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 Editorial

Caros leitores,

Em outubro de 2008, foi publicado o primeiro 
número da Revista Eletrônica Mestrado em Adminis-
tração – RAUnP.

O lançamento, por ocasião do X Congresso Cien-
tífico da UnP, premiou o esforço de vários colabora-
dores de criar uma revista criteriosa, com a missão 
de disseminar o conhecimento na comunidade aca-
dêmica e entre os gestores organizacionais vinculados 
à área de Administração.

Premiou o esforço, mas nos incumbiu de grande 
responsabilidade. Afinal de contas, a RAUnP nascia 
do ventre de uma das Universidades mais bem con-
ceituadas do país.

Agora, em outubro de 2009, comemoramos nosso 
primeiro aniversário, lançando o terceiro número 
durante o XI Congresso Científico da UnP.

Podemos afirmar que os resultados alcançados 
superaram as expectativas, mas não nos dão a sensa-
ção de dever cumprido.

Isso porque queremos levar a RAUnP a um pata-
mar ainda mais alto. Queremos vê-la como, além de 
disseminadora de conhecimento, referência entre as 
revistas científicas brasileiras.

Esse terceiro número conta, como de costume, com 
cinco artigos, uma resenha e uma entrevista:

Bruno Costa Barino, Eduardo Henrique de Almei-
da, Mario Shinzato, Roberto Fernandes dos Santos e 
Sérgio Lima Gabionetta, avaliam, por meio de um 
estudo de caso, os resultados da utilização do BSC 
em uma instituição financeira de varejo no Brasil e 
obtêm evidências de que essa utilização garante à 
instituição uma ação harmoniosa entre suas diversas 
áreas, alinhando seus objetivos com a estratégia prin-
cipal da organização; Elizabeth Castelo Branco de 
Souza, Francisco Correia de Oliveira e Laércio Matos 
Ferreira discutem as percepções sobre meio ambien-
te e as práticas de gestão ambiental dos engenheiros 
civis, mas não observam nos sujeitos da pesquisa, de 
acordo com os resultados obtidos, mudanças de va-
lores que conduzam à racionalidade ambiental e a 
práticas profissionais e empresariais proativas de 

controle e prevenção de impactos ambientais; Fausto 
de Barros Neto apresenta um estudo sobre a evolução 
da utilização de derivativos como mecanismo de 
proteção contra riscos cambiais pelas empresas bra-
sileiras. Mesmo ainda estando abaixo do nível ótimo, 
nota-se o crescimento principalmente pelas empresas 
que não possuem geração operacional de caixa em 
moeda estrangeira; Bianca Pilla e Gabriela da Silva 
discutem o impacto do teletrabalho em uma empresa 
de agronegócios, motivadas pelas transformações 
culturais e organizacionais nas empresas e pelas mo-
dificações na rotina dos trabalhadores, causadas pelo 
próprio teletrabalho, alertando, entretanto, que este 
novo arranjo de trabalho só é possível se acompanha-
do por práticas de gestão eficientes, por trabalhadores 
com perfil para tanto e, principalmente, por tecnolo-
gias da informação e comunicação; por fim, Sônia 
Trigueiro reflete acerca do uso do composto de ma-
rketing varejista pelas padarias e, com uma pesquisa 
exploratória-descritiva  revela que a atuação dos ge-
rentes de marketing nesse segmento diverge daquilo 
que os clientes esperam, tanto em termos de mix de 
produtos, quanto no tocante aos preços.

O Professor Kléber Nóbrega resenha sobre o livro 
“Os 12 Mandamentos da Gestão de Custos” de Ge-
orge Leone e Rodrigo Leone. Não posso deixar de 
explicitar aqui que, para mim, é uma honra dividir a 
autoria de um livro com meu pai e é uma satisfação 
ver esse livro resenhado pelo amigo Kléber.

Finalmente, para esse número comemorativo do 
primeiro ano da RAUnP, o Sr. Ruy Pereira dos Santos, 
Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio 
Grande do Norte, nos recebeu para uma conversa 
informal, objetiva e animadora. Nessa entrevista, o 
Secretário apresenta as políticas e diretrizes do Esta-
do com respeito à educação superior, as ações desen-
volvidas, as ações em desenvolvimento e os projetos 
de financiamento à pesquisa e capacitação de egressos 
de IES no mercado de trabalho.

Esperamos que vocês tenham uma ótima leitura.

Rodrigo José Guerra Leone
Editor

RAUnP - Ano 2, v. 2, n.1, Out.2009/Mar.2010 
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RESU MO: 
Johnson e Kaplan afirmaram “Relevance Lost” (1987), que a Contabilidade Gerencial tinha perdido sua 
relevância. A partir de então, diversos artefatos gerencias foram desenvolvidos. Ao final da década de 
1980, o Institute of  Management Accountants, divulgou uma pesquisa que identificava quatro estágios evolu-
tivos da Contabilidade Gerencial: Determinação de custo e controle financeiro; Informação para controle 
e planejamento gerencial; Redução de perdas de recursos no processo operacional e, Criação de valor 
através do uso efetivo dos recursos. O presente artigo trata do Balanced Scorecard (BSC), considerado na 
pesquisa do IMA um artefato moderno e pertencente ao quarto estágio de evolução da Contabilidade 
Gerencial. O BSC é mais do que um projeto de métricas ou um sistema de avaliação e medição de desem-
penho. O BSC assume o papel de transformador de uma empresa por tratar de forma holística o con-
junto de processos e perspectivas de uma organização. Através de um estudo de caso, esse artigo faz uma 
avaliação dos resultados da utilização do BSC em uma instituição financeira de varejo no Brasil. A pes-
quisa pode ser justificada pelo interesse na demonstração da relevância da aplicação desse artefato geren-
cial. Ficou evidenciado que a utilização do BSC garante à instituição uma ação harmoniosa entre suas 
diversas áreas, alinhando seus objetivos com a estratégia principal da organização. A relação de causa e 
efeito foi percebida a partir da perspectiva de aprendizado e crescimento, que influencia e é a causadora 
das demais perspectivas. O quadro geral de indicadores balanceados propiciou um controle homogêneo 
da organização, assegurando a geração de informações eficazes e abrangentes, permitindo a tomada de 
decisões imediatas e seguras.

Palavras-chave: 
Balanced Scorecard. Indicadores de desempenho. Sistemas de informação.

ABS TRACT: 
Johnson and Kaplan declared in 1987 through the publication “Relevance Lost”, that the Managerial Accounting had lost 
its relevance. From then on, several artifacts (a generic expression that identifies the set of  information and managerial account-
ing metrics, instruments, models and systems) have been developed. In the late 80's, the Institute of  Management Accountants 
(IMA) published a research that identified four evolutional stages of  Managerial Accounting: 1. Determination of  financial 
cost and control; 2. Information for managerial control and planning; 3. Reduction of  losses of  resources in the operating 
process and, 4. Creation of  a value through the effective use of  the resources. This article deals with the Balanced Scorecard 
(BSC), deemed in IMA's research to be a modern artifact, pertaining to the fourth, and last stage of  evolution in Managerial 
Accounting. The BSC is considered to be more than a metrics project or a corporate performance evaluation and measurement 
system. The Balanced Scorecard plays the role of  transforming the company as it treats in a holistic way the set of  processes 
and inter-related and inter-acting perspectives of  an organization. Through a case study, this article evaluates the results of  
using the BSC in a retail financial institution in Brazil. The research can be justified by the lack of  recent works that pres-
ents an objective conclusion as to the use of  BSC in this corporate segment and for the interest in demonstrating the importance 
of  this managerial artifact. The use of  BSC was proven to guarantee to the institution a harmonious action among the person-
nel, commercial, production and financial areas, aligning its purposes with the main strategy of  the organization. The cause-
effect relation was noticed from the learning and growth perspective, which influences on and it is the trigger of  the other per-
spectives (clients, internal processes and financial institutions). The general picture of  balanced, financial and no financial 
indexes has provided a homogeneous control of  the organization, assuring the generation of  efficient and comprehensive infor-
mation, allowing the making of  immediate and safe decisions.

