes. Verificou-se desse modo que as 
dimensões econômica, social e ambiental não são 
percebidas de forma equilibrada e nem na mesma 
proporção, como relevantes pelos sujeitos ouvidos. 
Eles também tendem a remeter as iniciativas pela 
educação em sustentabilidade para a esfera pública, 
retirando de si responsabilidade na promoção deste 
tipo de aprendizagem.

Quanto à aprendizagem, na percepção dos entre-
vistados, um gestor voltado à sustentabilidade deve 
passar por um processo formal de capacitação, que 
deve ficar a cargo de instituições de ensino e do poder 
público, e ser voltado à atuação prático do profissio-
nal. Não foram coletadas evidências entre os entrevis-
tados da relevância da reflexão teórica para a aprendi-
zagem de gestores em sustentabilidade. Destacaram 
ainda os depoentes, que os programas de aprendiza-
gem devem abranger vivências e compartilhamento 
de experiências.

Por fim, este trabalho não pretende exaurir o tema, 
já que apresenta algumas limitações, como o fato da 
impossibilidade de generalização dos resultados. As-
sim, são sugeridas novas investigações, em diferentes 
contextos organizacionais, para captar como se dá a 
compreensão sobre o tema da sustentabilidade, bem 
como sobre as formas de aprendizagem e sua relevân-
cia entre gestores.
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RESUMO
O estudo teve como objetivo geral compreender de que maneira as Políticas Públicas de Educação do Estado de Pernambuco influenciam a 
Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da Gerência Regional de Educação Recife Norte. Optou-se neste estudo pelo modelo de Richard 
Walton (1973) devido à abrangência e aplicabilidade do referido modelo. No que se refere à metodologia, o estudo adotou a abordagem qualitativa, 
e o método de estudo de caso. O campo de estudo foi a Gerência Regional Recife Norte, uma unidade específica da Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco, do qual fizeram parte da amostra servidores efetivos, com três anos ou mais na Rede Pública Estadual de Ensino. Para 
coleta dos dados foram utilizadas observações e entrevistas semiestruturadas. Posteriormente como método de análise dos dados foi utilizado 
uma análise de conteúdo. Concluiu-se que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco não possui uma Política Pública de Qualidade de 
Vida no Trabalho, e foi proposta a implantação de um Programa de QVT, com o objetivo geral de buscar a excelência do Ensino Público através da 
valorização dos servidores, e após desenvolvimento desse Programa, o mesmo seja transformado em Política Pública.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Políticas Públicas.

 ABSTRACT
The study aimed to understand how the public policies of the State Education in Pernambuco influence the Quality of Life at Work of the Civil Servants of the 
Regional Recife North Education Management. We chose in this study, the model created by Richard Walton (1973) due to the scope and applicability. With 
respect to methodology, the qualitative study adopted approach and the case study method. The field of study was the Regional Management North Reef, 
a secretariat of the specific unit of State Education of Pernambuco, which were part of the sample effective servants with three or more years in the Public 
Network State Education. To collect data observations semi-structured interviews were used. Later as data analysis method it was used a content analysis. It 
was concluded that the Secretary of State of Pernambuco Education does not have a Public Policy Quality of Life at Work It was proposed the implementation 
of a QLW program with the overall objective of seeking excellence in public education through the enhancement of civil servants, and after the development of 
this program, it is transformed into Public Policy.

Key-words: Life quality at work. Public Policies.
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1 INTRODUÇÃO

As crises e competitividades que o mercado atu-
al apresenta, requer que as empresas ofereçam um 
diferencial nos serviços que destaque a empresa das 
demais, para que esta possa permanecer no mundo 
dos negócios. Outra característica importante no 
mercado é a busca por resultados. Neste contexto, 
se faz relevante o novo olhar das organizações no 
que se refere não só as estratégias de negócios como 
também em relação às habilidades, potencialidades 
e satisfação dos membros das empresas nas reali-
zações de suas atividades. A consideração de que 
o bem-estar dos profissionais de uma empresa pode 
influenciar sua produtividade e competitividade tem 
feito muitas empresas repensarem suas políticas em 
gestão de pessoas.

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tornou-
-se uma das grandes preocupações das organizações, 
devido à relação entre condições adequadas para re-
alização de trabalho e produtividade. Para McGregor 
(1980), nos anos 50 surgiram às primeiras teorias que 
associavam produtividade à satisfação do trabalhador. 
Basicamente, pensava-se que não só era possível unir 
a produtividade à satisfação, como o bom desempe-
nho do trabalhador lhe proporcionava satisfação e re-
alização (RODRIGUES, 2009, p. 19).

Os estudos sobre qualidade de vida no trabalho ti-
veram sua origem em empresas da esfera privada. En-
tretanto, o mundo empresarial não é o único que tem 
se preocupado, atualmente, em debater temas que en-
volvem modelos de gestão de pessoas. O setor público 
vem se defrontando com a necessidade de melhorar 
os serviços oferecidos à população. Se isso pode ser 
alcançado via profissionais motivados e valorizados, 
a qualidade de vida no trabalho assume posição de 
destaque (IORKORKI; RISSI, 2008, p. 2).

As mudanças e exigências do mercado têm propor-
cionado impactos, não apenas em empresas privadas 
como também empresas/órgãos públicos. Existe hoje 
uma preocupação por resultados, antes não tão rele-
vante. Observam-se mudanças nas Políticas Públicas, 
principalmente no que diz respeito à valorização do 
servidor. Ao acompanhar as publicações oficiais das 
políticas públicas na área da Educação tem-se perce-
bido um investimento no professor quando oferecido 
diversas formas de aperfeiçoamento, planos de cargos 
e carreira. 

Este trabalho foi focado na Secretaria de Educação 
do Estado de Pernambuco, mais especificamente na 
Gerência Regional Recife Norte. A Gerência Regional 

de Educação Recife Norte, que serviu como campo 
de estudo, encontra-se localizada no bairro de Santo 
Amaro, onde é responsável diretamente por 73 Esco-
las Estaduais e 234 Escolas Particulares, possuindo 
139 servidores efetivos e terceirizados vinculados a 
sua sede, sendo que para este estudo serão conside-
rados os servidores efetivos com 3 anos ou mais na 
Rede Pública Estadual.

Analisar a qualidade de vida dos servidores da Ge-
rência Regional de Educação Recife Norte, órgão este 
subordinado ao Governo do Estado de Pernambuco, 
leva a necessidade de fazer um breve resgate das Po-
líticas Públicas em Recursos Humanos no Brasil e no 
Estado de Pernambuco, mais especificamente na Se-
cretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 

Segundo Gomes (1996), o Brasil apresenta diver-
sas lutas trabalhistas, desde o século XIX, até os dias 
de hoje. Legislações foram sendo criadas no que se 
refere às relações trabalhistas e desenvolvimento do 
trabalhador, buscando melhores condições de salário 
e de trabalho. As políticas públicas no Brasil, em sua 
maioria, estão relacionadas a lutas trabalhistas, a fa-
tos que agregam valores sociais, econômicos ou orga-
nizacionais.

Consideram-se as políticas públicas em recursos 
humanos, a partir de 1995, através do Ministério da 
Administração e Reforma do Estado, que fundamen-
tava a necessidade na profissionalização e na valori-
zação do servidor público. Neste sentido, foi proposta 
a adequação dos recursos humanos, implicando no 
estabelecimento de uma política voltada para desen-
volvimento pessoal, implantação de uma nova polí-
tica de remuneração, instituição e reorganização de 
planos de cargos e carreiras, concursos regulares. 
Realizou ações no sentido do desenvolvimento de re-
cursos humanos, como forma de viabilizar estratégia 
de reestruturação inovadora da gestão pública (MI-
NISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E 
REFORMA DO ESTADO, 1997).

As Políticas Públicas desenvolvidas pelo Gover-
no do Estado de Pernambuco, a primeira vista, dá a 
impressão de apresentarem esforços para promover a 
qualidade no atendimento escolar da população e para 
a valorização do magistério. Contudo, após uma aná-
lise mais apurada da questão, mostra que existe pouca 
continuidade nas políticas públicas ao longo do perí-
odo enfocado, percebe-se uma continuidade aparente, 
que não resiste sequer a projetos de duas gestões sub-
sequentes, ainda que se trate de propostas de governos 
de um mesmo grupo político partidário (OLIVEIRA 
et al., 2006).  
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A implementação de uma política de recursos hu-
manos estimula a competência e profissionalismo, 
quando centrada na valorização do servidor através 
de plano de cargo e carreira, formação continuada e o 
seu desenvolvimento social, daí a importância de ob-
servar e oferecer uma qualidade de vida no trabalho 
nas instituições.

Diante deste contexto este estudo visa respon-
der a seguinte pergunta de pesquisa: Até que pon-
to as Políticas Públicas de Recursos Humanos da 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 
inf luenciam a qualidade de vida no trabalho dos 
servidores da Gerência Regional de Educação Re-
cife Norte?

Para responder a esta questão, foram propostos 
como objetivo geral - identificar de que maneira as 
Políticas Públicas de Recursos Humanos da Secreta-
ria de Educação de Pernambuco influenciam a Quali-
dade de Vida no Trabalho dos servidores da Gerência 
Regional de Educação Recife Norte, sob a luz do Mo-
delo de Walton (1973). 

Este estudo tem relevância de pesquisa no con-
texto científico investigar a Qualidade de Vida no 
Trabalho dentro do serviço público do Estado de 
Pernambuco voltado para a educação, como tam-
bém contribuir aos estudos já realizados sobre 
Qualidade de Vida no Trabalho, relacionando as 
Políticas Públicas de Recursos Humanos. A preo-
cupação reside, portanto, em discutir a verdadeira 
efetividade e contribuição da QVT para o serviço 
público na educação. Poderá também contribuir 
para construção de trabalho mais humanizado, que 
resulte na melhoria das relações interpessoais e 
na satisfação dos funcionários no ambiente de tra-
balho. Tendo em vista que através dos resultados 
práticos, a Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco, mais especificamente a Gerência Re-
gional de Educação Recife Norte, foi beneficiada 
com o resultado da pesquisa e com a proposta de 
implantação de um Programa de QVT, com o ob-
jetivo geral de buscar a excelência do Ensino Pú-
blico através da valorização dos servidores, e após 
desenvolvimento desse Programa, o mesmo seja 
transformado em Política Pública.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A temática Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
está presente tanto nas organizações como na vida 
do indivíduo, buscando melhorias nas condições de 
vida, um melhor bem-estar e satisfação nas ativida-
des exercidas. Para as organizações a QVT tem im-
portante papel na verificação de informações sobre 
fatores que interferem diretamente na satisfação e 
motivação pessoal e coletiva, que podem refletir nas 
estruturas organizacionais e no serviço, também se 
torna uma ferramenta importante no planejamento 
estratégico na obtenção de resultados mais eficazes e 
com maior qualidade. Para os indivíduos a QVT tem 
relevância quando considerada como forma de com-
preender o processo do trabalho e seus impactos na 
vida do trabalhador, tanto na esfera profissional, quer 
seja pela produtividade ou absenteísmo, quanto na 
esfera pessoal, quer seja relacionado na vida pesso-
al, familiar, conflitos internos, doenças dentre outros 
(MORIN, 2001).

Em 1950, a Qualidade de Vida no Trabalho surgiu 
como investigação científica, na Inglaterra, através dos 
estudos de Eric Trist e colaboradores que estudaram 
um modelo para agrupar o trinômio Indivíduo/ Traba-
lho/ Organização. Este estudo originou a abordagem 
Sóciotécnica, na qual se voltava para os trabalhado-
res na organização e, ainda, para a saúde, segurança, 
integração social, estabilidade no trabalho e para a 
percepção do trabalho como lugar de conquista. Pre-
valecia a ideia de que os estudos sobre a motivação 
não deveriam se ater apenas a questões do ambiente 
e de recompensas externas ao trabalho, mas deveriam 
abranger também as características da própria tarefa 
por ele desempenhada (KUROGI, 2008, p. 53). 

Vários autores voltados para estudos do comporta-
mento organizacional, promoção da saúde, patologia 
do trabalho e, mais recentemente programas de quali-
dade total tem-se dedicado ao exame da qualidade de 
vida no trabalho (LIMONGI-FRANÇA, 1996, p. 144). 

Após revisão bibliográfica, segue abaixo quadro 
1 com apresentação resumida de conceitos sobre a 
QVT a partir de alguns estudiosos:
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Walton, 1973

Lippitt, 1978

Ginzberg et all,1979

Drucker, 1981

Bergeron, 1982

Werther & Davis, 1983

Nadles e Lawler, 1983

Fernandes, 1992

Neri, A.M, 1992

Berlanger, 1992

Camacho, 1995

Dantas, 1996

Atendimento de necessidades e aspirações humanas, 
calcando na idéia de humanização e responsabilidade 
social da empresa.

Oportunidade para o individuo satisfazer a grande 
variedade de necessidades pessoais.

Experiências de humanização do trabalho sob dois 
aspectos: reestruturação do emprego e grupos 
semiautônomos.

Avaliação qualitativa da qualidade relativa das 
condições de vida, incluindo-se atenção aos agentes 
poluidores, barulho, estética, complexidade etc.

Aplicação concreta de uma filosofia humanista pela 
introdução de métodos participativos.

Esforços para melhorar a qualidade de vida, 
procurando tornar os cargos mais produtivos e 
satisfatórios.

Maneira de pensar a respeito das pessoas, participação 
na resolução de problemas, enriquecimento do 
trabalho, melhoria no ambiente de trabalho.

Conjunto de fatores que, quando presentes, numa 
situação de trabalho, tornam cargos mais satisfatórios 
e produtivos, incluindo atendimento as necessidades e 
aspirações humanas.

Atendimento das expectativas quanto a se pensar a 
respeito das pessoas, trabalho e organizações, de 
forma simultânea e abrangente.

Melhorar as condições de trabalho, de modo a 
proporcionar aos indivíduos melhores condições de 
vida e cargos mais satisfatórios para a própria pessoa, 
com reflexos na produtividade.

Classificação de programas: orientação familiar, 
saúde, ambiente, contato e convívio, evolução/
desenvolvimento, cultura e desligamento.

Gerência pela Qualidade Total-GQT: Utilização de 
5s, diagrama de causa e efeito e procedimento da 
Qualidade Total nos programas de saúde.

Humanização e responsabilidade 
social, com foco no poder da 
empresa.

Trabalho, crescimento pessoal, 
tarefas completas, sistemas abertos.

Posto individual de trabalho e 
processo decisório.

Responsabilidade social da empresa 
nos movimentos sociais, culturais e 
políticos. 

Mudança e participação com foco 
sociotécnico.

Valorizações dos cargos, mediante 
analise de elementos.
Organizacionais, ambientais e 
comportamentais.

Visão humanista no ambiente de 
trabalho.

Humanização do cargo.

Visão holística.

Condições de vida e cargos mais 
satisfatórios

Foco motivacional: sobrevivência com 
dignidade, segurança, participação, 
auto- realização e perspectiva de futuro.

Foco: promoção da saúde: controle, 
do colesterol, capacidade física, e 
aeróbica, doenças coronárias.

AUTOR DEFINIÇÃO ÊNFASE

Fonte: Limongi-França (1996)

QUADRO 1: CONCEITOS EM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Segundo Limongi-França (1996), a construção da 
Qualidade de Vida no Trabalho ocorre quando se per-
cebe o indivíduo como todo enfoque biopsicossocial. 
Para ela, todo indivíduo é um complexo biopsicosso-
cial, pois possui potencialidades biológicas, psicoló-
gicas e sociais que respondem simultaneamente as 
condições de vida. Respostas essas onde os níveis são 

interdependentes e variam de intensidade de um indi-
víduo para outro (LIMONGI-FRANÇA, 1996, p.146). 

2.2 MODELOS SOBRE QUALIDADE DE 
VIDA NO TRABALHO

Walton criou um modelo de avaliação da QVT, nos 
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Estados Unidos, em 1973. Para a criação desse mode-
lo buscou em pesquisas e entrevistas identificar fato-
res de dimensão que podem vir a afetar o trabalhador 
em seu trabalho. O autor propôs oito critérios que 
influenciam a QVT dos colaboradores: compensação 
justa e adequada, condições de segurança e saúde no 
trabalho, oportunidade imediata para utilização e de-
senvolvimento da capacidade humana, oportunidade 
futura para crescimento contínuo e segurança, inte-
gração social na organização de trabalho, o constitu-
cionalismo na organização do trabalho, o trabalho e 
o espaço total da vida, a relevância social do trabalho 
na vida (RODRIGUES, 2009).

Hackman e Oldham (1976 apud MORIN, 2001, 
p. 9-10) propõe um modelo que tenta explicar como 
as características e interações de um emprego e as 
diferenças individuais inf luenciam a satisfação, 
motivação e produtividade dos trabalhadores. O 
trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela 
o acha importante, útil e legítimo. Considera que 
o trabalho apresenta cinco dimensões essenciais: 
(a) a variedade das tarefas; (b) a identidade do tra-
balho; (c) o significado do trabalho; (d) a autono-
mia; (e) o feedback.

Por sua vez Lippitt (1978), tomando por base o mo-
delo de Walton propôs quatro fatores que comporiam 
a qualidade de vida no trabalho. Esses fatores são o 
trabalho em si; o indivíduo; a produção do trabalho; a 
função e estrutura da organização. Lippitt apresenta 
um modelo considerando a oportunidade para o indi-
víduo satisfazer a grande variedade de necessidades 
pessoais (DOURADO, 2007, p. 49-50). 

A abordagem de William Westley (1979) clas-
sifica e analisa os fatores que afetam diretamente 
à Qualidade de Vida no Trabalho: econômico, po-
lítico, psicológico e sociológico. Para Westley, é 
importante observar os fatores econômicos como: 
remuneração adequada, benefícios, local de traba-
lho, carga horária e ambiente externo. Em relação 
aos fatores políticos, explica como é importante am-
pliar a segurança no trabalho, a atuação sindical, a 
liberdade de expressão, a valorização do cargo e o 
relacionamento com a chefia. Sobre o fator psico-
lógico, recomenda que se deva abordar o nível de 
desafio, de desenvolvimento pessoal e profissional, a 
criatividade, a auto-avaliação, a variedade e a iden-
tidade da tarefa. E quanto aos aspectos sociológicos, 
deve-se considerar a participação nas decisões, à au-
tonomia, o relacionamento interpessoal, o grau de 
responsabilidade, pois, assim como o valor pessoal, 
possuem grande importância na qualidade de vida 

do trabalhador. A abordagem de Westley se aproxi-
ma de Walton quanto enfatiza o lado psicológico e 
a responsabilidade social da organização em relação 
às pessoas (KUROGI, 2008, p. 55-56).

Davis e Werther (1983 apud RODRIGUES, 
2009: 87) veem a Qualidade de Vida no Trabalho 
como “afetada por muitos fatores: supervisão, con-
dições de trabalho, pagamento, benefícios e pro-
jetos do cargo. Porém, é a natureza do cargo que 
envolve mais intimamente o trabalhador”. Também 
consideram que podem existir algumas barreiras 
na implantação de qualquer Programa de Qualida-
de de Vida no Trabalho. Estas barreiras são com-
postas pelos próprios empregados, dirigentes ou 
sindicatos, temendo o efeito de mudanças desco-
nhecidas. Mas, segundo os autores, é preciso ven-
cer o desafio a fim de conseguir uma vida no traba-
lho de alta qualidade por meio de cargos produtivos 
e satisfatórios. Acreditam também que os empre-
gadores sentem a necessidade de acompanhar as 
mudanças ocorridas na sociedade e no mundo do 
trabalho, no que se refere a ter em suas organiza-
ções profissionais qualificados que tenham chances 
de trabalhar seus potenciais inovadores e criativos 
(RODRIGUES, 2009, p. 90). 

Nadler e Lawler (1983), enfatizam nos seus es-
tudos o sucesso da qualidade de vida no trabalho 
nas organizações. Após realizarem pesquisas iden-
tificaram seis fatores que preveem o sucesso dos 
projetos de QVT, são: percepção da necessidade, o 
foco do problema que é destacado na organização, 
estrutura para identificação e solução de problema, 
compensações projetadas tanto para os processos 
quanto para os resultados, sistemas múltiplos afe-
tados e envolvimento amplo da organização (RO-
DRIGUES, 2009, p. 92).