Keywords: 
Balanced Scorecard, Performance indexes, Information systems.
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1 IN TRO DU ÇÃO

a- Objetivo principal da pesquisa
É creditada ao acirramento crescente da competi-

ção empresarial e às mudanças de hábito e valores da 
sociedade a constante evolução da Contabilidade 
Gerencial, que, ao longo de sua história construiu um 
arcabouço de soluções, ferramentas e métricas de 
medição e avaliação do desempenho empresarial. Nos 
anos 80, surgiram os chamados artefatos modernos 
de contabilidade gerencial, dentre os quais, o Balan-
ced Scorecard.

Com o objetivo de colocar a estratégia empresarial 
na prática, dois acadêmicos norte-americanos, Robert 
Kaplan e David Norton, apresentaram o BSC, que 
consiste em um conjunto integrado de medidas de 
desempenho decorrentes da estratégia da empresa e 
que dão suporte a essa estratégia em toda a organi-
zação (FAMÁ; BRUNI, 2007).

Segundo as proposições do BSC, muitos dos indi-
cadores financeiros que funcionavam bem, apresen-
tam descompasso com as habilidades e competências 
que as empresas precisam dominar nos tempos atuais, 
tornando-se necessário acompanhar um conjunto mais 
amplo de indicadores.

Conforme Kaplan e Norton (1997), o BSC corres-
ponde aos instrumentos na cabine de comando do 
avião, fornecendo de relance, informações completas 
aos gerentes, possibilitando decisões mais acertadas 
em relação aos objetivos estratégicos da empresa.

Visando avaliar a aplicabilidade desse artefato ge-
rencial, esse artigo tem por objetivo o exame da solução 
de gestão estratégica que inclui a adoção do BSC por 
uma instituição bancária de varejo no Brasil.

 
b- Justificativa

O interesse suscitado neste trabalho pode ser jus-
tificado por duas vertentes: a primeira tem origem na 
ausência de trabalhos recentes que apresentem uma 
conclusão objetiva quanto à utilização do BSC neste 
segmento corporativo, bem como, a demonstração da 
sua relevância quando da sua utilização e confrontação 
de indicadores financeiros e não financeiros a partir 
da inequívoca relação causal existente entre eles. 

A prática tem demonstrado um descompasso com 
a teoria, indicando um baixo nível de implantação dos 
modernos instrumentos gerenciais, mesmo em se 
tratando dos mais divulgados e difundidos como o 
Balanced Scorecard, razão pela qual, a segunda ver-

tente de interesse coloca-se no estudo do modelo 
adotado em uma instituição financeira de varejo no 
Brasil.

c- Metodologia
Quanto aos objetivos, a presente pesquisa pode ser 

considerada explicativa. Segundo Severino (2007) 
apud Gil (2007), a pesquisa explicativa visa identifi-
car os fatores que determinam ou contribuem para a 
ocorrência dos fenômenos.

Na visão de Beuren (2006, p.82) apud Andrade 
(2002, p.20), 

a pesquisa explicativa é um tipo de pesquisa mais 
complexa, pois, além de registrar, analisar, classifi-
car e interpretar os fenômenos estudados, procura 
identificar os seus fatores determinantes. A pes-
quisa explicativa tem por objetivo aprofundar o 
conhecimento da realidade, procurando a razão, o 
porquê das coisas.

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa pode ser 
caracterizada como um estudo de caso. Severino 
(2007, p.121) salienta que “o estudo de caso é carac-
terizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 
de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimen-
tos amplos e detalhados do mesmo”.

A pesquisa foi desenvolvida através de um traba-
lho de campo, permitido por uma instituição finan-
ceira que, pelo caráter estratégico das informações, 
terá seu nome mantido em sigilo.

Foi observado um conjunto de indicadores balan-
ceados compatíveis com a estratégia da organização 
onde, de acordo com o roteiro de implantação do BSC 
e a partir de um ponto de partida, delinearam-se as 
quatro perspectivas do Balanced Scorecard para, a 
partir daí, construir-se uma base homogênea de inter-
relação das diversas áreas e seu alinhamento com o 
objetivo estratégico da organização.

d- Estrutura do artigo
O artigo está estruturado em quatro partes. O 

resumo identifica de forma sucinta o tema, os obje-
tivos, a metodologia, os resultados e as conclusões. 
O objetivo suscita para o emprego do artefato geren-
cial como um instrumento moderno que contempla 
uma visão holística da organização e garante um 
controle de medição eficaz. A metodologia empre-
gada foi o estudo de caso que classificou as formas 
e fases da pesquisa e os meios de consignação das 
informações. Na revisão da literatura, buscou-se a 
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compreensão do BSC, considerando a avaliação e 
interpretação de diversos autores. Os resultados e 
conclusões mostram como o BSC pode ser conside-
rado mais do que um simples quadro de indicadores 
de desempenho, por tratar de forma abrangente e 
integrada todas as perspectivas da organização, 
concluindo-se pela eficácia de sua aplicabilidade na 
instituição financeira objeto deste estudo.

 
2 FUNDaMENTaÇÃO TEÓRICa

Medir é importante: O que não é medido não pode 
ser gerenciado. O sistema de controle gerencial inter-
fere no comportamento das pessoas dentro e fora das 
organizações.

Conforme Horngren et al (2000, p.636), “um sis-
tema de controle gerencial é o meio de se obter e 
utilizar a informação, para ajudar e coordenar as de-
cisões de planejamento e controle em uma organização 
e para orientar o comportamento dos agentes envol-
vidos, objetivando melhorar as decisões coletivas 
dentro de uma organização”.

Os instrumentos e relatórios clássicos utilizados 
para medir o desempenho de uma empresa, tanto in-
ternos como externos são muito parecidos com o 
placar de uma competição.

O placar informa aos times se estão ganhando ou 
perdendo o jogo, mas lhes diz pouco se eles estão 
jogando bem ou mal dentro das regras. Se os times 
jogam olhando apenas no placar, é provável que não 
obtenham êxito ao final da partida. (SHANK; GO-
VINDARAJAN, 1997). Observar o curso da bola, o 
desempenho individual e a atitude dos jogadores e a 
sua integração na equipe, tudo isso permite uma aná-
lise mais acurada do jogo e a tomada de decisões que 
pode mudar o resultado da partida.

Na Contabilidade Gerencial tradicional, os relatórios 
financeiros tiveram uma evolução positiva e aceitável 
através dos tempos, todavia, se mostram limitados ao 
desempenho financeiro, tratado na atualidade, como a 
conseqüência final na relação de causa e efeito dos 
demais fatores e perspectivas de uma organização.

Na medida em que a competição empresarial se tor-
nou mais agressiva, decorrente também da internaciona-
lização dos mercados, buscou-se novas fontes de infor-
mação sobre os demais fatores chaves de sucesso e como 
eles podem ser medidos e como podem influenciar o 
desempenho financeiro através de uma relação causal.

Segundo Shank e Govindarajam (1997, p.176), “as 
medidas financeiras refletem os resultados de decisões 

passadas, e não os passos necessários para a sobrevi-
vência no ambiente competitivo da atualidade”. O 
surgimento de medidas não financeiras é uma tenta-
tiva de reafirmar o princípio de ser direcionado pelas 
operações e tentam captar o progresso em passos que 
levam uma empresa ao sucesso, observando a bola, 
no caso de um jogo de futebol, ao invés do placar.

Para Perez Junior. et al (2008, p.299), “até um 
passado recente, a administração baseava-se quase 
que exclusivamente, em relatórios financeiros para 
a avaliação de desempenho dos gestores e das uni-
dades de negócio da empresa. No novo ambiente, 
fazem-se necessários relatórios adicionais, com 
enfoques diferenciados”.

Segundo Porter (1989, p.11), “empresas que com-
petem pela liderança em custos e oferecem produtos 
padronizados ao mercado e têm na economia de es-
cala e na curva de experiência suas principais fontes 
de lucro, são as empresas que tender a avaliar o seu 
desempenho dando maior relevância às medidas de 
caráter financeiro”.

O Balanced Scorecard surgiu dentro de uma ne-
cessidade da adoção de medidas não financeiras como 
a principal ferramenta do controle da estratégica em-
presarial e na lacuna deixada pelos sistemas contábeis 
tradicionais que não captavam todas as medidas ne-
cessárias para o êxito da empresa inserida nova ordem 
competitiva. O BSC traz em seu bojo a afetividade de 
um controle gerencial que busca o estreitamento e 
alinhamento com as estratégias e metas da organiza-
ção de forma mais abrangente que os modelos clássi-
cos.

Já para Garrison e Noreen (2001, P.320), “o BSC 
consiste em um conjunto integrado de medidas de 
desempenho decorrentes da estratégia da empresa e 
que dão suporte a essa estratégia, em toda a organi-
zação”. A estratégia é basicamente uma teoria sobre 
como alcançar as metas da organização.

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia 
das empresas num conjunto abrangente de medidas de 
desempenho que serve de base para um sistema de me-
dição e gestão estratégica (NORTON; KAPLAN, 1997). 
O BSC não abandona a ênfase na busca de objetivos fi-
nanceiros, mas também inclui os vetores de desempenho 
desses objetivos numa relação de causa e efeito, medin-
do o desempenho organizacional sob quatro perspectivas 
equilibradas: financeira, do cliente, dos processos inter-
nos da empresa e do aprendizado e crescimento. O BSC 
permite que as empresas acompanhem o desempenho 
financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o progresso 
na construção de capacidades e na aquisição de ativos 
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intangíveis necessários para o crescimento futuro (NOR-
TON; KAPLAN, 1997).

Os processos gerenciais críticos viabilizados 
pelo BSC podem ser definidos como:
1. Esclarecer e Traduzir a visão e estratégia da empresa.

2. Comunicar e associar objetivos e medidas es-
tratégicas.
3. Planejar, esclarecer metas e alinhar iniciativas 
estratégicas.
4. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.

Esclarecer e Traduzir a Visão e a Estratégia: O 
processo de implantação do BSC se inicia com o envol-
vimento da administração na definição da visão e es-
tratégia da empresa. Nesse momento os executivos 
envolvidos estabelecem de modo balanceado os objeti-
vos financeiros, dos clientes, dos processos internos e 
do aprendizado e crescimento, sempre compatíveis com 
a estratégia da organização.

Comunicação e Vínculos: Os objetivos estratégicos 
são transmitidos para toda a empresa. Apresentam-se os 
pontos críticos que devem ser superados para que a estra-
tégia da empresa seja bem- sucedida. Nesse momento, o 
diálogo é incentivado com a função de alinhar a trazer a 
todos a compreensão das metas de longo prazo da empre-
sa e se a missão e visão da empresa são factíveis.

Planejamento e Estabelecimento de Metas: Nesse 
momento, o BSC é utilizado para induzir uma mudança 
organizacional. Com base na estratégia e perspectivas 
observadas no primeiro passo, os executivos podem agora 
estabelecer as metas de curto e médio prazo que levem a 
empresa à conquista de seus objetivos de longo prazo.

Feedback e aprendizado estratégico: O quarto pro-
cesso gerencial incorpora ao BSC um contexto de apren-
dizado estratégico. Esse processo é o mais inovador porque 
cria instrumentos para o aprendizado organizacional, 
permitindo que os executivos monitorem e ajustem a 
implantação da estratégia e, se necessário, efetuem mu-
danças fundamentais na própria estratégia. A retenção de 
talentos faz-se mister nessa fase.

Para Herrero (2005, p.28), “toda a organização precisa 

Figura 1 – Processos Gerenciais críticos do BSC
Fonte: Robert Kaplan e David Norton. “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Manegement System, Harvard Business 

Review (jan-fev/1996). Adaptado pelos autores.
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participar da criação da estratégia, que não deve ser con-
siderada como uma área exclusiva da alta administração, 
mas sim uma atividade pluralista e participativa”. Desta 
forma, as pessoas estarão envolvidas com as mudanças 
estratégicas quando identificarem oportunidades de re-
compensas e crescimento pessoal e profissional.

Conforme Kaplan e Norton (1997), a estratégia é um 
conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos. O sistema de 
medição deve tornar explícitas as relações entre os obje-
tivos nas várias perspectivas, para que elas possam ser 
gerenciadas e validadas. A cadeia causal do Balanced 
Scorecard deve permear as quatro perspectivas.

Como visto anteriormente, as medidas de desempenho 
são focalizadas a partir de quatro perspectivas: I- financei-
ra; II- dos clientes; III- dos processos internos e IV- do 
aprendizado e crescimento. Cada uma delas tem seus obje-
tivos, indicadores, metas e iniciativas para traduzir a estra-
tégia em termos operacionais e avalizar o desempenho.

Perspectiva Financeira: são valiosas para sintetizar 
as conseqüências imediatas das ações já realizadas e 
indicam se a estratégia da organização, sua implantação 
e execução estão contribuindo para a melhoria dos re-
sultados financeiros e servem de base para integrar as 
demais perspectivas. 

Segundo Stark (2007), a elaboração do BSC deve 
pressupor como objetivo principal que a empresa vincule 
seus objetivos financeiros à estratégia, servindo como foco 
para os outros objetivos e medidas das outras perspectivas, 

compondo uma relação de causa e efeito. O Valor Econô-
mico Agregado (EVA) e o Retorno do Investimento (ROI) 
são exemplos de medidas de desempenho financeiro, mas 
a sua adoção deve respeitar a estratégia e o estágio de vida 
da organização.

Perspectiva dos Clientes: Essa perspectiva permite 
que os executivos identifiquem os segmentos de clientes 
e mercados nos quais a organização competirá, nos atri-
butos dos produtos e nas formas de relacionamento que a 
empresa manterá, na sua imagem  e reputação perante os 
clientes e, quais serão os indicadores de desempenho ne-
cessários para auferir os resultados. O Market Share é um 
exemplo de indicador nessa perspectiva.

Perspectiva dos Processos Internos: Os processos 
internos críticos para alcançar a excelência são identifica-
dos para permitir que a empresa ofereça as propostas de 
valor focadas nos pontos de maior impacto na satisfação 
do cliente e que são fundamentais para o alcance dos 
objetivos financeiros. Segundo Kaplan e Norton (1997), 
uma evolução recente foi a Introdução do quesito “inova-
ção” como parte da perspectiva dos processos internos.

Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: Essa 
perspectiva identifica a infra-estrutura que deve ser cons-
truída para gerar crescimento e melhoria no longo prazo 
para a empresa. Nesta perspectiva as medidas de satisfação, 
retenção, desenvolvimento e habilidades dos colaboradores são 
tidas como valores essenciais e são as prioritárias na relação de 
causa e efeito proposta pelo Balanced Scorecard.

Figura 2 – Ilustração de um Balanced Scorecard
Fonte: Kaplan e Norton (1997)
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Segundo os criadores do Balanced Scorecard, 
(1997, p.276) “a capacidade de alcançar metas ambi-
ciosas para os objetivos financeiros, dos clientes e 
dos processos internos depende das capacidades 

organizacionais para o aprendizado e crescimento”. 
Os vetores de aprendizado e crescimento provêm 
basicamente de três fontes: funcionários, sistemas e 
alinhamento organizacional.