Para Huse e Cummings (1985) “a QVT pode ser 
hoje definida como uma forma de pensamento en-
volvendo pessoas, trabalho e organização”, enfati-
za a qualidade de vida no trabalho e produtividade 
(RODRIGUES, 2009, p.90). Entendem ainda que, de 
forma indireta, a QVT pode vir a influenciar positi-
vamente nos resultados da produtividade. Quando o 
funcionário tiver maior motivação, capacidade e co-
ordenação possuirá maior produtividade.

Após leituras realizadas sobre estudos referentes à 
QVT, optou-se, neste estudo, por adotar o modelo de 
Richard Walton (1973) devido à amplitude dos seus 
oito critérios para o estudo da qualidade de vida no 
trabalho e, portanto, devido a abrangente aplicabili-
dade do referido modelo.
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2.3 MODELO DE WALTON (1973)

Para Walton (1973 apud FREITAS; SOUZA, 
2009, p. 139), a “Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) descreve certos valores ambientais e huma-
nos, negligenciados pelas sociedades industriais em 
favor do avanço tecnológico, da produtividade e do 
crescimento econômico” (p. 11). Propôs oito critérios, 
no intuito de fornecer uma estrutura para analisar as 
características da QVT, assim descritas:

1. Compensação justa e adequada. Os indicadores 
se referem a salário e jornada de trabalho. Para 
Walton não existe consenso em padrões objetivos 
e subjetivos para julgar a compensação adequada 
(p. 12). A avaliação do trabalho especifica rela-
cionamentos entre o pagamento e os fatores tais 
como a responsabilidade requerida, treinamento 
do trabalho e a nocividade de condições de fun-
cionamento. Por outro lado, a compensação justa 
pode estar associada à capacidade de pagar (em-
presas lucrativas deveriam pagar mais) e também 
quando mudanças nas formas de trabalhar ocasio-
nam aumento de produtividade (é justo que os ga-
nhos obtidos sejam divididos com os funcionários 
envolvidos). Percebe-se que para Walton a “com-
pensação” que se refere ao salário está relaciona-
da à experiência e responsabilidade, e a média de 
mercado.

2. Condições de Segurança e saúde no trabalho. Os 
indicadores se referem a ambiente físico seguro, 
saudável e salubridade. Envolve variáveis como 
horas razoáveis de trabalho, pagamentos de horas 
extras requeridas, condições físicas do trabalho 
que minimizem riscos de doenças relacionadas ao 
trabalho e acidentes de trabalho, imposição de li-
mite de idade quando o trabalho é potencialmente 
destrutivo para o bem-estar das pessoas abaixo ou 
acima de certa idade. 

3. Oportunidade imediata para utilização e desen-
volvimento da capacidade humana. Diz Walton 
(1973) que o trabalho “tem tendido a ser fracio-
nado, inábil e firmemente controlado” (p. 13). O 
autor estabelece cinco requisitos para que haja o 
desenvolvimento da capacidade humana, afetando 
a participação, a auto-estima e mudanças no tra-
balho: (a) autonomia – quando o trabalho permi-
te a autonomia e auto-controle das atividades; (b) 
habilidades múltiplas – quando o trabalho permite 
o empregado usar habilidades; (c) informação e 
perspectiva – está relacionada a obtenção de in-

formações significativas sobre o processo total do 
trabalho e os resultados de sua própria ação, tal 
que permita o funcionário apreciar a relevância e 
as conseqüências destas ações; (d) tarefas comple-
tas – se o trabalho envolve uma tarefa completa ou 
é apenas uma parte significativa desta e (e) plane-
jamento – se o trabalho envolve o planejamento e 
implementação do próprio trabalho.

4. Oportunidade futura para crescimento contínuo e 
segurança. “Neste item o autor focaliza a atenção 
na oportunidade de carreira. E é nele que surge 
uma barreira muitas vezes intransponível: a edu-
cação formal, que geralmente é pré-requisito para 
posições mais elevadas dentro da organização. 
Para viabilização deste item Walton sugere que se 
trabalhe com: a aplicação respectiva: a expectati-
va de usar o conhecimento e as habilidades expan-
didas e recém-adquiridas em atribuições de traba-
lho futuro; desenvolvimento: a extensão em que 
as atividades atuais de alguém contribuam para 
manter e expandir sua capacidade antes de levá-
-lo à obsolescência; oportunidades de progresso: a 
avaliação das oportunidades de progredir em ter-
mos organizacionais ou de carreiras reconhecidas 
pelos semelhantes membros da família ou asso-
ciados; segurança: a segurança de emprego ou de 
renda associada ao trabalho do trabalhador”.

5. Integração social na organização de trabalho. 
Walton estabelece alguns indicadores fundamen-
tais para uma integração social no trabalho: au-
sência de preconceitos – aceitação do trabalha-
dor por suas habilidades, capacidade e potencial 
independente de raça, sexo, credo, nacionalidade, 
estilo de vida ou aparência física; igualitarismo ¬– 
ausência de divisão de classes dentro da organiza-
ção em termos de status traduzido por símbolos e/
ou por estrutura hierárquica íngreme; mobilidade 
– mobilidade ascendente como, por exemplo, em-
pregados com potencial que poderiam se qualificar 
para níveis mais elevados; grupos preliminares de 
apoio – grupos caracterizados pela ajuda recípro-
ca, sustentação sócio-emocional e afirmação da 
unicidade de cada indivíduo; senso comunitário – 
extensão do senso comunitário além dos grupos 
de trabalho; e abertura interpessoal ¬ forma com 
que os membros da organização relatam entre si 
suas ideias e sentimentos (apud FREITAS; SOU-
ZA, 2009, p. 140).

6. O constitucionalismo na organização do trabalho. 
Os indicadores se referem aos direitos garantidos, 
privacidade e imparcialidade. Está relacionado 
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aos direitos e deveres que um membro da orga-
nização tem quando é afetado por alguma deci-
são tomada em relação a seus interesses ou sobre 
seu status na organização, e a maneira como ele 
pode se proteger. Os seguintes aspectos são ele-
mentos chaves para fornecer qualidade de vida no 
trabalho: (a) privacidade – direito de privacidade 
pessoal, por exemplo, não revelando informações 
do comportamento do empregado fora do trabalho 
ou de membros da sua família; (b) liberdade de 
expressão – direito de discordar abertamente da 
visão de seus superiores, sem medo de represálias; 
(c) equidade – direito a tratamento igual em todos 
os aspectos, incluindo sistema de compensação, 
premiações e segurança no emprego; e, (d) proces-
so justo – uso da lei em caso de problemas no em-
prego, privacidade, procedimentos de processos e 
apelações.

7. O trabalho e o espaço total da vida. “Walton afir-
ma que a experiência de trabalho de um indivíduo 
pode ter efeito negativo ou positivo sobre outras 
esferas de sua vida, tais como suas relações com 
sua família”. A relação entre o trabalho e o espaço 
total da vida é visto através do conceito de equi-
líbrio. Para o autor o equilíbrio tem origem nos 
esquemas de trabalho, expectativa de carreira, 
progresso e promoção. O autor questiona ainda a 
relação do tempo e energia extras que o trabalha-
dor dedica ao trabalho e as deficiências na situa-
ção familiar (apud RODRIGUES, 2009, p. 84).

8. A relevância social do trabalho na vida. “Walton 
denuncia a forma irresponsável com a qual algu-
mas organizações agem, fazendo com que um nú-
mero crescente de empregados deprecie o valor de 
seus trabalhos e carreiras, afetando, assim, a au-
toestima do trabalhador. A produtividade também 
parece ter uma relação curvilínea para a maioria 
das dimensões de vida no trabalho. Tem-se ainda 
a autonomia crescente, multiplicidade de habili-
dades etc., não são diretamente proporcionais à 
QVT. Mas, a satisfação do empregado e a auto-
estima são derivados destes aspectos do trabalho. 
Segundo Walton (1973), teríamos um ponto ótimo 
para produtividade que não seria no momento má-
ximo de QVT percebida pelo trabalhador, mas em 
sua ascendência. Diz o autor que “os declives par-
ticulares das curvas e a relação entre a Qualidade 
de Vida no Trabalho e as curvas da produtividade 
variaria de um conjunto de trabalho para outro. 
Prevê que as mudanças das condições organiza-

cionais ocorrerão num passo mais lento do que a 
do aumento das expectativas do empregado. Esta 
situação trará uma maior alienação para o traba-
lhador e somente com uma reestrutura do traba-
lho, a Qualidade de Vida poderá ser exaltada e as 
expectativas dos trabalhadores de todos os níveis 
poderão ser entendidas e satisfeitas (apud RODRI-
GUES, 2009, p. 85).

Para Mônaco e Guimarães (2000, p. 75), o “Mode-
lo de Walton é o mais amplo, contemplando proces-
sos de diagnóstico de Qualidade de Vida no Traba-
lho, levando em consideração os fatores intra e extra 
empresa”. Desta forma, considera a relação do indi-
víduo com seu trabalho e sua implicação para a vida 
do mesmo. Esse modelo apresenta uma ligação entre 
a dimensão da tarefa e os estados psicológicos que 
podem interferir nos resultados no trabalho, destaca a 
análise de cargos ou tarefas em relação às expectati-
vas do trabalhador.

Após estudar alguns modelos de QVT, optar pelo 
modelo de Walton e considerando o objetivo geral 
desse estudo, se faz necessário tratar sobre as Políti-
cas Públicas de Recursos Humanos na Educação que 
será tratada na subseção a seguir: 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS 
HUMANOS NA EDUCAÇÃO

As Políticas Públicas em Recursos Humanos no 
Brasil ocupam a temática estratégica da discussão e 
implementação de políticas de capacitação e forma-
ção do funcionário, políticas salariais, entre outros. 
Segundo Gomes (1996), uma política de recursos hu-
manos tem como objetivo definir critérios de diag-
nósticos e elaboração e implantação de programas 
que visem à preparação do indivíduo para o desen-
volvimento de suas atribuições dentro da organiza-
ção. Preocupa-se com as condições relacionadas à 
saúde do funcionário e o seu bem-estar (GOMES, 
1996, p. 42). Este estudo focou as políticas públicas 
de recursos humanos voltados para educação, mais 
especificamente na Secretaria de Educação do Estado 
de Pernambuco.  

Para melhor entendimento das políticas públicas 
vivenciadas no período de 1975 a 2013, foi elaborado 
quadro 2 que apresenta resumo da relação dos perí-
odos com as Políticas Públicas da Secretaria de Edu-
cação do Estado de Pernambuco implementadas em 
cada fase:
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QUADRO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1975 - 1982

1983 - 1986

1987 - 1991

1991- 1994

1995 - 1998

1999 - 2002

2003 - 2006

2007 - 2010

2010 - 2013

Não se percebeu nenhuma política estruturadora voltada para a profissionalização.

Foram organizados concursos literários, festivais de musicas, salões de arte, pois acreditavam 
promover prestígio perante a comunidade. Em termos salariais foram realizadas algumas discussões 
sem avanços.

Foi direcionada ao aperfeiçoamento dos docentes, através de formação. Referente à política salarial 
houveram ganhos para os docentes da pré-escola e das séries iniciais do EF, sua remuneração 
passou a ser relacionada com a titulação. 

A política de valorização do docente não apresentou avanços significativos, tanto no que se refere ao 
aperfeiçoamento quanto à remuneração, destacando apenas a realização de concurso público.

Apresentou esforços visando o aperfeiçoamento dos docentes como um processo sistemático e 
contínuo, como o incentivo aos docentes de cursarem pós-graduação. Houve realização de concurso 
para complemento de quadro de professores em todo o estado.

Prioridade na implementação do Plano de Cargos e Carreiras.

A valorização do professor se deu ora pela qualificação, ora pela premiação.

Concurso para professor. Distribuíram 26 mil notebooks. Adotou bônus por desempenho. Oferecidos 
diversos cursos de Pós-graduação (lato Sensu). Foi criado o Núcleo de Assistência ao Servidor (NAS).

Continua oferecendo formações nas áreas pedagógicas e gestão. Incentivo aos professores a 
fazerem cursos de pós-graduação.

PERÍODO POLÍTICAS VIVENCIADAS

Fonte: Adaptação autoras

Esta subseção tratou das Políticas Públicas de Re-
cursos Humanos, buscando identificar as Políticas 
Públicas de RH da Secretaria de Educação do Estado 
de Pernambuco. No panorama apresentado, percebe-
-se que as políticas públicas desenvolvidas pela Se-
cretaria estão voltadas para aspectos pedagógicos, 
desenvolveu ações referentes aos servidores confor-
me apresentado, porém requer implementar políticas 
públicas que venham favorecer o atendimento e o 
desenvolvimento do ser humano com ser multidis-
ciplinar, reconhecendo suas mais variadas e amplas 
necessidades. 

Na próxima seção serão apresentados os procedi-
mentos metodológicos que estão relacionados ao pro-
blema deste estudo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos estão relacio-
nados com o delinear, o modo como se procederá à 
pesquisa. O pesquisador deve apresentar o conjun-
to de procedimentos metodológicos que será utili-
zado para a realização da pesquisa (RODRIGUES, 
2006, p. 166). 

Como forma de abordagem neste estudo foi utili-

zada a pesquisa qualitativa, o método estudo de caso. 
Tendo em vista que dela faz parte à obtenção de da-
dos descritivos mediante contato direto e interativo 
do pesquisador com a situação objeto de estudo.

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada 
que localiza o observador no mundo. Consiste em um 
conjunto de práticas materiais e interpretativas que 
dão visibilidade ao mundo (DENZIN; LINCOLN, 
2007). No caso deste estudo, em que envolvem as-
pectos subjetivos, como a percepção de servidores a 
respeito da qualidade de vida no trabalho, este tipo de 
abordagem parece melhor se adequar.

Godoy (1995) aponta existência de, pelo menos, 
três diferentes possibilidades oferecidas pela abor-
dagem qualitativa: a pesquisa documental, o estudo 
de caso e a etnografia. Nesta pesquisa utilizaremos o 
método do estudo de caso, na medida em que concen-
traremos a investigação em uma unidade específica 
da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Per-
nambuco, a Gerência Regional Recife Norte. 

Segundo Yin (1989), a preferência pelo uso do 
Estudo de Caso deve ser dada quando do estudo de 
eventos contemporâneos, em situações onde os com-
portamentos relevantes não podem ser manipulados, 
mas onde é possível se fazer observações diretas e 
entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em 
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comum com o método histórico, o Estudo de Caso 
se caracteriza pela “... capacidade de lidar com uma 
completa variedade de evidências – documentos, arte-
fatos, entrevistas e observações” (BRESSAN, 2000).

Essas especificidades e considerações sobre o es-
tudo de caso orientaram o desenvolvimento da pre-
sente pesquisa, permitindo-nos explorar de forma va-
riada, as dimensões do objeto de investigação dentro 
de sua realidade histórica e social. O caso selecionado 
parece-nos ser representativo de outros casos análo-
gos, por considerarmos como típico de um conjunto 
mais amplo do qual se torna o representante que pode 
melhor ajudar a estudar como as Políticas Públicas 
de Recursos Humanos na Secretaria de Educação 
de Pernambuco influenciam a Qualidade de Vida 
no Trabalho dos servidores da Gerência Regional de 
Educação Recife Norte.  

A Gerência Regional de Educação Recife Norte, 
que serviu como campo de estudo, encontra-se loca-
lizada no bairro de Santo Amaro, onde é responsável 
diretamente por 73 Escolas Estaduais e 234 Escolas 
Particulares, possuindo 95 servidores efetivos na sua 
sede, fazendo parte da amostra para coleta de dados 
os servidores efetivos que possuam três anos ou mais 
na Rede Pública Estadual de Educação. Foi delimita-
do na amostra os servidores efetivos e o mínimo de 
anos no serviço público considerando que os mesmos 
já terem finalizado o estágio probatório e terem vi-
venciado as políticas desenvolvidas pela Secretaria de 
Educação do Estado de Pernambuco. 

A investigação foi desenvolvida utilizando como 
coleta de dados observações e entrevistas semiestru-
turadas. Considera-se que a observação tem um pa-
pel essencial no estudo de caso qualitativo, pois é por 
meio dela que se podem apreender aparências, even-
tos e/ou comportamentos (GODOY, 2010). 

A técnica da observação frequentemente é combi-
nada com a entrevista. A entrevista é um instrumen-
to bastante adequado para obtenção de informações 
acercam do que as pessoas sabem, creem, esperam, 
sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fize-
ram, bem como acerca de suas explicações ou razões. 
Ela permite correlações e esclarecimentos, visando 
à obtenção de aspectos relevantes ao tema pesquisa-
do. Neste estudo optou-se por utilizar de entrevista 
semiestruturada, tendo em vista que a mesma tem 
como objetivo principal compreender os significados 
que os entrevistados atribuem às questões e situações 
relativas ao tema de interesse e a compreensão do 
mundo do entrevistado e as elaborações que ele usa 
para fundamentar suas opiniões e crenças (GODOY, 

2010, p. 134). 
Nas entrevistas utilizou-se o roteiro de entrevis-

ta, baseado nas oito dimensões do Modelo de Walton 
(1973) e três perguntas direcionadas a percepção dos 
servidores sobre a QVT, buscando atender aos objeti-
vos específicos: identificar a percepção dos servido-
res da Gerencia Regional Recife Norte em relação à 
qualidade de vida no trabalho e descrever ações de-
senvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco sobre a Qualidade de Vida no Trabalho.

Posteriormente, uma análise de conteúdo foi uti-
lizada como método de análise dos dados coletados, 
descrevendo as etapas e analisando as condições que 
as formatam.

Após, analisar o percurso do processo das leitu-
ras, embasamento teórico, observação, entrevistas, 
foi feita considerações procurando sintetizar os prin-
cipais achados da pesquisa, levantando questiona-
mentos e proposições que sejam propulsores de no-
vas discussões, como também fornecer a Secretaria 
de Educação de Pernambuco um diagnóstico sobre a 
Qualidade de Vida no Trabalho dos funcionários da 
Gerência Regional Recife Norte a partir das políticas 
públicas de Recursos Humanos, que proporcione no-
vas práticas mais aderentes à realidade dos funcioná-
rios da SEE no que se refere à QVT. 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta a análise dos resultados da 
pesquisa de campo realizada na Gerência Regional 
Recife Norte, visando responder à pergunta desse es-
tudo: Até que ponto as Políticas Públicas de Recursos 
Humanos da Secretaria de Educação de Pernambu-
co influenciam a qualidade de vida no trabalho dos 
servidores da Gerência Regional de Educação Recife 
Norte? Neste sentido, perseguimos responder a cada 
um dos objetivos específicos. 

Inicialmente será apresentado o perfil da amostra 
e sucessivamente a percepção dos servidores da Ge-
rência Regional Recife Norte referente à QVT.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
 
Fizeram parte da amostra dos respondentes 33 

servidores efetivos, cujas funções se distribuíram en-
tre o cargo de assistente administrativo educacional, 
analista educacional, professor técnico até chefias. De 
uma maneira geral, o maior número dos responden-
tes foi do gênero feminino. Com faixa etária de 30 a 
60 anos. Quanto ao estado civil na amostra a maioria 
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dos respondentes é casada. O nível de escolaridade 
dos respondentes nesta amostra em sua maioria pos-
sui nível superior. No que se refere à carga horária 
em sua maioria os respondentes trabalham com carga 
horária igual ou superior a 6 horas. Quanto ao tempo 
de serviço dos respondentes da amostra, que em sua 
maioria estão entre 20 a 29 anos de serviço público 
na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. 
Esses dados mostram a composição geral dos pesqui-
sados, como primeiro meio de aproximar este estudo 
das pessoas e das suas realidades de trabalho.

4.2 A PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DA 
GERÊNCIA REGIONAL RECIFE NORTE 
REFERENTE À QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO

Procurando responder ao objetivo específico 
“Identificar a percepção dos servidores da Gerência 
Regional Recife Norte em relação à qualidade de vida 
no trabalho”, alguns questionamentos específicos so-
bre a percepção dos respondentes no que se refere à 
Qualidade de Vida no Trabalho foram elaborados e 
serão discutidos.

Segundo Walton (1973), a dimensão que trata da 
compensação justa e adequada, os indicadores repor-
tam-se a salário e jornada de trabalho, percebe-se que 
os servidores efetivos na sua maioria não estão satis-
feitos com a relação entre salário recebido e as horas 
trabalhadas. Outro aspecto ressaltado pelos respon-
dentes foi a questão da falta de uma política de valo-
rização para o magistério. Ao tratar da valorização 
do profissional no que concerne a remuneração foi 
possível perceber a partir da pesquisa realizada sobre 
as políticas públicas de recursos humanos na Secre-
taria de Educação do Estado de Pernambuco entre os 
anos de 1975 até 2013, durante diversos quadriênios 
e diferentes governos, identificou-se que não foi de-
senvolvida uma política salarial que venha atender as 
necessidades dos servidores desta Secretaria.