Para Arveson (1999),

a causa fundamental para o sucesso do BSC está relacionada com as pessoas da organização na perspectiva do 
aprendizado e crescimento. Devem-se contratar as pessoas certas, desenvolvê-las, motivá-las e orientá-las corre-
tamente, bem como tornar o processo de aprendizado contínuo. A cultura organizacional voltada para o apren-
dizado e crescimento encoraja as pessoas a fazer sugestões e questionar o status quo, gerando um fluxo contínuo 
de sugestões e idéias que permitirão o melhoramento dos processos internos. Os melhoramentos dos processos 
internos, por sua vez, levam ao aprimoramento dos produtos e serviços e possibilitam a elevação da satisfação dos 
clientes. Finalmente, a melhoria na satisfação dos clientes os torna leais e aumenta a fatia de mercado da empresa, 
o que afeta diretamente os resultados financeiros, como lucro, receita e retorno sobre o investimento. 
(ARVESON, 1999, p.423)

Figura 3 – Encadeamento da estratégia
Fonte: Kaplan e Norton (1997)
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Exemplificando Estratégias e Perspectivas: 
Medidas de desempenho uniforme não reconhecem 
diferentes estratégias. Em geral as estratégias devem 
ser adequadas a cada fase do ciclo de vida de uma 
empresa e podem ser classificadas como:

 1. Crescimento.
 2. Sustentação.
 3. Colheita.

As empresas na fase de crescimento se notabilizam 
pela agressividade na conquista de mercado e geral-
mente adotam o faturamento bruto e seu crescimento 
como principal indicador de desempenho. Realizam 
gastos com Pesquisa e Desenvolvimento e investem 
no relacionamento com clientes e público em geral.

Nas empresas em fase de sustentação, adotam 
medidores mais clássicos como, Retorno sobre o 
Investimento (ROI) e Valor Econômico Agregado 
(EVA). Atentam para a evolução tecnológica e bus-
cam a manutenção de sua participação com metas 
modestas de crescimento.

As empresas cujo ciclo atingiu a fase de colheita 
se caracterizam pelo não investimento, mas apenas a 
manutenção dos seus recursos, objetivando a sua saída 
do mercado num horizonte de tempo mais ou menos 
delineado. Como exemplo extremo de uma empresa 
nesta fase, pode-se citar a Cia de Cigarros Souza Cruz, 
cuja distribuição de dividendos nos últimos anos tem 
sido a totalidade de seus lucros. O Gráfico abaixo 
demonstra uma série histórica de lucros da Companhia 
e a sua respectiva distribuição:

Figura 4 – Gerenciamento da estratégia do BSC
Fonte: Robert S. Kaplan e David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” Harvard Business 

Review (janeiro e fevereiro de 1996).
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No outro extremo, encontramos as empresas ope-
radoras de telefonia celular no Brasil, onde se veri-
ficou que a estratégia adotada foi a de conquista de 
mercado através do estreitamento da relação com os 
clientes, praticado por inúmeras promoções e incen-

tivos, aumentando sua base de clientes e vislumbran-
do lucros futuros.

Os quadros abaixo apresentam um resumo dos 
resultados financeiros alcançados por duas empresas 
do setor até o terceiro trimestre de 2007 e 2008.

Gráfico 5 – Distribuição de lucros x lucros apurados
Fonte: Cia de Cigarros Souza Cruz WEBSITE da empresa – acessado em 21/11/2008

Quadro 1 – Resultados Financeiros – TIM e VIVO
Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo – www.bovespa.com.br – acesso em 29/11/2008



15 RAUnP - Ano 2, v. 2, n.1, Out.2009/Mar.2010 15

Observa-se que as duas maiores operadoras do 
Brasil, nos anos de 2007 e 2008 até setembro, tinham 
Receita Bruta e Resultado (prejuízo) muito parecidos. 
Em 2008, a empresa “VIVO” descolou-se da concor-
rente e teve seu primeiro período de lucro desde a sua 
chegada no Brasil (fonte: Relatórios da Companhia 
–  www.vivo.com.br, acessado em 3/12/2008).

É notória a competição agressiva travada por essas 
empresas, além de outras duas, “OI” e “CLARO”.  Onde, 
cada uma delas, procura não só atrair novos usuários 
com também conquistar os usuários de suas concorren-
tes através de promoções e concessões de ordem finan-
ceira e com lançamentos de novos modelos de forma 
acelerada, aliada com os fabricantes de aparelhos.

Concluiu-se então que a estratégia dessas empresas 
é de crescimento e conquista de mercado e seus resul-
tados financeiros negativos são aceitáveis por seus 
controladores por um determinado período de tempo.

Para Herrero (2005), o que acontece na maioria 
das organizações é a não comunicação das estratégias 
formuladas aos responsáveis pela sua execução. Ou-
tras vezes, o texto de comunicação é muito comple-
xo, abstrato e de difícil compreensão pela maioria 

dos funcionários. “Inúmeros estudos mostram como 
as pessoas não conseguem se envolver com aquilo 
que não entendem ou pelo menos não se considera 
ou não têm o sentimento de serem responsáveis” 
(HERRERO, 2005, p.224).

O Balanced Socorecard desenvolveu como ferra-
menta de comunicação os mapas estratégicos. Os 
mapas estratégicos são considerados uma representa-
ção visual da história da estratégia de uma organiza-
ção. Uma imagem vale mais do que mil palavras.

Covey (2004) criou um indicador denominado XQ 
Results (Execution Quotient), que mostra o gap exis-
tente nos principais objetivos da empresa e a sua 
capacidade de atingi-los. O estudo de Covey (2004) 
mostra a inabilidade das empresas em se concentrar 
e executar com eficiência suas prioridades e aponta 
para o fato da maioria dos colaboradores da empresa 
desconhecer a visão, a missão e como as atividades 
do dia-a-dia estão relacionadas com a estratégia. O 
quadro abaixo mostra os resultados do estudo e da 
aplicação do método XQ realizado junto a 2,5 milhões 
de executivos de empresas de diferentes países, in-
clusive o Brasil.

Esse estudo mostrou como as pessoas de uma 
organização não conhecem e não compreendem o 
destino estratégico e como não têm seu trabalho e 
seus objetivos alinhados à estratégia da organização. 
As pessoas não estão envolvidas com a história da 
estratégia de suas organizações.

Segundo Herrero (2005), os líderes usam as his-
tórias para inspirar os empregados em relação à visão 
compartilhada, mostrar o destino estratégico e con-
seguir o envolvimento emocional de todos os parti-

cipantes da organização. O mais crucial traço de li-
derança nos projetos de implantação do Balanced 
Scorecard é a comunicação eficaz da história da 
estratégia da organização. Desse fato se fundamenta 
a relação causal apregoada por Norton e Kaplan 
(1997), onde a perspectiva de aprendizado e cresci-
mento provoca as conseqüências nas demais pers-
pectivas. O processo de causa e efeito também pode 
ser entendido através de uma série de questões do 
tipo “se, então”, isto é, se esta iniciativa for realiza-

Quadro 2 – Tabulação da pesquisa XQ
Fonte: Covey, 2004.
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da, então se obterá o seguinte resultado.
Os mapas estratégicos propostos pelo BSC podem 

ser considerados um instrumento para dar forma, 
narrar, visualizar, comunicar e alinhar os participantes 
em torno da estratégia da organização. Pode-se afirmar 
que o valor da estratégia de uma empresa aumenta 
com o quadrado do número de funcionários alinhados 
a ela, isto é, o entendimento da estratégia multiplica 
o valor exponencialmente (HERRERO, 2005).

O mapa estratégico assume diferentes funções e 
pode ser considerado como um arcabouço visual comum 
que insere os diferentes itens do BSC de uma organiza-
ção, numa cadeia de causa e efeito que conecta os resul-
tados almejados com os respectivos vetores ou impulsio-
nadores. Kaplan e Norton (1997, p.282) atribuem ao mapa 
estratégico as seguintes funções:

1. Mostrar o destino estratégico – possibilita que 
uma organização descreva e ilustre seus objetivos, 
iniciativas e alvos e os indicadores para avaliar o 
desempenho e as conexões que dão o fundamento 
para a direção estratégica.

2. Destacar o valor do capital intelectual – descre-
ve como os ativos intangíveis impulsionam melhorias 
de desempenho dos processos internos da organização, 
e que exercem a alavancagem no fornecimento de valor 
para os clientes, acionistas e comunidade.

3. Representar visualmente a estratégia – mostram 
em uma única página como os objetivos se integram 
nas quatro perspectivas e se combinam na descrição 
da estratégia.

4. Ligar o trabalho individual à estratégia – cada 
empregado tem uma representação visual de como 
suas funções se conectam com os objetivos gerais da 
empresa, permitindo a identificação e correção dos 
eventuais desvios de rumo.