A dimensão da relevância social do trabalho na 
vida tratada por Walton (1973) estabelece a valo-
rização do próprio trabalho e aumento da autoes-
tima. Nesta dimensão foi ressaltado, pela maioria 
dos respondentes, que gostam da função e ativida-
de que desenvolvem, tem orgulho do que fazem e 
sentem contribuir para sociedade. Porém, não de-
monstram sentimento de orgulho da organização 
da qual faz parte.

No que se refere à oportunidade de crescimento 

profissional, foi tratado através da dimensão oportu-
nidade futura para crescimento contínuo e seguran-
ça, os respondentes avaliam que na função exercida 
não possuem oportunidades de ascensão profissional, 
através de cargos, pois são poucos e as gratificações 
não compensam assumir chefias. Verifica-se que 
a forma de ofertar oportunidade para o crescimen-
to contínuo adotado pela Secretaria de Educação se 
dar através de formações e cursos de especializações, 
faltando desenvolver uma política educacional que 
possibilite aos servidores efetivos uma oportunidade 
de crescimento e desenvolvimento profissional para 
todos os cargos existentes.

Outra dimensão apresentada por Walton (1973) é 
a oportunidade imediata para utilização e desenvol-
vimento da capacidade humana, nesta dimensão os 
respondentes foram questionados se para desenvolvi-
mento de suas atividades haveria espaço para inter-
venções ou participação nas decisões, como também 
possuíam autonomia para decidir algo relativo às suas 
tarefas. Os respondentes, em sua maioria, afirmam 
realizar intervenções quando necessário como tam-
bém participa de decisões, mas ressaltam que estas 
são respaldadas em leis e decretos, não possuindo 
uma autonomia plena. 

A respeito de outra dimensão, as condições de se-
gurança e saúde no trabalho, os indicadores se refe-
rem ao ambiente físico seguro e saudável. Os respon-
dentes de maneira geral consideram que o ambiente 
não está adequado para o desenvolvimento das ativi-
dades, pois é considerado pequeno tornando as salas 
barulhentas e dificultando no desenvolvimento das 
atividades. 

Na dimensão integração social na organização 
de trabalho, segundo Walton (1973), trata a natureza 
dos relacionamentos pessoais permitindo investigar o 
relacionamento entre os pares do mesmo setor, com 
outros setores e com os superiores. Foi possível per-
ceber através das respostas dadas pelos respondentes 
da pesquisa e das observações feitas no ambiente de 
trabalho que o mesmo apresenta um ambiente saudá-
vel, de cordialidade, parceria, resultando no bom rela-
cionamento entre os servidores, proporcionando bons 
resultados nas atividades e na satisfação no momento 
da execução do trabalho.

Outro aspecto relevante a ser tratado é o equilí-
brio entre o trabalho e a vida pessoal. Foi possível 
observar nas respostas que as pessoas entrevistadas 
possuem equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, 
tendo o controle do tempo para não impedir que o tra-
balho atrapalhe suas atividades pessoais e familiares. 



31

REVISTA ELETRÔNICA DO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO

Revista Raunp, v.9, n.2, p. 21-33, dez.2016./mai.2017  ISSN 1984-4204

A dimensão constitucionalismo na organização 
do trabalho, que segundo Walton (1973), se refere 
aos direitos garantidos, privacidade e imparcialida-
de. Percebe-se através das respostas dadas pelos en-
trevistados que nesta dimensão os direitos são res-
peitados parcialmente, no que se refere ao horário 
trabalhado, entre outros, porém não são respeitados 
quando se trata de uma política salarial justa, licen-
ças prêmios que não são concedidas no momento re-
querido, um melhor atendimento do plano de saúde 
dos servidores.  

Levando em consideração o estudo de Walton 
(1973) sobre QVT e suas dimensões, percebe-se que 
na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 
a QVT ainda não está atrelada as Políticas Públicas 
vivenciadas na Rede Pública Estadual de Ensino do 
Estado de Pernambuco, e que é reconhecida a neces-
sidade de desenvolver uma política de QVT para o 
servidor, considerada como fundamental para mu-
danças nas condições de trabalho e na qualidade de 
vida no trabalho. 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo geral desse estudo foi identificar de que 
maneira as Políticas Públicas de Recursos Humanos 
da Secretaria de Educação de Pernambuco influen-
ciam a Qualidade de Vida no Trabalho dos servido-
res da Gerência Regional de Educação Recife Norte.  
Para isso o estudo foi desenvolvido por etapas para 
obtermos o resultado final. 

Inicialmente foi realizada uma vasta pesquisa so-
bre Políticas Públicas de Educação do Estado de Per-
nambuco e a Qualidade de Vida no Trabalho de di-
versos estudiosos, porém optou-se neste estudo pelo 
modelo de Richard Walton (1973) pela aplicabilidade 
do referido modelo que apresenta oito dimensões. 
Nessa pesquisa identificaram-se as Políticas Públicas 
de Educação do Estado de Pernambuco no período 
de 1975 até 2013. Percebeu-se que durante esses anos 
foram criadas diversas políticas e ações visando à 
melhoria da qualidade do ensino, mas quando se trata 
de Política Pública de Recursos Humanos voltada à 
Qualidade de Vida no Trabalho concluiu-se que até o 
momento não existe nenhuma Política Pública de Re-
cursos Humanos de QVT na Rede Pública Estadual 
de Ensino. Foram identificadas algumas ações desen-
volvidas, porém muito aquém da necessidade dos ser-
vidores, requerendo uma política pública de recursos 
humanos voltada para melhoria da vida profissional 
do servidor.

Foi utilizada como forma de abordagem a pes-
quisa qualitativa, o método estudo de caso, que teve 
como campo de investigação a Gerência Regional de 
Educação Recife Norte. A investigação foi desenvol-
vida utilizando como coleta de dados à observação e 
entrevistas semiestruturadas, onde foi realizada pos-
teriormente a análise de conteúdo.

Realizaram-se observações e entrevistas semies-
truturadas com servidores efetivos da Gerência Re-
gional. Os questionamentos elaborados tiveram como 
base as oito dimensões apresentadas pelo modelo de 
Walton sobre QVT, como também se buscou identifi-
car a percepção sobre a QVT nas Políticas Públicas da 
Educação do Estado de Pernambuco. 

A primeira dimensão tratada foi a “compensação 
justa e adequada” onde se percebe claramente a insa-
tisfação em relação ao salário recebido e as atividades 
desenvolvidas, sentem que não há uma política de va-
lorização para o magistério. Sugere-se a Secretaria de 
Educação do Estado de Pernambuco realizar um es-
tudo sobre o quadro de pessoal da Secretaria e elabo-
rar uma proposta de Política Pública de Educação que 
melhor atenda os servidores no que se refere à ques-
tão salarial e melhoria no Plano de Cargos e Carreira.  

A segunda dimensão estuda as “condições de se-
gurança e saúde no trabalho”, apesar de observar que 
no campo de estudo as instalações estão em boas con-
dições de limpeza, percebeu-se que o espaço físico 
não atende mais o número de servidores de todos os 
setores ali existentes, como também o atendimento ao 
público em geral, apresentando muitos ruídos e ba-
rulho, ocasionando em diversos momentos dificulda-
des no desenvolvimento das atividades. A Secretaria 
de Educação precisa realizar adequações nas insta-
lações físicas na Regional e implantar uma Política 
de Requalificação de Infraestrutura visando ofertar 
melhores condições de estrutura física para os ser-
vidores educacionais.  Também necessita de melho-
res equipamentos como, por exemplo, computadores 
novos com programas atualizados e oferecimento de 
internet mais rápida, tendo em vista que atualmente 
na Gerência Regional em quase todos os casos faz-se 
necessário o uso desses equipamentos em todos os 
trabalhos. 

A terceira dimensão refere-se a “oportunidade 
imediata para utilização e desenvolvimento da capa-
cidade humana”, a forma de trabalho adotado na Re-
gional condiz com as expectativas do servidor acerca 
das demandas solicitadas. Nesta dimensão o efeito 
sobre a satisfação demonstra ser relevante como des-
crito na anteriormente.
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A quarta dimensão tratou da “oportunidade futura 
para crescimento contínuo e segurança”, percebeu-se 
que apesar de existir um Plano de Cargos e Carreiras 
(PCC) na Secretaria de Educação do Estado de Per-
nambuco, os servidores em sua maioria não se sentem 
contemplados quando questionados sobre oportuni-
dade de crescimento futuro. A Secretaria de Educa-
ção necessita revisar o PCC, analisando as funções 
existentes e as descrições dos cargos devem ser feitas 
de forma bem pontual, baseando-se nas reais funções 
dos servidores. 

 A quinta dimensão trata da “integração social na 
organização de trabalho”, observa-se que o campo es-
tudado apresenta um ambiente de integração entre os 
servidores, clima de cordialidade, companheirismo e 
sentimento de grupo, sendo reconhecido pela maioria 
dos respondentes.

A sexta dimensão estuda o “constitucionalismo na 
organização” os respondentes consideraram que seus 
direitos são respeitados parcialmente, não sendo res-
peitados quando se trata da política salarial entre ou-
tros. Sendo necessário estudo, por parte da Secretaria 
de Educação, dos direitos dos servidores para identi-
ficação dos quais direitos não estão sendo respeitados 
para que se possa desenvolver ações e programas para 
garantir os direitos aos servidores.  

A sétima dimensão traz “o equilíbrio entre o tra-
balho e o espaço total na vida”, percebeu-se que entre 

os respondentes, os mesmos possuem esse equilíbrio, 
conseguem atender de maneira satisfatória as deman-
das do trabalho e ter tempo para sua vida familiar. 

A oitava dimensão do modelo de Walton apresenta 
a “relevância social do trabalho na vida”, a importân-
cia que o trabalho tem na vida do indivíduo, obser-
vou-se que os respondentes, em sua maioria, exercem 
sua função como algo ideológico, vocacional. E que 
os servidores se encontram insatisfeitos e não pos-
suem o sentimento de orgulho da organização da qual 
faz parte. 

Ao concluir o estudo proposto percebeu-se que 
a Rede Pública Estadual de Ensino não possui uma 
Política Pública de Qualidade de Vida no Trabalho. 
A questão salarial foi destacada em diversas dimen-
sões tratadas neste estudo, possuindo espaço central 
na percepção do servidor sobre a QVT, interferindo 
em diversos aspectos estudados a partir dos estudos 
de Walton sobre QVT. 

 Do ponto de vista teórico a partir das investiga-
ções realizadas sobre Qualidade de Vida no Trabalho 
e a existência de Políticas Pública, foi possível discu-
tir a existência e efetividade da QVT no serviço públi-
co na educação. Espera-se que as contribuições apre-
sentadas neste estudo venham despertar novas linhas 
de pesquisas, principalmente, no que se relaciona a 
Qualidade de Vida no Trabalho e as Políticas Públicas 
Educacionais. 
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo estudar o impacto do tempo de relacionamento bancário na chance de ser solicitada a renegociação em operações de crédito sem 
garantia real. A literatura aponta que maior tempo de relacionamento entre o tomador e credor sugere a minimização dos problemas de assimetria de informação 
e consequente melhoria da gestão contratual. Para alcançar o objetivo proposto pelo estudo, utilizamos dados privados e de acesso restrito de uma instituição 
financeira localizada no estado do Espírito Santo. O resultado empírico confirma que o aumento do tempo de relacionamento reduz a chance de ser solicitada a 
renegociação dos termos do contrato.

Palavras-Chave: Relacionamento Bancário. Assimetria de Informação. Renegociação Contratual. 

ABSTRACT
This paper aims to study the impact of the banking relationship time in the chance of being asked to renegotiation in non-guarantee credit operations. The greatest 
length of relationship between borrower and lender, aims to minimize the information asymmetry problems and consequent improvement in contract management. 
To achieve the goal proposed by the study, we used private data of a financial institution in the state of Espírito Santo. The empirical result confirms that increasing 
the length of relationship reduces the chance of being asked to renegotiate the terms of the contract.

Key-words: Banking relationship. Information Asymmetry. Contract Renegotiation.
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1 INTRODUÇÃO

O serviço de intermediação financeira oferece 
relevante contribuição para o desempenho da eco-
nomia. Carvalho et al. (2014), King (1993), Levine, 
Loayaza, e Beck (2000) estudaram, empiricamente, 
o impacto do acesso a produtos financeiros no cresci-
mento econômico e constataram a existência de uma 
relação forte e positiva entre o desenvolvimento fi-
nanceiro e os indicadores de crescimento. 

Operações de intermediação financeira bem-su-
cedidas, além de contribuir para um incremento nos 
níveis de atividade econômica através do acesso ao 
crédito, também tendem a reduzir a pobreza, via di-
minuição da desigualdade de renda (GREENWOOD; 
BOYAN, 1990; BECK; ASLI; ROSS, 2004).

Porém, apesar do acesso a empréstimos contribuir 
para a melhora dos indicadores econômicos e sociais, 
existem alguns riscos associados a esse tipo de ope-
ração, fazendo do risco de crédito uma das principais 
preocupações quando se trata de instituições finan-
ceiras. A probabilidade de ocorrer default tem papel 
importante na gestão desse risco, auxiliando na cons-
trução de fluxos de caixa, constituição de provisões, 
na precificação dos contratos e estabelecimento de 
garantias e limites (AKIAMA, 2008).

A natureza das relações de empréstimo tem sido 
estudada exaustivamente, tanto do ponto de vista te-
órico quanto empírico no campo financeiro. Sabe-se 
que um importante elemento na decisão da instituição 
financeira em ofertar o crédito são as informações es-
pecíficas do tomador, obtidas através de sua interação 
temporal, a qual se denomina “Relacionamento Ban-
cário” (DAHIYAET et al., 2004).

Assim, o acesso ao crédito e seus determinantes 
torna-se tema relevante de estudo. Este trabalho tem 
como objetivo estudar o impacto de um potencial 
determinante do acesso ao crédito, o tempo de rela-
cionamento entre credor e devedor na ocorrência de 
pedidos de renegociação dos termos do contrato em 
operações de capital de giro.

Tratamos renegociação contratual como a ocor-
rência de um default parcial, onde o tomador de cré-
dito reconhece o saldo inadimplente e sugere alterna-
tivas para recomposição da dívida. Em geral ocorre 
uma quebra contratual, e dada à flexibilidade dos 
termos do contrato financeiro é solicitada a renego-
ciação. Ressalta-se que ocorrendo o default parcial 
o devedor é penalizado com o fechamento de novas 
linhas de crédito e piora na mensuração de seu credit 

score (BHARATH, 2011).
Para entender a relevância deste determinante, 

relacionamento bancário, é necessário primeiro co-
nhecer os incentivos que norteiam a negociação deste 
ativo chamado crédito. O processo de concessão de 
crédito é caracterizado por elevado grau de assime-
tria de informação envolvendo os agentes (credores 
e tomadores), dada a incerteza por parte das institui-
ções financeiras quanto à qualidade do crédito a ser 
concedido. (BOOT, 2000; BHARATH, 2011).

Este trabalho não tem o intuito de entender qual é 
a relação existente entre o relacionamento bancário e 
o pedido de renegociação dos termos do contrato. A 
contribuição à literatura se faz na abordagem do com-
ponente renegociação, uma vez que Nakane (2009) 
exclui de sua amostra os contratos de crédito classifi-
cados com alto risco, uma vez que esses poderiam ser 
fruto de renegociação.

A renegociação, variável a ser estudada, em fun-
ção de sua característica binária, isto é, valores iguais 
a 1 se houver ocorrência de renegociação e zero caso 
contrário sendo desta forma utilizada a regressão 
probit. O relacionamento bancário, que é a nossa 
principal variável de análise, corresponde ao número 
de meses que os agentes se relacionam. 

Destaca-se que a maioria dos estudos existentes, ao 
tratar do fenômeno inadimplência, utilizam falência e 
concordata como evento de default. A renegociação dos 
contratos de crédito no Sistema Financeiro Nacional é 
pouco abordada em função da dificuldade de acesso a 
dados desse tipo, que são protegidos por sigilo bancário.

Um diferencial deste estudo empírico consiste 
exatamente na base de dados. Utilizaremos informa-
ções privadas, coletadas e tratadas manualmente do 
histórico de concessão de crédito em uma instituição 
financeira localizada no estado do Espírito Santo.

Assim como Nakane (2009), foi selecionada a li-
nha de crédito “empréstimos de capital de giro”. A 
base traz informações detalhadas e individualizadas 
dos termos do contrato de 3.024 operações de crédito, 
efetivadas com 55 empresas demandantes da linha de 
crédito em estudo, no período compreendido entre ja-
neiro de 2003 e dezembro de 2010.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

Devido à ausência de informações que envolvem a 
negociação dos termos do contrato de crédito, a ins-
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tituição financeira trabalha com duas possibilidades 
de insolvência futura: a prática de moral hazard que 
pode ser inibido através da caução das operações em 
garantias reais; e seleção adversa, que por sua vez, 
pode ser minimizada com o acesso às informações 
privadas da reputação do tomador de crédito através 
do relacionamento bancário.

Face à possibilidade do surgimento de default nas 
operações de crédito, as instituições financeiras ten-
dem a promover a precificação do risco. Conforme 
destacado por Nakane (2009), as concessões de crédi-
to sofrem um ajuste na taxa de juros, elevando-as ao 
ponto de compensar o risco. No entanto, esta medida 
pode, através de seleção adversa, atrair os clientes 
mais arriscados e com maior inclinação a alocar os 
recursos em projetos de alto risco.

Além do ajuste na taxa de juros, outra alternativa 
destacada na literatura moderna de intermediação fi-
nanceira como fator capaz de diminuir a incidência 
de atitudes oportunas por parte dos tomadores resul-
tando em inadimplência, é a caução através de ga-
rantia, o que poderia inibir a prática de oportunismo 
e fortalecer a posição negocial do credor em futura 
quebra dos termos do contrato (BERKOWITZ, 2008; 
NAKANE, 2009; BHARATH, 2011; BOOT, 2000).

Carvalho et al. (2014) destacam que é maior a pro-
babilidade de vinculação de colateral em empréstimos 
empresariais é maior entre devedores com menor qua-
lidade de crédito e entre devedores com maior qua-
lidade de crédito não observada pelo credor. Berger 
e Udell (1990) destacam a associação entre risco de 
inadimplência e caução através de garantias em duas 
vertentes: o paradigma do risco observado - cuja pre-
missa é que as instituições financeiras possuam infor-
mações suficientes dos tomadores para classificá-los 
quanto ao risco de crédito, condicionando a liberação 
de operações com maior risco à caução de garantias; e 
o paradigma da informação privada – cuja em função 
do elevado nível de assimetria de informação, a iden-
tificação do risco é percebida através da predisposi-
ção dos tomadores em optarem por linhas de crédito 
com baixa exigência de garantia e taxas de juros mais 
altas (BESTER, 1985).

Além da elevação da taxa de juros e da caução 
através de garantia, o impacto do tempo de relacio-
namento entre credores e tomadores nos termos do 
contrato tem sido objeto de estudo.

O estreitamento das relações desponta na litera-
tura como um mecanismo inibidor do surgimento da 
inadimplência através da quebra da assimetria de in-
formação. Com o passar do tempo o credor passa a ter 

acesso às informações exclusivas e privadas do toma-
dor. Um dos benefícios do relacionamento bancário 
seria dá instituição financeira assumir a posição de 
primeiro credor, conseguindo uma vantagem compa-
rativa em relação aos bancos regulares (NAKANE, 
2009; GOETHE, 1998; BOOT, 2000).

No entanto, encontramos observações controver-
sas na literatura posto que, alguns estudos destacam 
que o tempo de relacionamento pode resultar em con-
tratos favoráveis aos tomadores, uma vez que com a 
diminuição da probabilidade de risco moral as insti-
tuições financeiras podem ser menos rigorosas na exi-
gência de garantias, como também oferecer taxas de 
juros mais atrativas (BOOT; THAKOR, 1994).

Em contrapartida, o estreitamento das relações ao 
longo do tempo pode ser prejudicial ao tomador, na 
medida em que a instituição financeira se torna mo-
nopolista das informações do cliente, podendo condi-
cionar as operações a caução de garantias e cobrança 
de taxas de juros mais altas (SHARPE, 1990).

Em estudo recente, utilizando a base de dados do 
SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco 
Central do Brasil, na modalidade de capital de giro, 
Nakane (2009) encontra evidências empíricas de que 
o relacionamento bancário, ao reduzir os problemas 
de informação assimétrica, favorece a prática de taxas 
de juros mais baixas e menor exigência de garantia, o 
que acaba por reduzir a inadimplência. 

Inadimplência ou ausência de liquidez nos contra-
tos pode surgir, conforme Boot, 2000, em razão de 
dois fatores distintos; restrição orçamentária ou opor-
tunismo por parte dos devedores. Destaca-se o risco 
moral do devedor como resultado da “obscuridade de 
informações”, uma vez que o devedor pode assumir 
um comportamento indesejável e desviar os fluxos de 
caixa em benefício próprio (BHARAT, 2011).

O risco assumido pelas instituições financeiras 
ao concederem crédito em ambientes com elevada 
presença de assimetria informacional sugere, confor-
me destacado por Nakane (2009), que essas possam 
precificar o risco, onerando o custo do capital. Desta 
forma a elevação das taxas de juros cobradas pode 
traduzir-se em seleção adversa, liberando recursos 
para tomadores mais arriscados.

Brito e Eliseu (2013) destacam que não foram ob-
tidas evidências de relação entre taxas de juros nas 
operações de crédito e conservadorismo das empre-
sas, muito por conta do ambiente institucional brasi-
leiro, o que faz com que as instituições financeiras 
não estimulem a adoção de práticas conservadoras 
por parte dos captadores de recursos.
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Sendo assim, torna-se indispensável a criação de 
mecanismos ou a utilização de ferramentas de análise 
pelos credores na tentativa de minimizar os impactos 
nocivos da informação assimétrica. Dentre as alterna-
tivas estariam as operações embasadas em garantias 
reais, como por exemplo, a hipoteca de imóveis. Fri-
sa-se que o volume de crédito concedido, bem como o 
preço do capital, e nesse caso entenda-se preço como 
a taxa de juros praticada, são uma função da qualida-
de da garantia e capacidade de execução (NAKANE, 
2009; BERKOWITZ, 2008). 

A premissa é de que o devedor não incorrerá em 
oportunismo, haja vista que corre o risco de perder 
o bem. Ressalta-se ainda, que as operações caucio-
nadas em garantias fortalecessem a posição negocial 
dos credores, já que além de inibir comportamentos 
indesejáveis de risco moral, o que surge como solução 
para o problema de restrição orçamentária, facilitan-
do, assim, a intervenção oportuna (BOOT, 2000). A 
conclusão é que, dado a inexistência ou baixa quali-
dade da garantia, o crédito concedido será limitado e 
de alto custo (BERKOWITZ, 2008).

A oferta de garantia como caução das operações 
de crédito contribui para redução da informação as-
simétrica e sinaliza positivamente quanto à qualidade 
do tomador (CHAN; KANATAS, 1985). Rodrigues, 
Takeda Araújo (2003), ao analisarem os dados do 
SCR do Banco Central, encontram evidências empí-
ricas de que estas premissas são validas para o Brasil.

Outro aspecto que está sendo discutido na litera-
tura moderna da teoria de intermediação financeira, 
como instrumento capaz de minimizar o risco de 
possíveis situações de iliquidez contratual, é o tem-
po de relacionamento bancário (BERKOWITZ, 2008; 
NAKANE, 2009; BHARATH, 2011; BOOT, 2000).

A definição de relacionamento bancário pode ser 
entendida também como a de relacionamento de in-
termediação, pois instituições não bancárias, como 
por exemplo, as financeiras, também podem se envol-
ver em relacionamentos de crédito e oferecer serviços 
econômicos tipicamente caracterizados como servi-
ços bancários.

Boot (2000) define relacionamento bancário como 
o fornecimento de serviços financeiros por um inter-
mediário financeiro que:
i. investe na obtenção de informações específicas do 

cliente, normalmente exclusiva em sua natureza e,
ii. avalia a lucratividade desses investimentos através 

de múltiplas interações com o mesmo cliente ao 
longo do tempo e/ou através de produtos. 
Os credores utilizam a longevidade da relação com 

os clientes como rica fonte de informações que auxi-
liam na quebra de assimetria de informação (BOOT; 
THAKOR, 1994). 

Uma instituição financeira que estreita as relações 
com o devedor, como os housebanks, beneficiam-se 
do tempo de relacionamento, pois o acesso às infor-
mações exclusivas aponta para uma vantagem compa-
rativa em relação aos credores regulares. Nesse caso, 
os bancos de empresa configuram-se como primeiro 
credor (BERGER; UDELL, 1990; GOETHE, 1998; 
BOOT, 2000). Em contrapartida, os devedores pos-
suem acesso a um seguro de liquidez em momentos 
de adversidade. A intensa relação desenvolvida entre 
os agentes permite a prática de uma política de crédi-
to mais flexível, onde ambos se beneficiam da quebra 
de assimetria informacional (NAKANE, 2009; GO-
ETHE, 1998).

Os benefícios do tempo de relacionamento, entre-
tanto, são contestados por Sharpe (1990). A longevi-
dade do relacionamento pode tornar o credor mono-
polista das informações, sugerindo uma vantagem 
frente os outros competidores. Dessa forma ele ganha 
poder de barganha em relação ao tomador podendo 
cobrar taxas mais altas e exigir maior garantia nos 
contratos.

Os resultados empíricos encontrados na literatura 
são descritos na sequência, Nakane (2009) ao analisar 
o banco de dados do SCR - Sistema de Informação 
de Crédito do Banco Central do Brasil, na modalida-
de Capital de Giro obteve evidências de que o tempo 
de relacionamento contribui para redução da taxa de 
juros e diminuição dos efeitos da assimetria de infor-
mação. Já os resultados obtidos por Berger e Udell 
(1995), ao estudarem linhas de crédito direcionadas 
para pequenas empresas americanas, sugerem que o 
tempo de relacionamento é indicativo da qualidade 
do tomador, favorecendo a prática de taxa de juros 
menores e menor exigência de garantias. Em contra-
tos espanhóis, Salas e Saurina (2004) observaram que 
o tempo de relacionamento reduz a necessidade de o 
empréstimo estar caucionado em garantia.

Apesar dos benefícios provenientes do tempo de 
relacionamento, é importante registrar que o mesmo 
não atua de forma solitária sobre o contrato finan-
ceiro. Existem outras variáveis que encontramos na 
literatura como os termos do contrato, que provavel-
mente relacionam-se entre si e impactam isoladamen-
te ou em conjunto na probabilidade de ocorrer ou não 
a iliquidez contratual.

Ressalta-se que a negociação de cada termo con-
tratual pode influenciar no sucesso da operação, e 
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dada à extensão das cláusulas que definem cada um 
dos termos, poderá surgir no futuro uma característi-
ca denominada como flexibilidade do débito bancá-
rio, que pode servir como um incentivo ao pedido de 
renegociação (BHARATH, 2011; BOOT, 2000).

O estudo do fenômeno inadimplência é abor-
dado na literatura utilizando falência e concordata 
como evento de default. Não encontramos trabalhos 
abordando a ocorrência de renegociação contratu-
al em contratos de capital de giro e Nakane (2009) 
ao estudar os determinantes dos termos do contrato 
financeiro no Brasil exclui de sua amostra contratos 
renegociados. Dessa forma, este artigo acrescenta à 
literatura na medida em que procura entender como 
os pedidos de renegociação dos termos do contrato 
são afetados pelo tempo de relacionamento.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA E 
ANÁLISE DOS RESULTADOS

A motivação inicial deste artigo é estudar o im-
pacto do tempo de relacionamento bancário na pro-
babilidade de ser solicitada renegociação dos termos 
do contrato. A hipótese é de que com o estreitamento 
das relações entre credor e tomador, com o acesso às 
informações privadas e formação de um histórico de 
boa reputação, as chances de quebra dos termos do 
contrato e consequente renegociação seriam minimi-
zadas. Nakane (2009) já havia evidenciado que existe 
um indício favorável à tese de que a assimetria infor-
macional é reduzida com o tempo de relacionamento.

3.1 AMOSTRA UTILIZADA

O acesso restrito às informações privadas, no que 
diz respeito à qualidade da carteira de crédito de ins-
tituições financeiras, revela-se em forte obstáculo na 
obtenção de dados para pesquisas abordando o fe-
nômeno inadimplência e renegociação de contratos. 
Trata-se, pois, de documentos confidenciais e trata-
dos como estratégicos pelas instituições financeiras, 
dificultando a abordagem empírica desses temas no 
Sistema Financeiro Nacional.

Foram coletadas informações privadas e restritas 
do histórico de operações de crédito, na modalidade 
de capital de giro, em uma instituição financeira loca-
lizada no Estado do Espírito Santo, que oferta linhas 
de crédito para empresas . A base de dados traz infor-
mações individualizadas dos termos do contrato das 
operações de 55 empresas compreendidas entre ja-
neiro de 2003 e dezembro de 2010, totalizando 3.024 

contratos de crédito.
A linha de crédito analisada nesta pesquisa é a de 

Capital de Giro, pois não há garantias vinculadas di-
retamente à concessão do crédito. Contratos de finan-
ciamento de automóveis e operações de desconto de 
faturamento futuro já são firmados com a oferta de 
garantia, qual seja, o veículo ou as duplicatas. Dessa 
forma conseguimos isolar a variável garantia e focar 
apenas na relação entre pedidos de renegociação e 
tempo de relacionamento (NAKANE, 2009).

Nessa modalidade, o acesso ao crédito acontece 
anteriormente ao uso do recurso, permitindo que o 
tomador possa negociar os termos do contrato previa-
mente. Essa característica também favorece à institui-
ção financeira na medida que permite melhor geren-
ciamento temporal entre a captação e aplicação dos 
recursos (ORTOLANI, 2000).

Foi solicitada a aprovação em nível hierárquico 
superior dentro para Instituição Financeira analisada 
para obtenção de informações a respeito de tempo de 
relacionamento bancário, valor dos contratos de em-
préstimo, número de contratos, taxa de juros dos con-
tratos, dentre outras informações com o objetivo de 
se verificar a relação entre relacionamento bancário e 
contratos de crédito.

 O dossiê contendo as informações foi disponi-
bilizado pela instituição financeira em arquivos pdf, 
totalizando o número de 3.024 arquivos, contendo, 
cada um deles, os termos do contrato com histórico de 
amortização de cada operação de crédito efetivada. 
De posse dessa documentação, foi realizado o proces-
so de tratamento dos dados para atender o objetivo de 
estudar o tempo de relacionamento. A princípio foi 
necessário segregá-la por firma, em seguida identifi-
camos que 55 empresas efetivaram operações de cré-
dito com a instituição financeira. 

No segundo momento, os contratos foram organi-
zados por firma e ordenamos em ordem cronológica 
conseguindo dessa maneira identificar a intensidade 
(número de contratos efetivados) e tempo de relacio-
namento entre credor e tomador. Com as informações 
organizadas de forma sistematizada coletamos os ter-
mos contratuais de cada uma das 3.024 operações de 
crédito. Por fim, analisamos detalhadamente o histó-
rico de amortizações de cada contrato a fim de identi-
ficar a ocorrência ou não de renegociação e tabulamos 
os dados para análise.

Como característica dos termos do contrato utili-
zou-se as seguintes variáveis: taxa de juros do primei-
ro contrato (tjurospc), taxa de juros média (tjurosméd), 
valor do principal do primeiro contrato (valprinpc), 
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volume total transacionado (svalprin), período mé-
dio contratado (percontméd). Quanto à característica 
do tomador temos o tempo de relacionamento com a 
instituição financeira (trelac) e uma variável dummy 

que indica se houve ou não pedido de renegociação 
dos termos do contrato (reneg) (BHARATH, 2011; 
NAKANE, 2009). A descrição detalhada dos dados 
está na Tabela 1:

Variável Descrição

TABELA 1: DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Fonte: Elaborado pelos autores

reneg

trelac

valprinpc

tjurospc

ncont

svalprin

tjurosméd

percontméd

Variável dummy, igual a 1 se foi realizada a renegociação de contrato de capital de giro e zero caso contrário.

Tempo de relacionamento da firma tomadora de empréstimo com a instituição financeira, em meses.

Valor do principal no primeiro contrato.

Taxa de juros do primeiro contrato.

Número total de contratos.

Somatório do valor principal dos contratos.

Taxa de juros média, em meses.

Período contratado médio, em meses.

Na Tabela 2 apresentamos as estatísticas descriti-
vas das variáveis utilizadas, que totalizam 3.024 ob-
servações. Uma operação de capital de giro apresen-
tou em média, taxa de juros de 3,78% a.m, com prazo 

de 5,19 meses. O mínimo de contratos efetivados por 
um tomador foram 2, enquanto o número máximo de 
operações realizadas por uma única firma foram de 
236, sendo o valor médio contratado de R$ 76.955,42.

HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO NO PERÍODO DE 2003 A 2010

TABELA 2: ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

 Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo

 trelac (meses) 36,73 28,55 95,67 3,8

 valprinpc ($) 48.460,94 112.729,51 740.087,58 1.488,92

 tjurospc (%) 4,14 0,82 5,5 2

 ncont (unid) 54,98 60,43 236 2

 svalprin ($) 4.231.148,90 12.800.341,93 74.235.009,97 9.702,49

 tjurosméd (%) 3,78 0,78 5,5 1,4

 percontméd (meses) 5,19 6,06 23 1

O tempo mínimo de relacionamento estabeleci-
do foi de 3,8 meses, enquanto o tempo máximo foi 
de 95,67 meses. O período médio de relacionamento 
com a instituição financeira é de 36,73 meses, sendo 
que 41,81 % das empresas pediram renegociação dos 
termos de contrato.

Na Tabela 3, apresentamos a estatística descritiva 

segmentada por firmas que não solicitaram renego-
ciação contratual e as empresas com ocorrência de 
default parcial. A média encontrada para a variável 
tempo de relacionamento foi de aproximadamente 44 
meses para as firmas sem ocorrência de default con-
tra apenas 26 meses para as empresas que solicitaram 
renegociação contratual. 
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HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO NO PERÍODO DE 2003 A 2010 – 
SEGMENTADA POR CONTRATOS COM E SEM RENEGOCIAÇÃO.

(SR – Sem Renegociação  CR – Com Renegociação)

TABELA 3: ESTATÍSTICA DESCRITIVA PARA DADOS SEGMENTADOS

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

 SR 44,16 41251,10 4,08 57,66 1717301,39 3,87 2,76

 CR 26,40 58492,03 4,22 51,26 7728675,88 3,66 8,57

 SR 29,38 76705,03 0,76 56,03 2296749,33 0,66 1,78

 CR 24,34 150734,20 0,92 67,20 19307007,90 0,92 8,06

 SR 95,67 400000,00 5,50 235,00 8210373,95 5,50 10,50

 CR 92,38 740087,58 5,50 236,00 74235009,97 5,07 23,00

 SR 3,8 2015,51 2,70 2,00 10626,59 2,70 1,00

 CR 4,27 1488,92 2,00 2,00 9702,49 1,40 1,42

Variável  trelac (meses) valprinpc ($) tjurospc (%) ncont (unid) svalprin ($) tjurosméd (%) percontméd (meses)

Média

Desvio 
Padrão

Máximo

Mínimo

A taxa de juros contratada na primeira operação 
foi maior para as empresas com ocorrência de rene-
gociação, alcançando a média 4,22% ao mês contra 
aproximados 4% das firmas que não apresentaram 
default parcial. Em média essas firmas firmaram 58 
contratos com a instituição financeira contra 51 da-
quelas com ocorrência de renegociação. O período 
médio contratado por operação de crédito foi de apro-
ximados 9 meses para as empresas com ocorrência de 
renegociação contra apenas 2,76 meses para as firmas 
que não solicitaram a renegociação contratual.

3.2 MÉTODO EMPÍRICO

Para satisfazer o proposto como objetivo desta 
dissertação - verificar o impacto do tempo de rela-
cionamento nos pedidos de renegociação contratual – 
utilizaremos como variável dependente a ocorrência 
de renegociação e o tempo de relacionamento como 
variável explicativa. Considerando que os demais ter-
mos do contrato se relacionam entre si, os trataremos 
como variáveis de controle. 

A variável a ser estudada, qual seja, a renegocia-
ção, pela sua característica binária, isto é, valores 
iguais a 1 se há renegociação e zero caso contrário, 
demanda modelos diferentes do MQO. Relaciona-
mento bancário, que é nossa principal variável de 

análise, corresponde ao número de meses que os 
agentes se relacionam. Nesse caso, será utilizada a 
regressão probit.

Os sinais de significância dos coeficientes obtidos 
pela regressão probit podem ser avaliados de forma 
semelhante às análises em relação à regressão linear 
de mínimos quadrados ordinários. Mas sua inter-
pretação é diferente, uma vez que os coeficientes 
das variáveis explicativas do modelo probit indicam 
quanto aumenta a probabilidade de ocorrência de 
um evento. 

No caso deste artigo é a probabilidade de ocorrên-
cia de pedido de renegociação (Y=1) para aumento de 
uma unidade (meses) na variável tempo de relaciona-
mento (X), explicitando uma relação não linear.

O efeito marginal do tempo de relacionamento so-
bre a probabilidade de renegociação é representado 
na probabilidade de ocorrência de um pedido de rene-
gociação quando o tempo de relacionamento se alte-
ra. Para valores de efeito marginal, um acréscimo em 
X diminui a probabilidade de ocorrência de pedido 
de renegociação contratual, enquanto uma diminui-
ção em X aumenta a probabilidade de solicitação de 
renegociação.

Dessa forma, como nossa variável dependente é 
binária, será utilizada a regressão probit, especifica-
do da seguinte forma:

P(yi = 1/x) = G(α+βRelacionamento+γControles)

onde y = 1 se há renegociação e zero em caso con-
trário. Relacionamento, que é nossa principal variá-

vel de análise, corresponde ao número de meses que 
os agentes se relacionam. As variáveis de controle 
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são todos os outros termos do contrato: taxa de juros 
do primeiro contrato (tjurospc), taxa de juros média 
(tjurosméd), valor do principal do primeiro contrato 
(valprinpc), volume total transacionado (svalprin), 
período médio contratado (percontméd) e número de 
contratos efetivados (ncont).

A precificação do contrato de crédito é carac-
terizada pela definição da taxa de juros. Essa va-
riável, que compõe os termos de contrato, impac-
ta a variável dependente renegociação, abordada 
neste estudo. Evidências empíricas demonstram 
que a prática de taxas de juros elevadas pode fa-
vorecer a ocorrência de default, seja em função 
da seleção adversa, seja em virtude de restrição 
orçamentária do tomador de crédito. Dessa for-
ma, tratamos a taxa de juros como uma variável 
de controle, já que juros elevados podem impac-
tar a probabilidade de surgimento de inadimplên-
cia (NAKANE, 2009).

Outro termo do contrato que também representa 
substancial relevância na gestão de risco em ope-
rações de crédito é o volume de capital solicitado. 
O limite disponibilizado para cada cliente deve ser 
bem dimensionado e respeitar a capacidade de pa-
gamento do tomador. Quanto maior a demanda por 
recursos, maior a probabilidade de ocorrer default. 
Portanto, tratamos o valor do principal do contrato 
como um controle.

Destaca-se também como variável de controle o 
período de vigência dos contratos de crédito, uma 
vez que pode influenciar na liquidez contratual. 
Operações com prazo de amortização mais esten-
dido expõe o credor a possíveis dificuldades de re-
cebimento, em virtude das intempéries do mercado, 
operações de longo prazo, sem amortizações inter-
mediárias comprometem a análise temporal da qua-
lidade do crédito concedido. 

Por fim, o número de contratos efetivados por fir-
ma também será tratado como uma variável de con-
trole, pois é um importante indicador da qualidade do 
crédito concedido. Repetidos sucessos nas operações 
contribuem para a construção de relevante histórico 
informacional quanto à liquidez dos contratos, poden-
do classificar a quantidade de operações como uma 
variável que apesar de não se caracterizar como tem-
po de relacionamento, demonstra a intensidade desse 
relacionamento ao longo do tempo.