5. Demonstrar o fluxo de valor – os objetivos nas 
quatro perspectivas são conectados uns aos outros 
numa relação de causa e efeito, partindo-se da hipó-
tese de que os objetivos financeiros serão alcançados 
em decorrência da realização dos objetivos das de-
mais perspectivas.

6. Reforçar a importância do conhecimento – o 
fundamento do mapa estratégico é a perspectiva do 

aprendizado e crescimento que define as competên-
cias e habilidades essenciais, as tecnologias e a 
cultura organizacional necessárias para suportar a 
estratégia da empresa.

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.285), na cons-
trução do mapa estratégico devem-se tomar como 
referência os seguintes princípios:

a) A estratégia estabelece uma tensão criativa entre 
forças contraditórias. A formulação do mapa busca 
o equilíbrio entre as pressões de curto prazo com as 
de longo prazo.

b) A estratégia é formulada mediante a criação de 
uma proposição de valor única para os clientes, 
conquistando-o através de uma combinação de pre-
ços, qualidade, desempenho, seleção e conveniência, 
desde que percebidos como tais pelos clientes.

c) O valor é criado por meio da interação entre o capi-
tal humano e os processos de negócios, sendo desafia-
dor o monitoramento da transformação do capital hu-
mano em capital estrutural, criando valor percebido 
pelo cliente, o que permite a geração de valor econô-
mico para a empresa e para os seus acionistas.

d) A estratégia se desenvolve mediante temas estra-
tégicos integrados entre si e renovados ao longo do 
tempo. Requer a compreensão de que os processos 
internos precisam de diferentes tempos para matu-
ração até a geração de valor, necessitando do balan-
ceamento das iniciativas estratégicas selecionadas 
para cada tipo de processo de negócio.

e) O valor do capital intelectual depende de seu alinhamen-
to com a estratégia, significando que o capital humano, 
estrutural e financeiro deve estar integrado entre si.

Esses princípios mostram como o mapa estraté-
gico permite que os integrantes da organização au-
mentem a sua compreensão a respeito da ideia de 
negócio da empresa, lhes permitindo-lhes definir:

1. Os objetivos para crescimento de receitas nos 
mercados atuais, adjacentes e novos negócios;

2. Os mercados- alvo com maior potencial de cres-
cimento de receitas;

3. A proposição de valor que permitirá a atração, 
retenção e fidelização dos clientes de forma lucrati-
va e sustentável no longo prazo;

4. As inovações que permitiram a sobrevivência da empresa;
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5. Os investimentos em capital humano, físico e infra-
estrutura que sustentarão o crescimento da empresa.

A criação do mapa estratégico pode ser divido em 
quatro partes. A primeira parte trata do delineamen-
to das premissas para o início dos trabalhos, tais como: 
declaração da visão, missão e valores; formulação da 
estratégia; identificação e nomeação dos principais 
participantes desta fase; consciência da geração de 
pressões e resistências; análise da empresa quanto à sua 
situação competitiva no mercado e análise do cenário 
externo onde a organização está inserida. 

A segunda fase refere-se ao aprendizado do mode-
lo BSC. Definição das responsabilidades individuais, 
envolvimento dos demais integrantes, entrevista com 
pessoas chave, alinhamento das opiniões, a cadeia de 
causa e efeito entre os objetivos e as perspectivas do 
modelo, definição de indicadores e das metas de de-
sempenho e desdobramentos dos objetivos secundários 
para as demais áreas da empresa.

A penúltima fase abrange a contínua comunicação 
sobre o andamento do projeto. A validação da visão, 
missão, valores e dos objetivos estratégicos e sua prio-
rização, o alinhamento das áreas em torno das inicia-
tivas estratégicas, a busca da sinergia de recursos e 
competências, a execução do plano de comunicação. A 
definição da remuneração e recompensas aos colabo-
radores e tornar cultura da empresa a gestão da estra-
tégia e a estratégia compreensível e objetiva para toda 

a organização completam a amplitude desta fase.
Por último, a comunicação do plano estratégico 

pela empresa, elaborado pelo conjunto de indicadores 
definidos no BSC. Essa comunicação pode ser efe-
tivada através de uma divisão de momentos da orga-
nização, tais como: seus antecedentes, a demonstra-
ção do destino estratégico da organização e a conexão 
dos indivíduos com a estratégia da empresa.

O desdobramento do mapa estratégico para todas 
as camadas organizacionais não é um processo fácil 
(HERRERO, 2005). Os modelos e o desdobramento 
devem ser elaborados sob medida para os diferentes 
tipos de organização, respeitando seu estágio no ciclo 
de vida e sua estratégia pertinente a cada estágio, em 
função de suas características e ramo de atividade. 

Um modelo geral de mapa estratégico deve esti-
mular o diálogo entre os participantes  de um Projeto 
de Balanced Scorecard. Esse modelo deve responder 
perguntar como: Como a estratégia da organização 
pretende gerar valor? Como a unidade de negócio 
deverá agir para gerar valor a partir dos objetivos 
estratégicos? Como as áreas funcionais deverão agir 
a partir dos objetivos estratégicos? Como a equipe de 
trabalho se comportará? E o indivíduo? Como deverá 
agir em sua divisão dentro dos objetivos? 

A figura abaixo apresenta um exemplo de mapa 
estratégico, considerando o alinhamento das pers-
pectivas com a estratégia da empresa e as suas inter-
relações e causalidade.

Figura 5 – Inter relações de causalidade
Fonte: Tradução Livre de Kaplan e Norton, “Balance Scorecard: Translating Strategy Into Action”, Harvard Business Press, 1996, 

Boston, Massachusetts, p. 152



18RAUnP - Ano 2, v. 2, n.1, Out.2009/Mar.2010 18

3 a aDOÇÃO DO BaLaNCED SCORECaRD EM 
UMa INSTITUIÇÃO FINaNCEIRa NO BRaSIL

Kaplan e Norton (1997) insistem na questão da estra-
tégia como hipótese para a construção do mapa estraté-
gico. A estratégia denota o movimento de uma organi-
zação da posição atual para uma posição futura, desejá-
vel, mas incerta. A trajetória almejada envolve uma série 
de hipóteses interligadas e o BSC permite a descrição de 
hipóteses estratégicas como um conjunto de relações de 
causa e efeito explícitos, e sujeitos e testes. Desta forma, 
a estratégia pode ser compreendida e relacionada à visão 
do futuro; proposição de valor para o cliente; como a 
empresa será melhor e diferente dos seus concorrentes e 
como a empresa gerará valor para as partes relacionadas 
e afetadas (stakeholders).

A instituição bancária objeto do estudo de caso 
está ranqueada entre as maiores do país e dada as 
grandes mudanças no sistema financeiro procura 
tomar um novo impulso rumo ao crescimento de suas 
operações no Brasil.

Após o levantamento e análise das informações pres-
tadas, observou-se o quadro de indicadores dentro das 
perspectivas propostas pelo Balanced Scorecard.

O quadro abaixo apresenta os objetivos estratégicos 
e indicadores adotados para as quatro perspectivas pre-
conizadas pelo Balanced Scorecard. 

Na perspectiva financeira foram definidos cinco in-
dicadores que denotam que a instituição está na fase de 
maturidade, visto que foram definidos como objetivos o 
lucro; o crescimento da captação de recursos; a relação 
de custos e receitas e a redução de custos.

Na ótica dos clientes, a ênfase está na qualidade dos 
serviços medidos pelo retorno que é oferecido a estes, 
buscando patamares acima do referencial do mercado.

Nos processos internos, o bom conceito nas auditorias 
mostra a preocupação com a geração de resultados con-
soantes à manutenção do cumprimento de normas pelos 
instrumentos de governança corporativa.

No ponto de aprendizado e crescimento, o nível de sa-
tisfação e clima da organização, relacionado aos colabora-
dores, bem como o seu desenvolvimento, é o ponto alto.
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Quadro 3 – Resumo do BSC da instituição financeira
Fonte: Instituição financeira pesquisada – Elaborada pelos autores

A construção dos objetivos e indicadores acima de-
monstrados foram efetivados a partir da definição da 
estratégia do Banco. Esse banco encontra-se ranqueado 
entre os maiores do Brasil e do mundo. No Brasil busca 
manter sua posição e oferecer produtos e serviços com-
patíveis com a exigência de uma fatia do mercado seleto 
e restrito de clientes.

A prioridade na captação de recursos indiretos e 
volumes off shore também denota a visão do banco em 
se tornar uma referência nas modalidades de private bank 
e pessoa jurídica com operações estruturadas.

O conceito positivo, a experiência internacional e a sua 
dimensão, tornam o banco atrativo para profissionais da 
melhor formação acadêmica e profissional, permitido pelas 
oportunidades de carreira no Brasil e no exterior. Não 
obstante, pelos indicadores de aprendizado e crescimento, 

observou-se a preocupação no desenvolvimento das pesso-
as, medição de seu desempenho e retenção.

O banco reconhece de forma explícita que o seu suces-
so financeiro e a geração de valor para seus acionistas 
passam necessariamente por uma relação de causa e efeito, 
onde o ponto de partida é a perspectiva do aprendizado e 
crescimento, passando pelos processos internos e clientes e 
culminando como efeito e conseqüência destas na perspec-
tiva financeira, considerada uma conseqüência das decisões 
tomadas nos âmbitos anteriores.

Para efeito de comparação, os quadros abaixo re-
presentam a construção do mapa e objetivos estraté-
gicos, seus respectivos indicadores e os inter-relacio-
namentos e inter atuações que surgem a partir da 
consecução do projeto Balanced Scorecard, proposto 
por Yoshikawa (1997).

Figura 6 – Indicadores Propostos
Fonte: Yoshikawa (1997, p. 147 e 148) Contribuição ao estudo da utilização de indicadores estratégicos de gerenciamento – 

“scorecards” – pela controladoria em instituições financeiras. São Paulo, 1997. Dissertação de Mestrado – FEA/USP
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4 RESULTaDOS E CONCLUSÕES

O Balanced Scorecard tem sido considerado como um 
sistema de medição de desempenho e de gestão estratégi-
ca de grande proveito para as organizações. Entender sua 
sistemática e, buscar sua aplicabilidade tem sido a busca 
constante de organizações, gestores, estudantes e pesqui-
sadores preocupados em garantir a competitividade estraté-
gica organizacional em longo prazo e incluir medidas de 
natureza não financeiras, visto que são grandes as evidências 
de que a restrição da análise por indicadores financeiros não 
está surtindo resultados nas empresas, dados a descoberta da 
relação causal que torna a perspectiva financeira o fim da 
linha da análise entre causa e efeito.

A implantação do Balanced Scorecard na instituição 
financeira objeto deste estudo, apresentou-se com uma 
alternativa eficaz frente à preocupação de sua adminis-
tração com uma gestão assertiva e com o seu desem-
penho estratégico, visando o cumprimento da sua 
missão e aproximando-se da sua visão. O objetivo 
principal deste estudo foi verificar a partir de uma si-
tuação narrada e precedente, um quadro estratégico que 
identificasse as principais perspectivas sugeridas pelo 
BSC, alinhado a estratégia do Banco.

A informação gerencial disponível através do quadro 
de indicadores permite à instituição a tomada de ciência 

concisa, imediata e de forma simples, dando uma visão 
geral da empresa, com profundidade necessária, através 
de um relatório expresso em uma única face.

Não foram exploradas as diversas etapas percorridas 
pelo projeto de Balanced Scorecard porque se considerou 
que essas fases são plenamente exeqüíveis a partir do 
referencial teórico existente e pelos quadros que com-
põem a instituição objeto do estudo.

Cabe enfatizar que o processo de projetar um sistema 
de medição é mais fácil do que a sua implantação. Es-
pecificamente em uma instituição desse setor, que en-
frenta uma elevada competição e pela decisão do que 
deve ser medido, dada a complexidade do sistema finan-
ceiro e sua integração nas operações globais.

Outro fator que dificulta a execução do BSC está 
associado a não colaboração de todas as pessoas envol-
vidas, porque as retira de uma zona de conforto e passam 
e ser notadas dentro de uma perspectiva de grande ex-
posição, notadamente dentre os quadros com maior e 
mais elevados níveis hierárquicos.

Como sugestão para futuras pesquisas, considerou-se 
oportuno avaliar o desempenho de instituições que uti-
lizam e as que não utilizam o Balanced Scorecard. Essa 
análise de utilização versus desempenho poderia ser útil 
no desenvolvimento e aprimoramento do   bem como os 
demais artefatos de Contabilidade Gerencial.

Figura 7 – Indicadores estratégicos de gerenciamento
Fonte: Yoshikawa (1997, p. 147 e 148) Contribuição ao estudo da utilização de indicadores estratégicos de gerenciamento – 

“scorecards” – pela controladoria em instituições financeiras. São Paulo, 1997. Dissertação de Mestrado – FEA/USP.
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RESU MO: 
Esta pesquisa foi motivada pela relevância da indústria da construção civil no processo de formação 

do espaço urbano e de sua melhoria quanto à qualidade ambiental. Seu objetivo geral foi conhecer a 
associação de idéias sobre meio ambiente dos engenheiros civis e suas práticas de gestão ambiental. Os 
objetivos específicos foram a caracterização das representações sociais de meio ambiente desses enge-
nheiros civis e de suas práticas de controle e prevenção de impactos ambientais. A metodologia empre-
gada foi qualitativa, baseada na teoria das representações sociais e utilizaram-se métodos quantitativos de 
análise fatorial para sumarização dos dados. Foi empregado questionário semi-estruturado com 93 pala-
vras relacionadas à natureza, das quais se solicitou aos profissionais que selecionassem, segundo suas 
opiniões, as dez mais relacionadas com a idéia de meio ambiente. Solicitou-se, também, que esses profis-
sionais respondessem a questões sobre suas práticas de gestão ambiental. Como resultados mais relevan-
tes, não se observaram, nos sujeitos da pesquisa, mudanças de valores que conduzam à racionalidade 
ambiental e a práticas profissionais e empresariais proativas de controle e prevenção de impactos ambien-
tais. O que se apresentou, mais frequentemente, foram ações reativas, visando ao atendimento normativo 
e às pressões de mercado. Sugere-se que os estudos das representações sociais de meio ambiente podem 
desvelar a temática focal para o desenvolvimento de programas específicos de Educação Ambiental, dire-
cionados às características e necessidades do público-alvo e, assim, contribuir para ampliação das possi-
bilidades de efetividade, desses programas, quanto à conscientização sobre os impactos ambientais das 
atividades desse público-alvo e à urgência de preveni-los e controlá-los, originando as necessárias mudan-
ças nas práticas cotidianas e profissionais.

Palavras-chave: 
Teoria das Representações Sociais. Meio ambiente. Construção Civil. Educação ambiental.

ABS TRACT: 
The relevance of  the civil construction industry in the process of  the urban space growth and improvement in environmental 
quality is the motivation for this research. Its main objective was to know civil engineers´ idea association about environment 
in relation to their environmental management practices. The specific objectives were the characterization of  environmental 
social representation of  these engineers and their actual practices related to control and prevention of  environmental impacts. 
The applied methodology was qualitative, based on Social representations theory. Factorial analysis summarizes collected 
data. A half-structured questionnaire   with 93 words related to nature requested the professionals to select the 10 most 
related to environment according to their opinions. It also requested them to answer practical questions about their environ-
mental practices. The more relevant results had not indicated in these professional any changes of  values that led to environ-
mental rationality,  or to pro-active professional or entrepreneurial activities for control or prevention of  environmental 
impacts. The most frequent results had been reactive actions, aiming at legal norms attendance and market pressures. The 
research suggested that Social Representations theory of  the environment can disclose the focus for development of  specific 
programs of  Ambient Education for these professionals and, thus, contributing to increase the possibilities of  effectiveness 
of  these programs in relation to their environmental impacts, emphasizing the needs to prevent and control them.