O tempo de relacionamento, variável qualitativa 

do estudo, é abordado na literatura como um ativo que 
favorece não só a instituição financeira como também 
o tomador de crédito. Com o decorrer do tempo, o 
acesso às informações privadas, que são disponibi-
lizadas no cotidiano das transações, faz com que o 
credor possa analisar com maior assertividade a qua-
lidade do crédito a ser concedido.

Evidências empíricas no mercado brasileiro e 
americano apontam que o aumento no tempo de re-
lacionamento entre credor e tomador concorre para 
uma diminuição na exigência de garantias, redução 
de taxa de juros e aumento no volume de capital con-
cedido (NAKANE, 2009; BHARATH, 2011).

Com a redução da assimetria de informação a 
negociação dos termos do contrato é mais flexível, a 
exigência de garantias e taxa de juros diminui e o to-
mador se favorece pela reputação construída ao longo 
tempo. Essa reputação é um ativo a ser preservado, 
pois inibe a ocorrência de moral hazard minimizando 
riscos para o credor e beneficiando o tomador com se-
guros de liquidez em momentos de adversidade (GO-
ETHE, 1998; NAKANE, 2009).

3.3 RESULTADOS

Nesta seção apresentamos as estimativas. Ana-
lisaremos o impacto de cada uma das variáveis de 
controle sobre a probabilidade de ocorrer pedido de 
renegociação contratual, dando especial destaque a 
variável explicativa tempo de relacionamento. Sem-
pre que possível, mostraremos os resultados obtidos 
por Nakane (2009), que utilizou a mesma linha de 
crédito desta dissertação e base de dados do SCR do 
Banco Central do Brasil. 

Na estimação por regressão probit o coeficiente 
da variável trelac é negativo e significativo e é inter-
pretado da seguinte forma: conforme esperado, se o 
tempo de relacionamento entre as partes for acrescido 
marginalmente, ou seja, em um mês, a probabilidade 
de ser solicitada renegociação dos termos do contrato 
diminuiria em 1%.

Bharath (2011) já havia evidenciado de que a re-
dução da assimetria de informação através do estrei-
tamento das relações entre instituições financeiras e 
clientes aponta para a construção do ativo reputação, 
inibindo a prática de atitudes oportunistas por parte 
dos devedores, contribuindo assim para minimizar a 
incidência de risco moral.
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TABELA 4: REGRESSÃO PROBIT (REPORTADO EM VARIAÇÃO NA PROBABILIDADE)

Fonte: Elaborado pelos autores

Variável Dependente                                
(1 se renegociou e 0 caso contrário)

Tempo de Relacionamento

Valor Principal do 1º Contrato

Juros do 1º Contrato

Número de Contratos

Juros Médio

Tempo Médio de Duração

Estatística F

Observações

Coeficiente                                
(efeito marginal)

-0.01**

1,02E-06

0,803

0,003

-0,469

0,095

0,004

55

P-valor

0,018

0,189

0,004

0,057

0,073

0,002

Nota: Matriz de variância e covariância robusta a heterocedasticidade

TABELA 5: REGRESSÃO LOGIT

Fonte: Elaborado pelos autores

Variável Dependente                                
(1 se renegociou e 0 caso contrário)

Tempo de Relacionamento

Valor Principal do 1º Contrato

Juros do 1º Contrato

Número de Contratos

Juros Médio

Tempo Médio de Duração

Observações

P-valor

0,043

0,236

0,008

0,074

0,093

0,010

Odds Ratio

0.941359

1,000004

39,348

1,013

0,118

1,545

55
Nota: Matriz de variância e covariância robusta a heterocedasticidade

Já a precificação do risco de crédito através da 
elevação da taxa de juros, conforme Nakane (2009), 
atrai clientes mais arriscados e aumenta a probabi-
lidade de iliquidez contratual em função da seleção 
adversa. O coeficiente de tjurospc encontrado neste 
estudo é positivo e significativo e evidencia que con-
forme esperado, a elevação da taxa de juros aumenta 
a probabilidade de ocorrer renegociação contratual. 
A interpretação é de que o aumento dos juros cor-
responde a um aumento de 80% na probabilidade de 
renegociação.

O número de contratos efetivados, ncont, que 
consideramos medir a intensidade do relaciona-
mento entre os agentes foi utilizado como controle 
e apresentou coeficiente significativo e próximo de 
zero. Evidenciando possível neutralidade na proba-

bilidade de solicitação de renegociação. O tempo 
médio de duração da operação de crédito apresentou 
coeficiente positivo e significativo, evidenciando que 
o aumento marginal de um mês no prazo contratado, 
aumenta em 1% a probabilidade de ser solicitada a 
renegociação.

Com o intuito, de oferecer robustez aos resultados 
encontrados, utilizou-se o método logit, esse pode ser 
utilizado quando a variável dependente é binária e de-
signa-se por chance relativa. O procedimento calcula 
os coeficientes logísticos e compara a probabilidade 
de um evento suceder com a probabilidade de não 
suceder. Neste estudo foi estimado de forma que o 
tempo de relacionamento bancário marginal impacta 
na chance relativa de ocorrer ou não a renegociação 
contratual, conforme apresentado na Tabela 5.
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O resultado encontrado no teste de robustez utili-
zando a regressão logit evidência que o aumento no 
tempo de relacionamento reduz a chance relativa de 
ocorrer o pedido de renegociação dos termos do con-
trato, o que demonstra um possível aumento na con-
fiança por parte da instituição financeira em relação 
aos credores por conta do maior conhecimento entre 
as partes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi: estudar o impacto do 
tempo de relacionamento na probabilidade de ocorrer 
à solicitação de renegociação dos termos do contra-
to de crédito sem garantia real.  O teste empírico foi 
conduzido com dados restritos e privados de uma ins-
tituição financeira, com da permissão da instituição 
financeira referida. A modalidade escolhida foi a de 
capital de giro, pois a mesma não está necessariamen-
te vinculada a garantias, como é o caso das operações 
de desconto de recebíveis, na qual os títulos de crédi-
tos a vencer servem como garantia.

Estimamos a equação de renegociação tendo como 
variável explicativa o tempo de relacionamento, utili-
zando o método empírico de regressão probit, em vir-
tude da característica binária da variável dependente.

O resultado que encontramos evidencia de que na 
modalidade de crédito estudada, o efeito que predo-

mina é o do paradigma da informação privada, o que 
está em linha com os achados de Nakane (2009) de 
que o relacionamento bancário, ao reduzir os proble-
mas de informação assimétrica, favorece a prática de 
taxas de juros mais baixas e menor exigência de ga-
rantia. 

 As estimativas encontradas neste estudo mostram 
indícios de que o efeito que prevalece com um maior 
tempo de relacionamento é o da redução na proba-
bilidade de solicitação de renegociação dos termos 
do contrato de crédito. Os resultados mostram maior 
confiabilidade nos relacionamentos de longo prazo 
entre cliente e instituição financeira, assim como ob-
tidos por Berger e Udell (1995), que sugerem que o 
tempo de relacionamento é indicativo da qualidade 
do tomador, favorecendo a prática de taxa de juros 
menores e menor exigência de garantias. 

Apesar de considerar que através do acesso a in-
formações privadas ao longo do tempo se constrói a 
reputação do tomador de crédito, testar a presença de 
assimetria de informacional está além do escopo des-
te estudo. 

Como sugestão de pesquisas futuras, pode-se tes-
tar a existência de assimetria de informação (seleção 
adversa e risco moral), bem como o estudo da garan-
tia do direito de propriedade sobre os termos do con-
trato de crédito e o papel do judiciário na resolução de 
conflitos na renegociação contratual.
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ABSTRACT
Repeatedly ignored and rarely used, digital marketing does not appear to be a need for the companies in the city of Teófilo Otoni, in the state of 
Minas Gerais, Brazil. This lack of interest can be explained by the fact that the local business people are not concerned about this working tool as a 
development strategy, both in the way of thinking and acting. Regarding the methodology used, from the point of view of its nature, the research comes 
up as a basic one and, from the objectives’ point of view it is seen as a descriptive research. On the object of study, this paper adopted field research 
for survey and data collection, and the mechanisms applied were those of direct observation and the use of questionnaires. Data analysis occurred 
through simple statistical analysis. The questionnaire was applied between the months of December 2014 and January 2015, with an answer rate of 
57% of the target companies. 

Key-words: Marketing. Digital Marketing. E-Commerce. Internet. Business strategies.

RESUMO
Seguidamente ignorado, raramente utilizado, o Marketing Digital não aparece para as empresas de Teófilo Otoni/MG como uma necessidade. Este desinteresse se 
explica pelo fato de os empresários locais não se preocuparem com essa ferramenta de trabalho, seja como estratégia de desenvolvimento, seja como modo de 
pensar e agir. Com relação à metodologia utilizada, do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa se apresenta como básica e, do ponto de vista dos seus objetivos, 
é tida como descritiva. No tocante ao objeto de estudo, o trabalho adotado foi a pesquisa de campo para o levantamento e coleta de dados e os meios aplicados foi 
a observação direta e a utilização de questionários. A análise dos dados ocorreu através de tratamento estatístico simples. A coleta de dados aconteceu entre os 
meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, com uma taxa de resposta de 57% das empresas alvo.

Palavras-chave: Marketing. Marketing Digital. E-commerce. Internet Estratégias Empresariais.
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INTRODUCTION

The world is more and more elastic; cultural 
aspects, information and technology go through 
rapid and radical transformations, and this chang-
ing picture causes severe and unpredictable mar-
ket impacts. It is true that creating and developing 
products is now faster, services are differentiated, 
competition is fierce and market boundaries, which 
used to be closed, are now totally open; this is the 
competition globalization. The companies which 
are doing what they should are the big ones, those 
which are used to facing the business world. In 
view of this there is the need that this way of think-
ing and acting should also be a part of the micro, 
small and medium enterprises. Thus, it is up to 
the marketing professionals to study these market 
transformations in order to observe and detect op-
portunities and threats, enabling the organizations 
to create adequate strategies to their current and 
potential clients. Nowadays, according to Kotler 
and Keller (2006), it is more and more difficult to 
satisfy these clients, since sales have gone from a 
mere commercial transaction to a long and faithful 
relationship.

In this high competitiveness scenario, the enter-
prises need to change their strategic focus and try 
to use the technological tools available like, for in-
stance, Extranet, Intranet and Internet. The World 
Wide Web becomes fundamental for connecting 
people, for data collection and information, besides 
serving as a facilitator for virtual customers and also 
as a primary tool of advertisement and publicity. 

Thus, to Kendzerski (2009), the importance of 
digital marketing within the enterprises is huge, 
sometimes so important it becomes irreplaceable.

Saad (2003) states that, in order to have an ef-
ficient digital structure, one needs to present in-
novative and creative methodologies, regardless of 
observing the internal and external enterprise envi-
ronments, which are constantly changing. Besides, 
the greatest challenge is catching up with market, 
economy and technology tendencies. Following an 
intense technological pace, an important product 
today may become obsolete tomorrow, especially 
in the virtual world, where information is more ac-
cessible and flows more quickly.

This paper tries to relate the importance of digi-
tal marketing to enterprises, especially those said 
to be hypercompetitive. It must be said that, in a 
market where information and service differen-

tiation become more and more responsible for the 
companies’ survival, digital marketing may add 
value to the enterprise and significantly collaborate 
to its success. 

In effect, the internet changed the world and 
some of these transmutation consequences were 
the market expansion, the increase in the number 
of clients and competitors, besides a decrease in 
geographical and economical boundaries. Thus, 
one might reflect about the survival possibility of 
enterprises which do not adapt to this transforma-
tive reality in the virtual world. Consequently, ac-
cording to data from the City Hall of Teófilo Otoni, 
in the state of Minas Gerais, Brazil, the city has a 
large and diverse number of companies not yet con-
nected to the World Wide Web, and this leads peo-
ple to ponder whether these organizations come to 
prospect any advantages and opportunities which 
come from digital marketing. 

This way, one may ask: how do the enterprises 
in Teófilo Otoni use the digital marketing tools?

In search for this answer, besides a biblio-
graphical study about the topic, an empirical re-
search with some enterprises in Teófilo Otoni was 
conducted with the scope of knowing the manag-
ers’ perception about the use of digital marketing 
as a development strategy. In this context, the fol-
lowing hypotheses come up: H1 – digital market-
ing is essential in entrepreneurial strategies; H2 
– digital marketing is a useless tool to the enter-
prise’s growth.

THEORECITAL FRAME

MARKETING EVOLUTION AND CONCEPT

The American Marketing Association (AMA), 
the oldest professionals and researchers’ associa-
tion connected to this activity, defines marketing as 
“the set of processes for creating, communicating 
and delivering value to customers and for manag-
ing customer relationships in ways that benefit the 
organization and its stakeholders” (AMA, 2004).

For Kotler and Keller (2006, p. 4), “the market-
ing objective is to know and understand the client 
so well that the product or service is adequate to 
them or is sold by itself”, that is, make selling so 
easy that all you would need would be to leave the 
products and/or services to be sold, which would 
enable the salespeople to do the least they could in 
order to obtain the highest results. With the same 
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thought, Kotler and Armstrong (2007) highlight 
that the marketing actions are necessary to any or-
ganization that intends to conquer their clients in a 
correct and precise way, without wasting time nor 
resources, for, if an enterprise does not know their 
target audience well, they will possibly not have ad-
equate strategies to serve them and their resources 
and efforts will be in vain. Also, according to Ur-
dan and Urdan (2011), it is the process in which 
the professionals adopt measures to understand and 
meet the clients’ needs and desires, trying to please 
them better than their competitors and creating a 
long-term relationship between the parts.

Meanwhile, as Levit (1960) used to say, it is the 
marketing’s responsibility to implement a commer-
cial process integrating the effort to discover, cre-
ate, awake and satisfy the consumers’ needs.

Notwithstanding, marketing has existed since 
the exchanging of goods (barter) and especially in 
the beginning of commercialization for the private 
enrichment. However, in essence, we can divide 
marketing in three areas, highlighted by Cobra 
(2009) as The Production Era, The Selling Era and 
The Marketing Era:

– The Production Era existed up to mid-1925, when 
the dominant countries in the world economy held the 
largest enterprises at that time; their concerns were 
totally dedicated to the products, since all of them, 
when produced, were consumed immediately.

– The Selling Era went on between 1925 and 
1950, when production was no longer elitist, and 
techniques were dominated by several enterprises 
in the world. Issues related to the importance of 
selling goods started to spread out since the buyers 
had more choices and the enterprises noticed that 
their products were not as essential as before.

– The Marketing Era took place right after the 
1929 crash and it originated from the high increase 
of production and from the markets which were 
not severely regulated by governments. This event 
forced the United States and other countries to 
struggle with the people' loss of power of consump-
tion, making buying more difficult. Marketing was 
the tool used by enterprises which tried to meet the 
market main desires, and this triggered strategical 
changes committed to a better knowledge of prod-
ucts and clients.

Thus, a new management way is adopted, like 
Bross (1965, p. 133) used to say that “the objective 
of studies on consumers’ preferences is that of suit-
ing the product to the public, not like in publicity, 
which suits public to product”. Four decades later, 
Kotler and Keller (2006, p. 14) ratify Bross words 
and testify that “what one needs no more is find-
ing the right clients for their products but the right 
products for their clients”. In the 21st century the 
marketing main concerns turn to communication 
with people, creating experiences and interactions 
in order to make communication easy.

MARKETING MIX

The marketing mix (or 4 Ps) is about the tools 
that every organization must take into account to 
motivate their clients to buy their products or ser-
vices. This influence must be specifically guided 
to their target audience, confirming the strategy 
proposed by the enterprise. The so-called 4Ps (pro-
duction, price, promotion and place – Figure 1) are 
applied in one single direction in order to manage 
the actions that try to reach the entrepreneurial ob-
jectives (STEFFEN, 2009, p. 21).
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Place Product

PricePromotion

Target 
Audience

Channels, 
Coverage, Variety, 
Outlets, Stock and 
Transportation...

Quality, Characteristics, 
Options, Styles, Brand 
Name, Package, Sizes, 
Service, Warranties and 
Refunds...

Sales Promotion, Publicity, 
Advertisement, Personal 
Sales, Public Relations, 
Direct Marketing, 
Merchandising...

Price List, Discounts, 
Grants, Installments, 
Credit Terms...

CONVENIENCE CLIENTS (Solution for the)

COMMUNICATION COSTS

Source: Adapted from Kotler and Keller (2006).

MARKETING MIX

Kotler and Armstrong (2007, p. 42) state that 
“product means the combination of goods and ser-
vices the enterprise offers to their target audience”. 
These products must meet the clients’ expectations 
and it is essential they have good quality, good de-
sign, attractive packaging and an admirable brand 
name, for, according to Frantz et al. (2010, p. 5) “these 
will be the factors which will differentiate one from 
another, guaranteeing clients’ fidelity and retention to 
the enterprise”.

Price is the value paid by the client to obtain the 
product or service from the organization. It can be 
divided into two components: the monetary value 
(which represents the product manufacturing, stock-
ing, distribution and depreciation) and the non-mon-
etary value (electricity and time costs and psycho-
logical costs for acquiring the products). These can 
actually be the differential aspects when deciding to 
buy. It must be mentioned that price is essential in en-
terprise strategy, for, according to Urdan and Urdan 
(2006), it is according to the intended market that one 
must stipulate the adequate price.

As to promotion, it is vital for the client to know 
the enterprise and the product it offers. However, the 
main role of promotion is to show that a product is 
better than that of their competitors’; for Kotler and 
Keller (2006), it is making sure that buying this prod-

uct will be the best choice among all others in the 
market.

Place, or distribution channel, is of great relevance 
on the grounds of consumer or client’s accessibility 
when buying the products. For Frantz et al. (2010), a 
place that is not planned may result in delivery delays, 
unavailability and overpricing; every logistical aspect 
is affected.  

Above all, it is important to show how the client 
notices these factors when comparing the purchase, 
especially when it is time to decide about it. The Mar-
keting 4Cs (Client, Convenience, Communication 
and Cost) show the clients’ side.

According to Menshein (2006):
-The Client is the person who looks for an enter-

prise product or service to meet their needs or desires. 
They are the main focus of any organization, for with-
out them there are no sales nor financial return; that is 
why the enterprise must analyze their clients well and 
set good strategies to reach them successfully.

-Convenience is the ease to find the enterprise’s 
products in the market. That is why it is essential for 
the organization to study its location well in order to 
make it easily accessed along with an efficient distri-
bution. 

-Communication is very important for the clients, 
since this is the way they will know the price, the 
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quality, the differentials and advantages to acquire 
such products. It is no use if the enterprise is only 
concerned about producing and not advertising their 
product in the market.

-In Cost, the client creates a value perception in 
every product. The enterprise must, through a lot of 
research, create the adequate price according to their 
target audience perception. Upon analyzing similar 
products and clients’ behavior, the organization de-
termines the adequate value. 

Marketing Typologies in Organizations

Kotler and Keller (2006) state that in this new sce-
nario the organizations must adopt more and more 
flexible strategies, and their concerns must cover ev-
ery market agent, from employees to clients, suppliers 
and competitors, that is, society as a whole. Known as 
Holistic Marketing, it is responsible for Integrating Re-
lationship Marketing, Integrated Marketing, Internal 
Marketing and the Socially Responsible Marketing.

Relationship Marketing means creating strong and 
long-term partnerships, upon which the entrepreneur-
ial success depends. Thus, it is advisable to seek for 
every client, supplier, distributor and organization 
which influences directly or indirectly in this process. 

Integrated Marketing involves adopting adequate 
planning to the public through the so-called 4Ps 
(product, price, place and promotion), which the orga-
nization will use to create and communicate the value 
to their clients.

Internal Marketing (or Endomarketing) will try to 
hire, develop and value the employees within an en-
terprise. It is relevant because people form any enter-
prise’s competitive differential.

The Socially Responsible Marketing covers all so-
ciety, showing interest in world, social, cultural and 
economic matters, among others. 

In fact, there are several types of marketing but, 
at this point, the focus is on Digital Marketing, which 
facilitates mass products’ transactions and personal-
ization through electronic channels; the versatility of 
their functions will be discussed.

DIGITAL MARKETING STRATEGIES

In order to understand digital marketing, it is 
meaningful to present certain aspects related to this 
theme. To name a few: the origin of the Internet, e-
commerce and e-business, their advantages and mar-
ket growth.