Keywords: 
Social Representations Theory. Environment. Civil construction. Environmental education. 
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1 aPRESENTaÇÃO

Este estudo apresenta como objetivo geral conhe-
cer a associação de idéias sobre meio ambiente dos 
engenheiros civis e suas práticas de gestão ambiental. 
Os objetivos específicos relacionaram-se à caracteri-
zação dessas representações sociais de meio ambien-
te dos engenheiros civis e de suas principais práticas 
de controle e prevenção de impactos ambientais de-
correntes da atividade construtiva. Desenvolveu-se, 
para isso, uma metodologia qualitativa baseada na 
dinâmica do processo de produção de sentidos e na 
teoria das representações sociais.

Reconhece-se que os profissionais da construção 
civil podem interferir diretamente na contratação e 
execução de projetos de edificações sustentáveis. Eles 
podem exercer uma atuação significativa nos proces-
sos construtivos, visando à eliminação dos desperdí-
cios, do consumo desnecessário de materiais de cons-
trução, de perdas de materiais e de geração de resí-
duos decorrentes da demolição de elementos constru-
ídos inadequadamente.

Podem contribuir, também, para o reuso, a reci-
clagem dos resíduos e para aquisição de recursos 
naturais, como areias, rochas e argilas de origem le-
galizada e de empresas que adotam o manejo correto 
desses recursos. Na etapa anterior ao início das ativi-
dades de execução das edificações, esses profissionais 
podem atuar privilegiando projetos que proponham 
uma relação harmoniosa do espaço construído com o 
espaço natural de seu entorno; a redução do consumo 
de água e de energia; o adequado manejo dos resíduos 
e efluentes, e o bem-estar das pessoas em seu in-
terior, contribuindo para a melhoria da qualidade 
ambiental urbana.

No entanto, para que isso ocorra, faz-se necessária 
uma postura crítica desses profissionais na análise 
dos projetos arquitetônicos e urbanísticos e das espe-
cificações dos materiais de construção quanto aos 
impactos ambientais negativos que podem resultar 
desses projetos.

Destaca-se que a partir de 1950, a população ur-
bana mundial mais que quadruplicou, aumentando de 
733 milhões para mais de três bilhões de pessoas. Das 
vinte cidades mundiais com mais de dez milhões de 
habitantes – dezesseis ficam em países em desenvol-
vimento, e a parcela urbana da população desses 
países aumentou de 18% em 1950 para 42% em 2003, 
prevendo-se que atingirá 60% até 2030 (MASTNY; 
CINCOTTA, 2005). No Brasil, o grau de urbanização 
passou de 75,6% em 1991 para 81,2% em 2000 (IBGE, 

2001) e no Ceará evoluiu de 62,5% em 1992, para 
75,1% em 2002 e 75,7% em 2005 (IPECE, 2005).

O meio ambiente urbano engloba o ambiente na-
tural e o ambiente transformado pela ação da socie-
dade. O conceito de qualidade ambiental urbana re-
laciona-se com os conceitos de ecossistema urbano e 
de qualidade de vida. Sob um enfoque ecológico, as 
cidades são ecossistemas complexos cujos componen-
tes e funções estão estreitamente relacionados. De 
maneira análoga aos ecossistemas naturais, os ecos-
sistemas urbanos são sistemas abertos que transfor-
mam a energia proveniente do trabalho humano, do 
capital, dos combustíveis fósseis, dentre outras for-
mas; e os materiais, como madeira, ferro, areia, ro-
chas, informação, em produtos diversos, para consu-
mo pela população local e para exportação, e em re-
síduos que retornam ao meio ambiente (NAREDO; 
RUEDA, 1997; RIBEIRO; VARGAS, 2004).

Qualidade de vida, conceituada como “percepção 
do indivíduo de sua posição na vida, contextualizada 
por sua cultura e sistema de valores, e relacionada aos 
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 
congrega dois aspectos fundamentais: subjetividade e 
multidimensionalidade (WHOQOL GROUP, 1999, p. 
3). A subjetividade está relacionada ao aspecto percep-
tivo da avaliação realizada pelo indivíduo, influencia-
da por seu contexto cultural, social e ambiental. A 
multidimensionalidade do conceito engloba seis domí-
nios: domínio físico, domínio psicológico, nível de 
independência, relações sociais, meio ambiente e espi-
ritualidade, religião ou crenças pessoais.

Os elementos de subjetividade e multidimensiona-
lidade do conceito de qualidade de vida aplicam-se à 
conceituação de qualidade ambiental urbana, revelan-
do a complexidade e a amplitude de sua abordagem. 
O conceito de qualidade ambiental urbana revela sua 
multidimensionalidade pela diversidade dos fatores 
que o compõem, classificados em quatro aspectos 
distintos: espaciais, biológicos, sociais e econômicos, 
de acordo com Ribeiro e Vargas (2004). A subjetivi-
dade desse conceito relaciona-se ao caráter pessoal 
das concepções dos cidadãos, circunstanciados em 
seus próprios universos históricos, culturais e espa-
ciais, quanto a fatores como bem-estar, monotonia, 
desordem, estresse, oportunidades e escolhas (RIBEI-
RO; VARGAS, 2004).

Os fatores que compõem os aspectos espaciais, 
biológicos, sociais e econômicos do conceito de qua-
lidade de vida urbana são interdependentes, interfe-
rindo diretamente na habitabilidade das cidades e, 
conseqüentemente, na qualidade de vida dos cidadãos 
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(RIBEIRO; VARGAS, 2004). A gestão ambiental 
urbana engloba o traçado das cidades, sua estética, a 
densidade populacional e das edificações, a oferta de 
equipamentos urbanos básicos, o acesso aos serviços 
urbanos, contemplando as inter-relações dos espaços 
naturais com os espaços construídos nas cidades, e se 
implementa pela definição de instrumentos de disci-
plinamento e controle do uso do solo urbano (NARE-
DO; RUEDA, 1997).

Segundo Mumford (1956), o crescimento do nível 
de urbanização desperta na sociedade uma falsa con-
cepção de independência com relação aos limites 
naturais, de maneira que quanto maior for o desenvol-
vimento da cidade, como entidade independente, mais 
irreversíveis serão as conseqüências para o território 
natural onde ela se localiza. Os “limites de sustenta-
bilidade” (MUMFORD, 1956, p. 7), ultrapassados nos 
assentamentos urbanos, apontam para a necessidade 
de melhoria da habitabilidade das cidades e da quali-
dade de vida urbana condicionada por fatores espa-
ciais, biológicos, sociais e econômicos (NAREDO; 
RUEDA, 1997; RIBEIRO; VARGAS, 2004).

2 a INDÚSTRIa Da CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil “é uma atividade executada com 
a finalidade de atender às demandas básicas de mo-
radia, prover instalações para o desenvolvimento de 
atividades produtivas e a implantação de equipamen-
tos públicos para diferentes camadas sociais” (DIAS, 
1999, p. 148), e “sua função é a transformação do 
ambiente natural no ambiente construído, adequado 
ao desenvolvimento das mais diversas atividades” 
(JOHN, 2000, p. 5). As atividades da construção civil 
compreendem, basicamente, a criação, conservação e 
saneamento de assentamentos humanos, requerendo 
solos edificáveis disponíveis, suprimento de materiais 
e de técnicas de construção (DIAS, 1999).

A cadeia produtiva da indústria da construção civil 
é responsável por importantes impactos ambientais 
em todas as suas fases: extração de materiais e fabri-
cação de elementos, projeto, construção, uso, operação 
e manutenção; e demolição (KLEIN, 2002). Atividades 
extrativas de minerais e seu processamento desempe-
nham importante papel na determinação de problemas 
do meio ambiente, como o desmatamento, a erosão do 
solo, a poluição do ar e da água e a “saúde das flores-
tas [...] e outros ecossistemas sensíveis”, desarranjan-
do-se imensas áreas para, relativamente, poucos ga-
nhos (FRENCH, 2000, p. 194; YOUNG, 1992 apud 

SCHNEIDER, 2003). A construção civil “é um setor 
produtivo que exige muito dos recursos naturais” 
(LAMBERTS et al, 2006, p. 90) e emprega grande 
variedade de importantes matérias-primas, como ro-
chas, areias, argilas e madeiras; e metais como cobre, 
zinco e ferro. E além dos impactos provocados pela 
extração de matérias-primas naturais para uso direto 
nas edificações e para produção de materiais de cons-
trução, a indústria da construção civil, em suas etapas 
de construção, manutenção, reforma e demolição, 
origina significativa massa de resíduos urbanos. Ade-
mais, usa de forma energia de forma intensiva.