Internet and E-Commerce

The globalization pushed by developed countries 
resulted in the facilitation of market openings, both 
for the enterprises and for the clients, to act in any part 
of the world. However, not only opportunities came 
along, but also threats to all these companies. Yet, this 
consumers’ market expansion was only possible, ac-
cording to Cobra (2009), because of the people’s way 
of thinking and the improvement of technologies.

Nevertheless, it is pertinent to line out a brief his-
tory regarding the Internet, something directly re-
sponsible for all these changes. The Internet came to 
be during the Cold War in a silent way, when nations 
at war looked for information from enemy countries 
and used it as communication among the military 
bases. Later on, in 1969, the Internet was born and it 
was called ARPAnet, for it was a project from the Ad-
vanced Research Projects Agency (ARPA), becom-
ing public only for scientists in the USA universities. 
After two decades of researches and improvements 
did it become a commercial product, through which 
people communicated world widely via a computer 
web (TAIT, 2007).

Saad (2003, p. 22), then, underlines that the Inter-
net is “a world wide web of computers interconnected 
which enables messages exchanging, data and files 
between several users, with an instantaneity never 
before seen”. However, his definition becomes more 
and more complex and inaccurate due to its multiple 
uses, both domestic and industrial: “online banks, in-
ternet shopping, shopping mall inquiries. Anyway, a 
variety of daily situations became part of the large 
virtual web” (PIMENTEL, 2011, p. 1).

In Brazil, the Internet gained visibility and popu-
larity around 1991, when the Department of Science 
and Technology tried to make the Brazilian academic 
system search it more deeply to see its advantages. 
In 1994, the Brazilian Telecommunication Enterprise 
(EMBRATEL) launches the Internet as an experiment 
trying to get to know it better, and later approving of 
its use to enterprises only in 1995; several years later, 
we can observe the changes the Internet has brought 
for people and for the world commerce (MENDES; 
MENDES, 2008).

Besides encompassing military and academic 
fields, the Internet came to widen the entrepreneur-
ial growth chances for electronic commerce, or e-
commerce. In this sense, Mendes and Mendes (2008, 
p. 10) show that e-commerce means electronic com-
merce, that is,
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a set of commercial activities that take pla-
ce online. There is a difference between e-
-commerce and e-business, expressions that 
many people get confused with. E-business 
does not involve commercial transaction, it 
is an electronic business, a deal done through 
the Internet but which does not necessarily 
involve a commercial transaction. It is wrong 
for those who are in the market to use these 
two expressions to talk about the same thing.

E-commerce and E-business in Brazil

The Brazilian electronic market stands out in 
world statistics and the tendency is that these num-
bers grow even more. According to data published 
in June 2012, Brazil was among the five countries 
which had more Internet users in the world. That 
was around 88,494,756 users of this service in the 
country, approximately 45.6% of the total popula-
tion then. The electronic commerce revenue growth 
has grown exponentially since the beginning of the 
21st century: in 2001, the revenue was R$ 0.54 bil-
lion, reaching R$ 22.5 billion in 2012. The most 
sold products, in an ascending order, are appliances, 
computer products, electronics, health/beauty and 
fashion/accessories. Actually, the number of con-
sumers went from 1.1 million in 2001 to 43 million 
in 2012, and these data show that the biggest con-
sumers have an income between R$ 1,000 and R$ 
3,000 a month, with the age ranging between 35 and 
49 (E-COMMERCE, 2012).

These data highlight how promising this area is 
for the market. The advantages, according to Diniz 
et al. (2011), include availability and service conve-
nience, that is, the client can proceed with the pur-
chase from anywhere; it works around the clock; 
a wide variety of information about the products 
and other consumers’ opinions; low operational 
and communication costs; rapid product dissemi-
nation; entrepreneurial image value added; inte-
gration with clients and suppliers; generation of a 
database; and promptness in advertising products 
and/or services.

However, these services, according to Diniz et 
al. (2011), also present some disadvantages: the cli-
ents still show some suspicion about services and 
products; the absence of a salesperson abolishes the 
possibility of bargaining; delivery is not immediate; 
shipping, oftentimes, is an added value; and, lastly, 
exchanging a product which was bought from a dis-
tance can be an awkward situation.

E-Commerce Types of Transactions

Kotler and Armstrong (2007, p. 6) define market as a 
“[…] set of real and potential buyers of a product. These 
buyers share a desire or a specific need which can be met 
through exchanges and relationships”. The focus on this 
market is ruled by direct agents like clients, suppliers, 
enterprises, competitors and partners, besides factors 
like government, culture, technology, among others.

The market can be divided into different types 
of transactions (following the same e-commerce re-
lation) with diversified purposes; exchanges which 
involve from consumers up to the government. It is 
highlighted that an enterprise can do more than one 
type of transaction within its market. According to 
Turban (2005), the most common ones are: business-
to-business (B2B), business-to-consumers (B2C), 
consumer-to-consumer (C2C), government-to-cit-
izens (G2C), consumers-to-business (C2B), gov-
ernment-to-business (G2B) and the Intra-Business 
Commerce (Interorganizational), used so that the or-
ganizations internally improve their techniques.

However, the most used one is the business-to-
employees (B2E), in which the enterprises sell their 
products and services to their own employees. With 
the Collaborative Commerce (c-commerce), the or-
ganizations exchange information with their partners 
seeking to a better integration with all the value chain. 
And, with the Mobile Commerce (m-commerce), it 
tries to conduct trades from a mobile space, for exam-
ple, shopping from a cell phone or another electronic 
gadget which is not fixed, that is, wireless.

Nowadays, it is understood that commercial trades 
can happen anywhere and at any time, for the virtual 
tools facilitate the purchasing effectiveness and work 
uninterruptedly, allowing sales to be swift. Besides, 
the enterprises can also collect valuable information 
from the clients. 

THE EVOLUTION OF DIGITAL MARKETING

Digital marketing is a tool upon which enterprises 
use the media along with marketing in order to reach 
their strategic objectives. Through this tool, high-
lights Lemes and Ghisleni (2013), the enterprise tries 
to reach its clients and create a solid organization im-
age in the market. Torres (2010, p. 7), on the other 
hand, describes it as

a set of marketing and publicity strate-
gies, applied to the Internet and to the new 
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consumer’s behavior when they are browsing 
online. It is not about this or that action, but 
a coherent and efficient set of actions which 
create a permanent contact between enterpri-
se and clients.

Therefore, one notices that the relationship be-
tween enterprises and clients went through meaning-
ful changes after the digital marketing came to be. 
Thus, the enterprises ceased to use only the traditional 
advertisement in order to communicate directly with 
each client, so as to create a communication channel 
for both, making it possible for the clients not only to 
show what they want, but also suggest improvements 
in products and services of their interest. Within this 
context, as appointed by Lemes and Ghisleni (2013), 
the enterprise has the capacity to discover the clients’ 
needs and desires in order to meet them.

According to Torres (2010), this digital tool is be-
coming more and more important, not only because 
of the technological changes, but also because of the 
variation in the consumers’ way of thinking, since 
they have more information at their reach. Comparing 
prices and going through other people’s reviews about 
a certain product in the digital world has become 
something common. We have, then, another service 
which is at high: the so-called blogs, forums and so-
cial networks, where the consumers themselves share 
their level of satisfaction. All these facts have great 
effects, since poor and unfavorable reviews about a 
specific product or service can bring about serious 
consequences and even hurt the organization image.

MIDIA AND SOCIAL NETWORKS APPLIED 
TO MARKETING 

Lima (2009) explains that, due to the technologi-
cal convergences which have taken place in the past 
few years, communications have gone through trans-
formations which affected people’s relationships and 
shared information directly; notwithstanding, the so-
cial networks are the area which grows more rapidly 
on the Internet. We should mention that this new way 
of thinking and acting directly affects the organiza-
tions, which, because of people’s uncertainty when 
receiving these facts, rejected such tools. Nowadays, 
for Nanni and Cañete (2009), the use of these tools 
has become a way of work and communication fa-
cilitator, since the clients no longer want partial com-
munication, but a wide dialogue which can help them 
clear their doubts.

According to Recuero (2009), a social network can 
be defined as the interaction between several individ-
uals or legal persons, with the objective of creating 
bonds between themselves, with mutual interests and 
which can be done digitally. On the Internet, people 
(as the social network actors) interact through a web 
in search of a common relationship. The web made 
the process of social relationship easier. Besides, there 
is also the speed of access, the swiftness around infor-
mation and the number of people in this virtual world 
which turned the Internet into a social movement that 
affects the market, the economies, the politics and 
even cultures around the world.

Through social media, the enterprises need to get 
closer to their clients, watching their needs and ex-
tracting the value of each one. A research done by 
Deloitte consultancy (2010) indicates that 70% of na-
tional enterprises use social media to reach their cli-
ents. Despite this percentage, many enterprises still 
do not enjoy the benefits of social media because they 
do not want or because they are not able to implement 
them correctly. The research goes on to reveal that the 
organizations use social media especially to advertise 
their products (around 83%), when the ideal would 
be to monitor their actions and create an enterprise-
client relationship. It is also possible to notice that 
the investments are still very low, but this scenario is 
growing considerably.

MATERIALS AND METHODS

For Gil (1999, p. 42), the research is a “formal and 
systematic process of the scientific method develop-
ment with the objective of finding answers to prob-
lems through the application of scientific procedures”. 
With the same understanding, Markoni and Lakatos 
(2009, p. 157) underline that “the research forms the 
path to know reality or to find partial truths” and re-
quires an orderly set of ideas in order to verify the 
facts observed. And similarly thinking like Gil (1999), 
Cervo et al. (2007, p. 55) reinforce the notion that the 
research “is an activity turned to the investigation of 
theoretical or practical problems by applying scien-
tific processes”.

In this sense, from its nature point of view, Silva 
(2001, p. 20) states that “the research can be basic, 
for it aims at generating new knowledge without 
any previous practice application”. From the objec-
tives’ point of view, Gil (2010) says the research is 
descriptive, for it aims at describing the character-
istics of a certain population or phenomenon, and 
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one of its most meaningful characteristics is the 
use of standard techniques in the data collection, 
such as questionnaires and systematic observation. 
As to the technical procedures, Gil (2010) says the 
research is bibliographical, for it was developed 
from a pre-set material, mainly composed of books 
and scientific articles. Among its advantages is the 
fact that the documents constitute a diversified and 
stable data source. For Diehl and Tatim (2004), 
another advantage of bibliographical research is 
linked to the cost, since it is meaningfully low 
when compared to that of other researches. Fur-
thermore, Diehl and Tatim (2004, p. 58) point out 
that “another advantage is not demanding contact 
with the research individuals”.

As to the object of study, the kind of work ad-
opted was that of field research for data survey and 
collection together with the group researched, and 
the ways applied were direct observation and the 
utilization of questionnaires. According to Cervo 
et al. (2007), the questionnaire is one of the most 
frequently used tools to collect information, since 
it allows an accurate evaluation of the desired data 
and offers more security to the interviewees because 
of anonymity.

FIELD RESEARCH CHARACTERIZATION

The field research was done in two steps. The 
first one was dedicated to questionnaire elaboration 
and the selection of the actors to be researched. The 
second one was dedicated to scheduling and survey 
application. However, at this point we scheduled the 
application for two enterprises and the exceeding 
questionnaires were freely applied to managers who 
had time to take part in the research. The application 
took place through the months of December 2014 and 
January 2015.

We should mention that our desire was to col-
lect information from the highest possible number 
of enterprises in the commercial pole in the city 
of Teófilo Otoni, state of Minas Gerais, Brazil, no 
matter the area of work, with special attention to 
keeping anonymity. However, the questionnaires 
were applied only in seven enterprises due to un-
availability or lack of interest from the managers in 
the remaining organizations. We also tried to apply 
the survey in the largest Brazilian retail stores lo-
cated in the city but they showed no interest, which 
was pitiful. With the results we hoped to make a 
comparative study with the regional enterprises.

DISCUSSION RESULTS

The field research reached a universe of only sev-
en enterprises from the most diverse activity sectors: 
publicity agency; pharmacy; information technology; 
jewelry and girls’ accessories; education; stationery 
and medical exams office. As to the number of em-
ployees, the enterprises vary from micro to large 
ones. We also analyzed the enterprises’ life span in 
the city, with most of them, 57%, around for over 10 
years; 14%, 1 year; 29% between 1 and 5 years, and 
none between 5 and 10 years.

As to the entrepreneurial strategy, we initially 
questioned if the organization had any Digital Mar-
keting policy, whether formal or not. The results show 
that out of seven, five of them, or 57%, presented some 
concern about the topic, both formal (29%) and infor-
mal (28%). The remaining two, a total of 43%, did not 
use digital marketing as a development strategy. 

However, the enterprises which do not adopt any 
mechanism of digital marketing were also questioned 
about the tool’s possible advantages and disadvantag-
es. The answers, according to them, are that the pos-
sible advantages involve mass communication, low 
cost and improvement in the way they serve, which 
would come from the convenience of shopping. As 
disadvantages, the consumers’ concern, as they still 
see the digital world as fraudulent.

The remaining enterprises which use this tool, in-
cluding the formal use, worry about clients’ informa-
tion and care for their privacy. The others, besides re-
sisting as to the use of digital marketing, do not have 
any intention to do so in the nearby future.

As we examined the five enterprises involved 
with digital strategy, we noticed that only three of 
them highlight the relevance of this tool to their em-
ployees. Besides, most of them demonstrate the con-
nection in communication between their suppliers 
and clients, and only one do not take time to record 
any clients’ data.

About digital marketing, from the enterprises ana-
lyzed, only one does not apply any formal planning, 
as cited by an enterprise we interviewed: “There is no 
formal planning, we only use random tools like social 
networks sporadically”, most of them plan through 
market analyses or through support agencies.

Only one enterprise has someone in charge of this 
function. The behavior in the remaining ones is exem-
plified in the report from the enterprise number four: 
“We don’t have a specific professional for that”, which 
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can show the lack of sensibility about the importance 
of such a tool. However, they all say they worry about 
giving feedback to their clients about their needs.

The digital marketing tools more widely used 
among the enterprises researched were: marketing in 
the media and social networks; online advertisement; 
online research; marketing e-mail; viral marketing.

As to the tools applied, the ones that stand out 
among the five enterprises are media marketing and 
social networks. As an example, we can use the state-
ment of enterprise number 3: “We use Facebook and 
Twitter. We use them to talk about our offers, health 
tips and events promoted by the enterprise”. Viral 
marketing is less used. The phenomenon occurs due 
to the fact that the social networks are the media with 
highest evidence and lowest cost.

As to the use of digital marketing, among the five 
enterprises that have already adopted this developing 
tool, whether formally or informally, the best results 
were noticed. In enterprise number 1, client personal-
ization stands out; in enterprise number 2, globaliza-
tion, integration and proximity; in enterprise number 
3, interactivity, globalization, integration, proximity 
and democratization; in enterprise number 4, person-
alization, globalization, proximity and information 
democratization. Enterprise number 5 refrained from 
giving an opinion.

The facts about this information are present. Af-
ter all, they are the ones that will enable the creation 
and measurement of entrepreneurial strategies, as 
in the case of mass products’ commercial strategies 
transformations for personalized products, highlight-
ing each client’s desire. All in all, customer support, 
communication and service advertisement swiftness 
can both show or hide the utility of such tools as to 
the final results.

As we observed the researched enterprises’ clas-
sification according to the types of transactions in e-
commerce, they all adopt the business-to-consumers 
(B2C) transaction, which means the enterprises of-
fer their products directly to their clients. The present 
numbers indicate that the use of digital marketing can 
bring great benefits, especially the high number of 
users and the high income which permeates the elec-
tronic world.

Besides, the enterprises cited the following as 
main advantages: “Low cost, mass media, commu-
nication swiftness, interaction and promptness” (en-
terprise number 1); “Now I think this type of media 
is essential” (enterprise number 5); the “speed with 
which the information goes and the number of people 

reached” (enterprise number 3);  “the advantage is 
that you communicate with several people in a net-
work that is more and more used” (enterprise num-
ber 2), and the “wide reaching of people” (enterprise 
number 4).

About the main disadvantages, we can highlight: 
enterprise image exposition, which demands the pro-
cesses to be more agile and efficient; information 
overload and negative image, the latter one in the case 
of a badly adapted strategy.

FINAL CONSIDERATIONS

In the beginning of this study we presented the 
marketing evolution and characteristics, treating it 
as a fundamental strategy in the process of clients’ 
positioning and retention, besides establishing a reci-
procity relationship between parts. As we noticed a 
global competition due to the market openings and 
the technological advancements, we emphasized digi-
tal marketing as a tool that can aid the contemporary 
organizations management.

Effectively, the main objective of this study was 
to analyze the importance of digital marketing use 
for successful entrepreneurial strategies, as well as to 
check “if” and “how” the local business people use 
digital marketing.

Through the field research it was possible to see 
that the managers in Teófilo Otoni still do not recog-
nize the importance of this tool for their strategy. The 
researched enterprises direct their efforts for the re-
gional markets but forget that these same markets are 
more and more open, even to business internation-
alization. Even the business people who demonstrate 
some concerns about the competition invest little in 
the area and avoid employing specialized profession-
als. This shows that the H1 hypothesis was rejected 
and the H2 hypothesis was validated, since the local 
business people barely use the tools and show little 
interest in suiting digital marketing according to their 
strategies.

This work was equally important to show and alert 
the current and potential business people about the 
strategy shortages which cover digital marketing, a 
tool that contributes to differentiate the enterprises 
from their competitors. Truly, maybe they lack inter-
actions with agencies that offer such services, for they 
can awake interests in the local enterprises.

The biggest limitation on this research was the 
number of enterprises analyzed, besides the fact it 
was not possible to work with the examples from the 
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RESUMO
Estratégia de serviços tem sido assunto recorrente entre autores como Teboul (1999), Hoffman (2009), Johnston (2002), Lovelock (2002), Zeithaml 
(2003), Corrêa (2009), Grönroos (2009), Nóbrega (2013), e Fitzsimmons & Fitzsimmons, (2014). Até que ponto as proposições desses autores apontam 
convergências e distinções? Este foi o objetivo da presente pesquisa. A metodologia utilizada consistiu de revisão bibliográfica, com a identificação de 
similaridades e lacunas entre os modelos existentes. Foi desenvolvido um quadro, com a estruturação em dimensões enfocando os itens: conceituação, 
modelos e perspectivas, posicionamento, estratégia de preço e orientação para serviço. Foram apontadas as contribuições de cada autor em relação às 
dimensões, assim como registradas as lacunas. As similaridades que apresentaram mais congruências foram: conceituação, modelos e perspectivas 
e posicionamento. Por outro lado, as dimensões em que existem as maiores lacunas foram: estratégia de preço e orientação para servir. Foi possível 
identificar as principais contribuições entre os autores estudados, bem como, sugere-se recomendações para futuras pesquisas, bem como para a 
aplicação prática dessas teorias no âmbito empresarial. 

Palavras-chaves: Estratégia de serviços. Gestão de serviços. Perspectivas estratégicas. Estratégia.

ABSTRACT
Service strategy has been recurrent subject matter among authors like Teboul (1999), Hoffman (2009), Johnston (2002), Lovelock(2002), Zeithaml 
(2003), Corrêa (2009), Grönroos (2009), Nóbrega (2013), and Fitzsimmons & Fitzsimmons, (2014). To what extent do these authors propositions lead to 
convergences and distinctions? This was the objective of this research. The chosen methodology consisted of bibliographical review, with identification 
of similarities and gaps between the selected models. A framework was developed, structured on dimensions focusing the items: conceptualization, 
models and perspectives, positioning, price and service orientation. Each author's contribution was analyzed relatively to the six dimensions, as well as 
each gaps. The similarities with more congruence are: conceptualization, models and perspectives, and positioning. On the other hand, the dimensions 
with greatest gaps are: price and service orientation. It was possible to identify each author’s main contributions, and recommendations are suggested 
for future research, as well as to practical aspects.

Key-words: Service strategy. Service management. Strategy. Strategic perspectives.
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1 INTRODUÇÃO
 
A evolução do mercado vem exigindo orientação 

para serviços cada vez mais qualificada. Isto é impor-
tante para as empresas do setor de serviços, bem como 
indústria, que almejam se destacar nos negócios.  Or-
ganizações prestadoras de serviços procuram atender 
às necessidades de seus clientes, mas nem sempre os 
serviços são ofertados à altura das expectativas. Bhat 
(2012) O setor de serviços tem se tornado cada vez mais 
atuante no cenário mundial, por isso, as organizações 
necessitam reestruturar suas estratégias de serviços 
adotando novos posicionamentos em face desse tema.

As empresas buscam atender as necessidades do 
mercado existente através de bens e serviços alta-
mente competitivos, entretanto, com a concorrência 
acirrada muitas organizações não conseguem obter 
atributos suficientemente diferenciados através das 
qualidades e estratégias de serviços (PARASURA-
MAN et al., 1994; ZEITHAML, 2011). 

A estratégia de serviço define “de que forma o 
serviço pode ser incorporado à estratégia da organi-
zação, formulando a proposta de valor para o cliente 
alvo” (GRÖNROOS, 2009; NÓBREGA, 2013; FITZ-
SIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). Para tanto, ado-
tar estratégia de serviços representa assumir riscos 
significativos perante a concorrência, onde o cresci-
mento econômico é constituído pelas oportunidades 
desenvolvidas no País está reduzido em função da 
crise financeira instalada no mercado e no contexto 
estratégico global. Corroborando Sarkar (2008) afir-
ma que estudar o setor de serviço é um desafio diário 
que se torna ainda maior quando se refere a estratégia 
de serviços com inovação.

Uma das dificuldades na teoria da estratégia de ser-
viços, particularmente em relação à análise comparativa 
das estratégias de negócios, é a ausência metafórica de 
blocos de construção: descrições claras e consistentes de 
estratégias de negócios que são analisáveis a partir de 
diferentes perspectivas teóricas. Esta ausência apresenta 
uma lacuna no sentido acadêmico porque contribui para 
a fragmentação teórica do campo da estratégia de ser-
viços. Os teóricos expressam as suas ideias por meio de 
modelos teóricos propostos, em termos que sejam signi-
ficativos para aqueles que apresentam uma perspectiva 
teórica diferente (FULLER, 2010). 

Entre 2013 e 2016, tem-se identificado um inte-
resse significativo pela estratégia de serviços. Este 
fenômeno apresenta as condições extremamente re-
levantes para o mercado global, em que, por meio 
das oportunidades são identificadas as necessidades 

empresariais que desejam implementar estratégia de 
serviços. Para tanto, buscou-se estudar um setor que 
demonstrasse relevância para esta pesquisa, diante 
disso, foi apontado o segmento de serviços que con-
forme os dados estatísticos comprovados na Pesquisa 
Anual de Serviços (PAS) (2016) percebeu-se que os 
negócios relacionados ao setor de serviços crescem 
mundialmente, a qual mostra que este setor teve um 
crescimento de 2013 para 2016 de 76,2% da receita 
líquida de atividades consideradas de serviço e de 
25,9% para serviços profissionais. O setor de serviços 
representa a maior parte do produto interno bruto do 
mundo (mais de 70%) na maioria das economias esta-
belecidas (BITNER, 2014). São considerados de gran-
de importância para o sucesso dos negócios e para o 
bem-estar da sociedade (BITNER, 2014). Além dos 
dados expostos, apresenta-se positivas contribuições 
econômicas no segmento de serviço, em que esta in-
formação gera um aumento de interesse sobre esta te-
mática, pelo fato, do setor de serviço ser considerado 
uma atividade econômica forte e de grande impor-
tância para o desenvolvimento social (GRÖNROOS, 
2009).  Corroborando Hoffman et al. (2016) os recur-
sos observados nas organizações podem gerar vanta-
gem competitiva por meio da prestação de serviços.

Por esta razão torna-se relevante investigar a re-
lação dos principais modelos teóricos da estratégia 
de serviços. A motivação para estudar esse tema leva 
a crer que as organizações orientadas para servir 
apresentam necessidades em conhecer o mercado de 
atuação, pesquisam ferramentas para gestão basea-
das nos recursos, com objetivo de agregar valor para 
seus bens ou serviços prestados (GRÖNROOS, 2009; 
NÓBREGA, 2013). Foi pensando nesse problema que 
surgiu o interesse em pesquisar os principais modelos 
teóricos acerca da estratégia de serviços. A impor-
tância dessa pesquisa para o meio empresarial e aca-
dêmico é encontrar, dentre os modelos teóricos sobre 
estratégias de serviços, quais as contribuições co-
muns, as similaridades existentes, e, eventualmente, 
as lacunas dentre os modelos estudados. Diante disso, 
o objetivo desta pesquisa foi identificar interfaces, e 
eventualmente lacunas, entre os principais modelos 
de estratégia de serviços apresentados na literatura.

2 CONCEPÇÃO TEÓRICA SOBRE 
ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS

As organizações apresentam produtos e serviços, 
por meio das suas estratégias de serviços desenvolvi-
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das, bem como, oferecem valor agregado ao cliente 
durante a prestação desses serviços. Segundo Nóbre-
ga (2013) a estratégia de serviços estabelece como a 
organização indústria ou de serviço se propõe a ofe-
recer serviços aos clientes, agregando valor ao seu 
produto principal, seja um bem ou serviço, para tanto, 
as estratégias genéricas mais utilizadas são: corpora-
tiva, competitiva e operações. A estratégia corporati-
va abrange toda a organização, compreendendo onde 
irá atuar, quando e quanto investir, bem como os ní-
veis de retornos desejáveis. No entanto, a definição 
de estratégia competitiva que é o desdobramento da 
corporativa tem como objetivo definir a melhor forma 
para ser mais competitivo. A estratégia de operação 
visa garantir os processos de produção e entrega de 
valor ao cliente. Corroborando Golder et al. (2012), ao 
permitir que o cliente participe das etapas da presta-
ção do serviço aumenta a probabilidade de ter maior 
satisfação e qualidade percebida dos bens ou serviços 
ofertados pelas organizações.

Segundo Grönroos (2009) são denominadas qua-
tro perspectivas estratégicas importantes, 1 – Servi-
ço: Caracteriza-se pelo desenvolvimento do pacote 
total de serviço, embora, a solução central esteja ba-
seada em um produto físico, componentes do servi-
ço prestado, informações complementares e atenção 
pessoal, são combinadas no pacote total de serviços. 
2 - Produto Central: Baseia-se na solução do central 
(bens ou serviços), buscando prover valor tanto para 
o cliente como para usuário organizacional, onde a 
diferença da sua oferta dos outros, apresenta-se no 
fornecimento da solução central com excelência. 3 
– Preço: A visão do preço é fator determinante de 
compra dos clientes, no entanto, manter o preço bai-
xo é uma questão de sobrevivência da organização 
no mercado atuante, onde diferenciar-se dos outros 
por ofertar preços mais baixos. 4 – Imagem: A mar-
ca é considerada um dos critérios preponderante na 
escolha dos seus produtos (bens), onde o processo de 
criação de valor para o cliente desenvolve-se através 
da propaganda e comunicação da marca.

Corrêa (2009, p. 418) diz que a estratégia determi-
na as operações internas, como o foco principal da 
gestão nas empresas de serviço, ou seja, as operações 
possuem características em absorver mais gastos dos 
recursos físicos, onde as decisões quando tomadas, 
são difíceis de reverter, por apresentar um processo 
muito expressivo, onde as estratégias de serviços de-
finidas terão impacto na competitividade no mercado. 
Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), o foco da es-
tratégia de serviço é suprir as necessidades não aten-

didas dos clientes. Segundo Lovelock e Wright (2001, 
p. 187) a estratégia de serviços é a “razão de ser” da 
empresa, cujo principal objetivo é fornecer valor ao 
cliente, ou seja, transparecer para o cliente um servi-
ço de excelência como algo irresistível. 

Para tanto, Zeithaml (2011) destacam que a estra-
tégia de serviço tem como foco principal o cliente. 
O grande diferencial competitivo para os clientes 
está apresentado no serviço ofertado, no entanto, a 
estratégia está direcionada as percepções do valor 
percebido e se o cliente observa este valor através 
da qualidade dos serviços recebidos sobre os fatores 
pessoais e situacionais. Segundo Johnston & Clark 
(2010) estratégia de serviços é desenvolvida por cinco 
elementos: a elaboração de objetivos corporativos, o 
ambiente, a elaboração de um conceito de serviço, a 
identificação de metas para o desempenho operacio-
nal e o desenvolvimento de operações. A elaboração 
de objetivos aprovisiona as metas e os objetivos para 
a elaboração da estratégia. O ambiente é o contexto 
para entendimento das reações de outras empresas e 
dos clientes. Para tanto, Teboul (1999) a estratégia de 
segmentação, padronização ou múltiplos apresenta 
muita importância no resultado esperado pela organi-
zação, no entanto, a intensidade da operacionalização 
do serviço e a interação entre organização e cliente 
tornam a estratégia de serviço mais admirável. 

O mundo dos negócios exige, além do conheci-
mento comercial tradicional, aumentar a competên-
cia dos funcionários na satisfação do cliente, qualida-
de do serviço e atendimento ao cliente - habilidades 
essenciais para sustentar a base de clientes existen-
te (HOFFMAN, 2002). A estratégia de serviços se 
divide em estágios de competitividade operacional, 
seguindo uma sequência, 1 – disponibilidade para 
o serviço, 2 – diarista, 3 - competência diferenciada 
e 4 - excelência em serviços, ou seja, a organização 
somente completará o ciclo da estratégia de serviço 
quando conseguir executar de forma plausível to-
das as etapas dos estágios determinadas no modelo 
(HOFFMAN, 2009). Já Nóbrega (1997) propõe que, 
mediante a primeira etapa de execução do modelo 
de estratégia de serviço seja previamente planejada, 
delimitando desta forma, o campo de atuação e deli-
mitando o perímetro do mercado a ser atingido, prio-
rizando as oportunidade e necessidade de adoção de 
uma estratégia de serviço clara que consiga atender 
o pensamento que cultue o serviço ao cliente. Dian-
te das abordagens dos autores quanto à estratégia de 
serviços Nóbrega (2013) sugere um modelo adaptado 
Osterwalder e Pigneur (2010) conforme Quadro 1.
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●  Oportunidades 
existentes

●  Lacunas não 
preenchidas

●  Serviços a melhorar

● Que concorrentes 
mais se aproximam 
do nosso perfil de 
atuação?

● O que sabemos fazer 
bem?

● O que gostamos de 
fazer?

● O que sabemos e que 
a concorrência não 
sabe?

● Em que nos 
diferenciamos dos 
concorrentes mais 
diretos?

● Que valor 
estaremos 
entregando a 
nossos clientes?

● Qual benefício o 
cliente percebe 
de nós?

● Por que os 
clientes deveriam 
nos escolher para 
os serviços que 
deseja?

Diferenciação

Enfoque

Custo

● Que valor 
estaremos 
entregando a 
nossos clientes?

● Qual benefício o 
cliente percebe 
de nós?

● Quem são nossos 
clientes?

● Como estão 
segmentados?

● Os serviços são 
segmentados por 
tipo de clientes?

OPORTUNIDADES

CONCORRENTES

COMPETÊNCIAS 
ESSENCIAIS

DIFERENCIAIS

PROMESSA DE 
SERVIÇO

POR QUE ESCOLHER 
MINHA EMPRESA

SEGMENTOS DE 
CLIENTES

SEGMENTOS DE 
CLIENTES

SERVIÇOS

SERVIÇOS

QUADRO 1: ORIENTAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SERVIÇO

Fonte: (NÓBREGA, 2013, p. 85) adaptado de (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010)

Para Porter (2005) existem três estratégias genéricas, 
que poderão ser utilizadas em conjunto ou isoladamente 
na tomada de decisão. Em outras palavras, o autor, se 
refere ao posicionamento estratégico em que a organiza-
ção se propõe ou pretende ser visto pelo consumidor. No 
âmbito de toda indústria, o autor sugere as estratégias 
de posicionamento: liderança em custo e diferenciação. 

Todas as estratégias traçadas pelas organizações 
devem ser claras e obrigatórias, porém, não são todas 
as empresas que determinam estratégias como obri-
gatória. Segundo Berry (1995) e Lovelock (2001) as 
organizações servidoras têm uma estratégia de servi-

ços clara e obrigatória, para tanto, essas organizações 
possuem uma “razão de ser‟, ou seja, missão que ins-
pira, energiza a organização de tal forma, que repre-
senta a palavra serviço.

Os serviços desenvolvidos por meio da tecnoló-
gica (internet) indicam um futuro promissor, bem 
como, as novas formas de internacionalização que 
permite a globalização a partir do estabelecimento de 
uma organização (GRÖNROOS, 2016).

Entretanto, para atuar num mercado de segmenta-
ção particular, o autor sugere a estratégia e posiciona-
mento enfoque, conforme Quadro 2 abaixo:

Liderança em 
Custo

Diferenciação

Enfoque

Grande penetração no 
mercado através dos preços 
baixos que os concorrentes.

Apresenta penetração no 
mercado pela diversificação 
dos bens e serviços, 
algo diferenciado dos 
concorrentes.

Possui alvo principal os 
“nichos de mercados” 
personalizados com alto 
padrão.

Os custos são mais baixos;

Linha de produtos básicos.

Variações de produtos com 
ênfase na diferenciação.

Oferta de bens e serviços 
individualizados ou 
personalizados.            

Pouca variedade, os produtos são 
constituídos em massa.

Preços elevados

Preços mais elevados

ESTRATÉGIA 
GENÉRICA DESVANTAGENSCARACTERÍSTICAS VANTAGENS

QUADRO 2: ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER - POSICIONAMENTO

Fonte: Adaptado de Porter (2005).
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QUADRO 3: UNIDADES TEMÁTICAS DE COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

Legenda: A1 (Corrêa); A2   (Fitzsimmons &Fitzsimmons), A3 (Grönroos), A4 (Hoffman), A5 (Johnston 
& Clark), A6 (Lovelock), A7 (Nóbrega), A8 (Teboul) e A9 (Zeithaml)

DIMENSÃO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
Conceituação I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S

Modelos & Perspectivas I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S

Posicionamento I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S I/S

Estratégia de Preço L L I/S L I/S I/S L L I/S

Orientação para Serviços L L I/S L L L I/S L L

Fonte: Elaboração própria

REVISÃO DA 
LITERATURA

CONSTRUTIVO

INTERFACES ENTRE
OS AUTORES

ANÁLISE E
CONTRIBUÍÇÕES

ESTRATÉGIA
DE SERVIÇOS

QUADRO COMPARATIVO
(INTERFACES)

RESULTADOS

DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

MODELOS
TEÓRICOS

De modo geral, esta construção foi extraída a par-
tir da abordagem de cada autor, e serviu de orienta-
ção para o aprofundamento do comparativo, que será 
mostrado, em detalhe, na seção de resultados do pre-
sente artigo.

    3 METODOLOGIA

O método desenvolvido para a pesquisa é um es-
tudo teórico que tem como objetivo identificar in-
terfaces entre os principais modelos teóricos sobre a 
estratégia de serviços. O esquema metodológico da 
pesquisa está representado no Figura 1.

FIGURA 1: ESQUEMA METODOLÓGICO
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As variáveis analíticas foram extraídas da li-
teratura e incorporadas no quadro comparativo 
das interfaces, com objetivo de identificar as in-
terfaces, similaridades e lacunas. Diante do es-
tudo realizado percebeu-se as características que 
foram mais referenciados pelos autores, median-
te o construto estratégia de serviços. Para tan-
to, optou-se por dividir em etapas denominadas 
de dimensões, que foram atribuídas por letras a) 
conceituação, b) modelos e perspectivas, c) posi-
cionamento, d) estratégia de preço e por fim, e) 
orientada para serviço. 

Desta forma, foram estudados na literatura os 
principais autores sobre a estratégia de serviços Nó-
brega (2013), Grönroos (2009) e Fitzsimmons & Fit-
zsimmons (2014), Hoffman (2009), Johnston & Cla-
rk (2010), Lovelock (2002), Teboul (1999), Zeithaml 
(2011), Corrêa (2009), logo, foram identificadas as 
interfaces, similaridades e lacunas existentes entre os 
modelos.  Os autores foram selecionados mediante a 
relevância durante a triagem dos artigos na base de 
dados, bem como, o maior número de citações desses 
autores na base teórica.

Os artigos foram coletados na base de dados da 
Emerald Insight, utilizando os seguintes critérios: 1 
- utilizaram-se as palavras-chaves estratégia de ser-
viços, “serviços”, strategy Service e  marketing de 
serviço; 2 -  o período selecionado para coleta dos 
artigos foi entre 2006 a 2016,  porém,  utilizando 
como critério a relevância. Os dados foram inseridos 
nas colunas referente a cada citação dos autores e di-
mensões previamente determinadas. Os autores que 
não apresentaram citação quanto à dimensão esta-
belecida foram identificados no quadro comparativo 
com um “x”. 

Após a seleção dos artigos foram realizadas as lei-
turas buscando identificar as interfaces, similaridades 
e lacunas. Para representar de forma clara e simplifi-
cada, foi elaborado um quadro que representasse as 
interfaces, similaridades e lacunas entre os principais 

modelos de estratégia de serviços. As lacunas estão 
identificadas por um “x” no quadro de análise

De posse dos principais construtos teóricos sobre 
a estratégia de serviços foi possível observar as in-
terfaces e similaridades existentes entre os modelos 
teóricos de cada autor, no entanto, desenvolveu-se um 
quadro sobre as interfaces entre os principais mode-
los da estratégia de serviços. Segundo Flick (2004) 
investigar teorias, fatos, coisas ou pessoas, expondo 
suas diferenças e semelhanças.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta e discute os principais resul-
tados alcançados no estudo sobre as interfaces iden-
tificadas nos modelos teóricos sobre a estratégia de 
serviços estudados. Primeiramente são apresentados 
os resultados, que correspondem às interfaces, simi-
laridades e lacunas entre cada abordagem estudada. 
Em seguida é feita a discussão dos resultados apre-
sentados.

4.1 RESULTADOS

Para exposição das interfaces entre os constru-
tos destacados na literatura sobre as perspectivas 
da estratégia de serviços. Diante disso, foi possível 
construir um quadro comparativo apresentando as in-
terfaces, similaridades e lacunas existentes nos prin-
cipais modelos teóricos. Diante disso, estabeleceu-se 
como critério de análise o método comparativo entre 
as perspectivas das abordagens dos modelos teóricos. 
Assim, o objetivo do Quadro 4 foi facilitar o entendi-
mento e observações entre as interfaces, similarida-
des e lacunas denominadas entre as teorias estudadas. 

Para os assuntos em que a abordagem do autor não 
trouxe contribuições, identificados como lacunas, 
identificou-se pela letra "X".

Quadro 4: Interfaces entre os principais modelos 
teóricos sobre Estratégia de Serviços
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Fonte: Elaboração própria, 2016. Adaptado de Nóbrega (2013), Grönroos (2009), Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014), Hoffman (2009), 
Johnston & Clark (2010), Lovelock (2002), Teboul (1999), Zeithaml (2011) e Corrêa (2009).

Conceituação

Modelos, 
perspectivas

Posicionamento
Estratégia de 
preço

Orientação 
para serviço

a) Estratégia 
corporativa; 
Estratégia 
competitiva; 
Estratégia de 
operações 
(prescrita e 
resultante) 
e Estratégia 
emergente;

b) Modelo top-
down: estratégia 
corporativa, 
competitiva 
e funcional 
(marketing, 
operações e 
finanças);

c) Estratégia 
de operações. 
Desempenho: 
acesso, 
velocidade, 
consistência, 
atendimento, 
flexibilidade, 
conforto e 
qualidade 
(satisfação) Áreas 
de decisão: quais 
ações sobre quais 
recursos e para 
que;

X

X

a) Estratégia 
Operacional; 
Estratégias 
competitivas em 
serviços; 
serviços podem 
ser copiados, 
poder de 
negociação, 
sazonalidade 
da demanda e 
fidelizar clientes;

b) Estratégia 
competitiva: 
liderança 
em custos, 
diferenciação e 
focalização;

c) Conquistando 
clientes: 
disponibilidade, 
conveniência, 
confiabilidade, 
preço, 
personalização, 
qualidade, 
reputação, 
segurança e 
rapidez;

X

X

a) É a junção entre 
os conceitos de 
serviços com a 
missão e estratégia 
do negócio, 
estabelecendo 
desta forma o que 
deverá ser feito, 
para quem, como e 
com quais recursos 
e benefícios devem 
ser ofertados

b) Perspectiva de 
serviço, produto 
central, preço e 
imagem;

c) Estratégia de 
relacionamento: 
contato direto com 
cliente, banco de 
dados, serviço 
orientado para o 
cliente, redefinir 
processos e 
estabelecer 
parcerias;

d) Reduzir preços, 
custos, aumentar 
verbas publicitárias 
e fortalecer 
desenvolvimento 
de produtos;

e) Estratégia 
orientada para 
o serviço: 
interação, melhor 
qualidade, imagem 
corporativa, mais 
volume de vendas;

a) Estágios de 
competitividade 
operacional: 
1 - disponível 
para o serviço. 
2. diarista. 3. 
competência 
diferenciada e 4. 
Excelência em 
serviços.

b) Discriminação 
de preços: prática 
de cobrar preços 
diferentes, 
de clientes 
diferentes, para o 
mesmo serviço;

c) Considerações 
de custo: preço 
não calculado 
antes de serem 
concluídos;

X

X

a) Estratégia 
envolvendo 
5 elementos 
(objetos 
corporativos, 
ambiente, 
conceito, 
objetivos de 
desempenho 
e operação) 
e Estratégias 
planejadas ou 
emergentes. 

b) Conhecendo 
competências 
essenciais de 
operação x 
gerentes x novos 
conceitos de 
serviços;

c) Elementos 
chaves: objetivos 
corporativos, 
ambiente, 
conceito, 
objetivos de 
desempenho e 
operação;

d) Decisões de 
preço: maximizar 
os benefícios 
e minimizar os 
custos para 
o cliente e 
minimizar custo 
para organização;

X

a) atrair clientes 
de outros 
segmentos, no 
lugar, tempo e 
preço certo; 

b) Segmentar 
clientela e 
informar caráter 
específico do 
serviço;

c) Estratégia de 
posicionamento: 
atributos, preço, 
qualidade, 
concorrentes, 
ocasiões de 
uso, usuário 
e classe do 
produto;  

d) Estratégia 
de preços: 
base no custo, 
concorrência e 
no valor;

X

a) Estratégia 
corporativa, 
competitiva e 
operações.
Estabelece como 
a organização 
propõe a 
oferecer serviços 
aos clientes, 
agregando valor 
ao seu produto 
principal, seja um 
bem ou serviço. 

b) Componentes 
da estratégia 
de serviços: 
oportunidades; 
competências 
essenciais; 
promessa do 
serviço; serviços; 
segmentos 
de clientes; 
concorrentes; 
diferenciais; 
porque escolher 
minha empresa e 
posicionamento

c) Oportunidades, 
concorrentes, 
competências 
individuais, 
diferenciais, o 
que pretende 
oferecer, 
importância e 
desempenho, 
serviços 
oferecidos e 
segmentar 
clientes; 

X

As empresas 
adotam 
estratégias de 
serviços para 
“servir bem”

a) Estratégia de 
segmentação de 
padronização 
ou múltiplos: 
importância 
do resultado, 
intensidade 
do serviço e 
interação;

b) Segmentação: 
padronizados, 
personalizados 
ou múltiplos;

c) Proposta de 
valor: resultados 
ampliados, 
interação do 
processo, 
interação de 
funcionários, 
credibilidade e 
preço;

X

X

a) Estratégia 
de precificação: 
tem como foco 
principal o 
conhecimento 
do cliente 
sobre preço do 
serviço;

b) Preço como 
indicador de 
qualidade: 
depende de 
alguns fatores;

c) Estratégia de 
precificação: 
valor é preço 
baixo, valor é 
tudo que eu 
quero em um 
serviço e valor 
é a qualidade 
que obtenho 
pelo preço que 
pago;

d) Preço 
justo: esforço 
de melhoria 
produz 
aumento 
do nível de 
satisfação;

X

DIMENSÃO GRÖNROOS HOFFMAN JOHNSTON LOVELOCK NÓBREGA TEBOUL ZEITHAMLCORRÊA FITZSIMMONS

QUADRO 2: ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER - POSICIONAMENTO
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4.2 DISCUSSÃO

As perspectivas sobre a estratégia de serviços dos 
principais modelos teóricos foram divididas em di-
mensões para facilitar o entendimento das interfaces, 
similaridade e lacunas existentes nos construtos es-
tudados. Diante das análises realizadas foi possível 
perceber que apresentaram mais interfaces e simi-
laridades entre os elementos abordados na literatu-
ra do que lacunas. Para tanto, dividiu-se em etapas 
denominadas de dimensões atribuídas por letras a) 
conceituação, b) modelos e perspectivas, c) posicio-
namento, d) estratégia de preço e por fim, e) orientada 
para serviço. 

Pode-se perceber que, no item Conceituação foi 
possível evidenciar interfaces entre os construtos teó-
ricos sobre a estratégia de serviços não apresentando 
nenhuma lacuna. As similaridades identificadas nes-
sa dimensão mostram mais congruência entre Teboul 
(1999), Grönroos (2009), Hoffman (2009), Johnston e 
Clark (2010) e Nóbrega (2013), os autores destacam 
a estratégia de serviços orientada para serviços. Os 
demais autores abordam a estratégia de serviço a 
orientação para serviços, bem como, observando al-
guns atributos como preço e demanda. As similarida-
des encontradas nesta dimensão foram: os conceitos 
identificados de cada autor, bem como, as semelhan-
ças apresentadas quanto a definição da estratégia de 
serviços. Todos os autores citados apresentam mode-
los teóricos pertinentes para ampliação da fundamen-
tação teórica acerca da estratégia de serviços. 

Portanto, com base nos resultados obtidos nesta 
pesquisa teórica, a conceituação atribuída para estra-
tégia de serviços estabelece uma relação entre o que 
a organização se propõe a oferecer (bens ou serviços) 
agregando valor para o cliente. As interfaces e simi-
laridades identificadas entre os autores apontam para 
uma consistência sólida em relação a conceituação 
da estratégia de serviços. As organizações estão evo-
luindo para um ponto central nos negócios, a propos-
ta primordial é servir atendendo as necessidades dos 
clientes, bem como, tornar o cliente parte superior na 
hierarquia da empresa, essa é a razão para existência 
das organizações (FISK, 2011).

Com relação à dimensão modelos & perspectivas, 
os modelos teóricos estudados apresentam congruên-
cia e similaridades, não sendo evidenciada nenhuma 
lacuna. Identificou-se que estratégias competitivas 
relatadas por Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014), as 
perspectivas de Grönroos (2009), as estratégias gené-
ricas citadas por Nóbrega (2013) e o modelo top down 

de Corrêa (2009), indicam harmonia nas interfaces 
encontradas. Os demais autores citam as estratégias 
de serviços de forma similares em função da perspec-
tiva de cada um. No entanto, Nóbrega (2013) descreve 
as etapas dos componentes estratégicos que deverão 
ser analisadas para traçar um modelo de estratégia de 
serviços conforme Quadro 1 descrito no referencial 
teórico, esse modelo foi adaptado de Osterwalder & 
Pigneur (2010) em seu estudo sobre as modelagens de 
negócios utilizando o “canvas” como ferramenta, onde 
a proposta de valor inclui o pacote de serviços que cria 
valor para cada segmento específico de cliente.

Portanto, os resultados extraídos durante a pes-
quisa mostram que os modelos e perspectivas teóri-
cos estudados apresentam congruência e harmonia 
entre os autores. Pode-se concluir que, os modelos 
teóricos propostos são consolidados podendo ser 
adaptado pelas organizações que buscam soluções 
gerenciais para os negócios, por meio da estratégia 
de serviços. Corroborando Larentis et al. (2013) afir-
ma que, as empresas que apresentam modelos que 
tenham relacionamento com os clientes de forma 
positiva por meio da prestação dos serviços, troca 
de informações, conhecimento do seu eixo de atua-
ção aplicando estratégia de serviços poderão trazer 
resultados na melhoria dos serviços.

Na dimensão posicionamento, os autores mencio-
nam o posicionamento no mercado de atuação, onde 
foi possível perceber as interfaces entre os modelos 
de Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014), de Grönroos 
(2009), Nóbrega (2013), Lovelock (2002) e Zeithaml 
(2011): as interfaces encontradas foram as estratégias 
de posicionamento por meio das variáveis identifi-
cadas pelos autores. No entanto, os demais modelos 
teóricos apresentam similaridades sobre a perspectiva 
posicionamento, são elas: as estratégias de operações 
(posicionamento) que são elementos ou variáveis cha-
ves para conquistar os clientes, bem como, as oportu-
nidades, concorrências e competências são aspectos 
importantes para definição da proposta de valor da or-
ganização. Segundo Porter (2005), o posicionamento 
é o despertar para o cliente, ou seja, como a empresa 
pretende ser vista pelo olhar do cliente, na perspectiva 
de diferenciação, liderança em preço (preços baixos) 
ou enfoque (nichos de mercado específicos). Corrobo-
rando Pacheco (2016) as perspectivas das organiza-
ções, quanto aos serviços prestados estão direcionadas 
à percepção do cliente na verificação do atendimento 
aos requisitos (expectativas) com ausência de falhas.

Portanto, em termos de Posicionamento os resul-
tados mostram que os autores relatam sobre o merca-
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do de atuação. Definir a estratégia de posicionamento 
mais adequada para organização requer estudo do am-
biente na qual a organização está inserida, bem como, 
analisar as vantagens e competitividade dos negócios. 
Corroborando Murti, Deshpande e Srivastava (2013) a 
alta qualidade dos serviços entregue aos clientes ofe-
rece uma grande oportunidade para às organizações 
de se diferenciar estrategicamente dos seus oponen-
tes, bem como, obter maior vantagem competitiva por 
meio das estratégias de serviços adotadas.

Já na dimensão estratégia de preço, que visa pro-
porcionar aos serviços os valores justos pagos pelos 
clientes diante dos serviços recebidos. Os autores 
Grönroos (2009), Johnston & Clark (2010), Lovelock 
(2002) e Zeithaml (2011) apresentam interfaces que 
são: a definição do preço, as decisões quanto aos pre-
ços estabelecidos pelos bens ou serviços, bem como, 
a definição do preço justo. Lacunas foram identifica-
das nos modelos representados pelos demais autores 
Corrêa (2009), Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014), 
Hoffman (2009), Nóbrega (2013) e Teboul (1999), que 
não apresentam definições sobre estratégia de preço.

Portanto, pode-se concluir que a estratégia de 
preço ainda apresenta lacunas, ou seja, apresenta ne-
cessidade de mais pesquisas a respeito do assunto. 
As lacunas existentes sobre a temática indicam que 
há um campo vasto de pesquisa para ser explorado. 
Corroborando Johnston & Clark (2010) A decisão da 
estratégia de preço maximiza os benefícios, mini-
mizando os custos tanto para o cliente quanto para 
a organização.

Sobre a dimensão orientação para serviço, apenas 
Grönroos (2009) menciona estratégia orientação para 
o serviço, onde a interação apresenta uma melhoria 
na qualidade dos serviços ofertados através da ima-
gem corporativa, aumentando, desta forma, o volume 
de vendas. Portanto, não foi possível identificar inter-
faces e similaridades, uma vez que os demais autores 
não apresentam definições sobre a estratégia orien-
tada para o serviço. Corroborando Nóbrega (2013) 
As empresas adotam estratégias de serviços com o 
objetivo de “servir bem” para se manterem no merca-
do. Diante disso, pode-se afirmar que Teboul (1999), 
Lovelock (2002), Corrêa (2009), Hoffman (2009), Jo-
hnston & Clark (2010), Zeithaml (2011), Fitzsimmons 
& Fitzsimmons (2014), apresentam lacunas neste ele-
mento analisado teoricamente. Conclui-se que, ba-
seado nos resultados apresentado nesta pesquisa, a 
dimensão orientação para serviço apresenta lacunas, 
que do ponto de vista científico requer mais pesqui-
sas sobre o assunto. As contribuições realizadas pelos 

autores indicam a base para as próximas pesquisas 
sobre a orientação para serviço no contexto empre-
sarial. Grönroos (2009) a interação apresenta uma 
melhoria na qualidade dos serviços ofertados através 
da imagem corporativa, aumentando desta forma o 
volume de vendas.

Portanto, as interfaces existentes entre os princi-
pais modelos teóricos buscam identificar e sintetizar 
os pontos culminantes entre os construtos, ou seja, 
o encontro dessas teorias mostra a riqueza encontra-
da neste estudo. Para tanto, mostrar com facilidade 
as perspectivas dessas interfaces foi desafiador, por 
se tratar de elementos similares que apresentam la-
cunas, em alguns aspectos analisados que compõem 
os construtos sobre a estratégia de serviços. Os cons-
trutos se comunicam através das dimensões deno-
minadas neste estudo, utilizando-se, desta forma, os 
elementos associados às perspectivas que geram im-
pacto no desempenho dos serviços prestados, através 
da estratégia de serviços adotada.

Para finalizar, as interfaces mostram a interseção 
entre os principais modelos teóricos estudados, haja 
vista que, as similaridades destacadas comungam 
dos resultados encontrados através de um estudo teó-
rico subjetivo sobre abordagens da temática discutida 
neste estudo. Entretanto, pode-se evidenciar que os 
modelos teóricos estudados apresentam lacunas em 
algumas dimensões determinadas nesta pesquisa, 
possibilitando estudos futuros aplicados em campo, 
buscando evidenciar na prática se realmente há pre-
sença das lacunas apresentadas no estudo teórico.

5 CONCLUSÕES

Modelos consumam apresentar convergências e 
divergências. Os resultados apresentados nesta pes-
quisa revelam que os construtos estudados apresen-
tam interfaces, similaridades e lacunas, mostrando 
distinções quanto aos modelos teóricos de cada autor, 
ressaltando-se, assim, as contribuições mais signifi-
cativas de cada abordagem.  Assim, considera-se que 
o objetivo da pesquisa, de modo geral, foi alcançado. 
O comparativo entre os modelos teóricos foi sinteti-
zado em um quadro-resumo, a partir do qual as prin-
cipais conclusões são explicitadas a seguir.

Na Conceituação as principais interfaces foram 
as contribuições teóricas dos autores quanto aos 
conceitos atribuídos para estratégia de serviços. As 
similaridades encontradas foram:  A denominação 
concedida para o conceito “estratégia de serviços” 
representa uma sinergia entre os autores. Neste item 
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não foram identificadas lacunas. Os autores mais des-
tacados nessa dimensão foram Teboul (1999), Grön-
roos (2009), Hoffman (2009), Johnston e Clark (2010) 
e Nóbrega (2013). 

Com relação a dimensão Modelos e Perspectivas 
as principais interfaces encontradas foram:  as estra-
tégias competitivas, as perspectivas dos modelos teó-
ricos, as estratégicas genéricas e o modelo top down. 
As similaridades encontradas foram: os modelos e 
perspectivas dos autores quanto a prestação de ser-
viços. Neste item não foram identificadas lacunas. 
Nesta dimensão os autores que obtiveram mais desta-
que foram: Corrêa (2009), Grönroos (2009), Nóbrega 
(2013) e Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014). 

Sobre a dimensão Posicionamento as principais in-
terfaces foram: as variáveis identificadas pelos auto-
res quanto à estratégia de serviços. As similaridades 
encontradas foram:  as estratégias de posicionamento 
por meio das variáveis identificadas pelos autores. 
Não foram identificadas lacunas neste item.  Os auto-
res mais destacados nessa dimensão foram Lovelock 
(2002), Grönroos (2009), Zeithaml (2011), Nóbrega 
(2013) e Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014). 

Quanto à dimensão estratégia de preço as inter-
faces identificadas foram: análise do preço por meio 
dos custos, a formulação do preço e definição do 
preço justo. As principais similaridades encontradas 
foram:  os valores pagos pelos clientes mediante os 
serviços recebidos. As lacunas foram identificadas 
na dimensão estratégia de preço por meio da au-
sência de citação dos autores Teboul (1999), Corrêa 
(2009), Hoffman (2009), Nóbrega (2013), Fitzsim-
mons & Fitzsimmons (2014). Por outro lado, os auto-
res mais destacados nessa dimensão foram Lovelock 
(2002), Grönroos (2009), Johnston & Clark (2010) e 
Zeithaml (2011). 

Por fim, não menos importante, abordagem so-
bre a dimensão orientação para serviço contempla 
as principais interfaces encontradas na pesquisa, que 
foram: as ações das organizações são realizadas por 
meio da orientação para serviço, ou seja, servir ao 
cliente atendendo suas necessidades ou expectativas. 
A similaridade encontrada foi a necessidade em ser-
vir, por meio da prestação do serviço seja um bem ou 
serviço. As lacunas foram identificadas por meio da 
ausência de citação dos autores Teboul (1999), Love-
lock (2002), Corrêa (2009), Hoffman (2009), Johns-

ton & Clark (2010), Zeithaml (2011), Nóbrega (2013) 
e Fitzsimmons & Fitzsimmons (2014). Entretanto, os 
autores que obtiveram mais destaque foram Grönroos 
(2009) e Nóbrega (2013), a orientação para serviço 
está baseada no que e como a organização pretende 
“servir” ao cliente. 

Como implicações gerenciais, embora este estudo 
seja teórico, empresas e gestores podem adotar uma 
estratégia de serviço, se não com todas as dimen-
sões, pelo menos com algumas delas, ainda que de 
forma parcial. As dimensões conceitos e Modelos & 
perspectivas, de cunho mais conceitual, têm caráter 
mais acadêmico-científico. Entretanto as dimensões 
posicionamento, estratégia de preço e orientação para 
serviço podem ser consideradas para fins de estabe-
lecimento de uma estratégia de serviço, seja na fase 
de planejamento de um novo negócio, seja na fase de 
ajustes e melhoramentos. Os achados desta pesquisa 
mostram a necessidade de mais pesquisas quanto às 
dimensões estratégia de preço e orientação para ser-
viço, pelo fato de apresentar lacunas entre os autores 
estudados, bem como, mais estudos aplicados no se-
tor de serviços.

Diante desse contexto, a pesquisa desenvolvi-
da neste artigo possui limitações com relação à 
utilização deste modelo sintético apresentado nos 
resultados, por se tratar de um modelo apenas te-
órico. Entretanto, essas limitações poderão ser 
sanadas em trabalhos futuros, uma vez que, este 
estudo apresenta-se como inicial, para posterior 
aplicação no campo destinado à pesquisa. Outra 
limitação identificada durante a pesquisa foi a fal-
ta de acesso à alguns artigos na base de pesquisa 
utilizada, bem como, o critério da relevância sobre 
a temática durante a busca a temática em questão.  
Recomenda-se que seja realizada pesquisa aplicada 
por segmentos de atuação em serviços, buscando 
identificar se as interfaces identificadas no mode-
lo teórico serão confirmadas na prática através da 
aplicação de campo.

Para tanto, espera-se que este estudo possa contri-
buir para a comunidade acadêmica, bem como, tenha 
utilidade para pesquisas futuras o meio empresarial. 
Diante do exposto, acredita-se que este texto utiliza-
do contribua para referência bibliográfica em outras 
pesquisas, demonstrando desta forma a importância e 
relevância sobre a temática.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA RAUNP

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

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

ENVIO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO DE OBRA E CESSÃO 
DE DIREITOS PATRIMONIAIS
O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devidamente preenchido e assinado 
pelo (s) autor (es) e por uma testemunha. O termo deve ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de 
documentos suplementares (Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto 
explicativo referente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização de Re-
produção/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais o procedimento se torna obrigatório. Portanto, 
o passo 4 é opcional no processo de submissão apenas para documentos suplementares que funcionam como um 
apêndice ao manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.
O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais encontra-se dis-
ponível na barra de navegação (menu superior da página do repositório científico da UnP).

SUBMISSÃO DE ARTIGOS, CASOS E RESENHA BIBLIOGRÁFICA
Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou ht-
tps://repositorio.unp.br/index.php/raunp. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 
passos da submissão. Os artigos e casos não devem conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de 
vínculo e e-mail. Essas informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científico UnP, em virtude 
da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

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

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

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. 
Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a 
análise do artigo, os autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá 
ser de quatro formas:
a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).
b) Aceito com revisão.
c)  Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).
d)  Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e uma rejeição, 

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

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o texto será devolvido para que os autores, através de uma 
carta resposta, possam pontuar cada item levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. 
Em caso de aceitação destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, fica a cargo dos autores 
a adequação do texto utilizando a ferramenta de revisão do word (ou similar).
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Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscando manter a qualidade 
da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões expressados nos textos são de inteira responsabilida-
de dos autores. Ao submeterem o texto para a Revista RaUnP, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui 
expressas, bem como na autorização da publicação dos textos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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