Os principais impactos ambientais relacionados aos 
resíduos da construção civil parecem estar associados 
às disposições irregulares, estimadas entre 10% e 47% 
do total gerado, causando, além de poluição visual, a 
degradação do ambiente urbano, ocasionada por um 
conjunto de efeitos deteriorantes do ambiente local, 
como o comprometimento da paisagem, o impedimen-
to parcial do tráfego de pedestres e de veículos, a in-
terdição da drenagem urbana, a atração de resíduos 
não inertes e a proliferação de vetores nocivos à saúde 
(JOHN; AGOPYAN, 2000; PINTO, 1999; PINTO, 
2001 apud SCHNEIDER, 2003).

O setor de construção civil oferece significativa 
contribuição para o desenvolvimento econômico de 
um país, proporcionando habitação, infra-estrutura e 
emprego. Por sua representatividade econômica, e 
devido à magnitude das implicações ambientais de-
correntes de suas atividades de construção, torna-se 
indispensável que o setor esteja em acordo com os 
conceitos de sustentabilidade (HABITAT II, 1996).

3 REPRESENTaÇÕES SOCIaIS

A dinâmica do processo de produção de sentidos 
e das representações sociais se dá pela prática social 
e pela dialogia, e está relacionada às práticas discur-
sivas que representam a linguagem em uso, a lingua-
gem em ação, ou seja, as maneiras como as pessoas 
produzem sentidos e se posicionam nas relações so-
ciais cotidianas (MENEGON, 2004; MIRIM, 2004; 
SPINK, 1993; SPINK; MEDRADO, 2004). Represen-
tações sociais “devem ser vistas como uma maneira 
específica de compreender e comunicar o que nós já 
sabemos” (MOSCOVICI, 2003, p. 46). Quanto à sua 
gênese, entende-se representação social como produ-
zida coletivamente, constituindo-se em produto das 
interações e dos fenômenos de comunicação no âm-
bito interno dos grupos sociais, refletindo seus proje-
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tos, problemas e estratégias e suas relações com outros 
grupos (VALA, 2004). Quanto às suas funções, as 
representações sociais contribuem para os processos 
formadores e de orientação das comunicações e das 
condutas, oferecem instrumentos orientadores dos 
comportamentos e dão forma às relações sociais 
(MOSCOVICI, 1961 apud VALA, 2004). 

As representações sociais são modalidades de 
conhecimento prático, socialmente elaboradas e par-
tilhadas, orientadas para a comunicação e para a 
compreensão do contexto social, material e ideativo 
em que se vive (JODELET, 1985 apud SPINK, 1993).  
Podem ser definidas como o senso comum sobre de-
terminado tema, em cujo contexto de construção, estão 
inclusos os preconceitos e as concepções acerca desse 
tema. Consequentemente, são formas de conhecimen-
to socialmente elaboradas e compartilhadas, e contri-
buem para a construção de uma realidade comum, 
orientadora das condutas e das práticas sociais e pro-
fissionais (REIGOTA, 2004; SPINK, 1993). 

4 METODOLOGIa

Para caracterização das representações sociais de 
meio ambiente dos engenheiros civis e de suas práticas 
empresariais para controle ou prevenção dos potenciais 
impactos ambientais procedeu-se a levantamento di-
reto de dados. A pesquisa de campo realizou-se na 
modalidade levantamento survey junto aos engenhei-
ros civis das empresas de construção civil de Fortale-
za. No survey a obtenção dos dados se dá “através de 
respostas a questões predeterminadas feitas à maioria 
ou a todos os sujeitos de pesquisa” (RIGSBY, 1987, p. 
49). De acordo com Flick (2004), o método de amos-
tragem empregado para realização do levantamento 
survey foi a estratégia da coleta completa, delimitada, 
a priori, pelos seguintes critérios: atividade, porte das 
empresas, localização e associação ao sindicato patro-
nal. Os “critérios delimitam a totalidade de casos 
possíveis, de tal forma que todos os casos no estudo 
possam estar integrados” (FLICK, 2004, p. 78).

Fazem parte da amostra sessenta pequenas empre-
sas de construção civil, que desenvolvem suas ativi-
dades predominantemente relacionadas a obras de 
edificação, todas localizadas em Fortaleza e associa-
das ao Sindicato das Indústrias de Construção Civil 
do Ceará (SINDUSCON-CE). Foram utilizados dois 
questionários semi-estruturados, ambos contendo 
questões fechadas e abertas. Um deles destinou-se à 
caracterização das representações sociais de meio 

ambiente dos engenheiros civis. Adaptado de Castelo-
Branco et al (2006), o instrumento subdivide-se em 
três grupos de questões. O primeiro grupo emprega 
questões fechadas, propondo um gradiente da asso-
ciação entre 93 palavras ou expressões freqüentemen-
te empregadas pelos autores consultados na pesquisa 
bibliográfica e documental e a idéia de meio ambien-
te; o segundo grupo, compreendendo questões abertas, 
visa à apreensão das dez palavras ou expressões que, 
na opinião dos sujeitos da pesquisa, mais se associam 
à idéia de meio ambiente, e das dez menos associadas, 
além de oferecer espaço para indicação de palavras 
ou expressões não incluídas na lista, mas que, em sua 
opinião, associam-se à idéia de meio ambiente; o ter-
ceiro grupo de questões relaciona-se às características 
gerais qualificadoras dos sujeitos da pesquisa, como 
gênero, idade, escolaridade, tempo de trabalho na 
construção civil e função exercida. O outro questio-
nário destinou-se à caracterização das práticas empre-
sariais dos engenheiros civis relacionadas ao controle 
ou prevenção dos potenciais impactos ambientais da 
atividade de construção das edificações. O instrumen-
to compreende 29 questões fechadas sobre a adoção 
de práticas empresariais de controle e prevenção de 
impactos ambientais, em escala de Likert de quatro 
pontos, com a seguinte variação: 1–não praticada; 
2–pouco praticada; 3–praticada; e 4–muito praticada. 
Foram acrescentadas três questões abertas, visando a 
identificação dos investimentos das construtoras em 
itens relacionados à melhoria de sua interação com o 
meio ambiente, à expectativa de implementação de 
ações de controle ou prevenção de impactos ambientais 
nos próximos dois anos e à incursão da empresa em 
sanções aplicadas por órgãos ambientais.

Para tratamento dos dados obtidos por meio das 
questões fechadas, aplicou-se a análise fatorial, técni-
ca estatística multivariada para redução e sumarização 
de dados (MALHOTRA, 2001), com o uso do softwa-
re SPSS®. Os dados obtidos por meio das questões 
abertas foram tratados pela técnica qualitativa de 
Análise de Conteúdo (FLICK, 2004 VERGARA, 
2005). A elaboração dos instrumentos de pesquisa 
privilegia o uso da linguagem local e da linguagem 
técnica utilizada entre os profissionais da área de 
construção civil, o que facilitou a interação e o esta-
belecimento de relação de confiança, elementos indis-
pensáveis à fluência na condução da pesquisa.

Participaram da pesquisa 43 empresas de construção 
civil. Para a caracterização das representações sociais de 
meio ambiente responderam ao questionário, em média, 
três profissionais de cada empresa e para caracterização 
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das práticas empresariais de controle e prevenção de 
impactos ambientais, privilegiaram-se, como válidos, os 
questionários respondidos pelos engenheiros civis, ges-
tores das obras sob a responsabilidade das empresas.

5 RESULTaDOS

Como resultados obteve-se a caracterização das 
representações sociais de meio ambiente dos enge-
nheiros civis, sujeitos da pesquisa, e de suas práticas 

de controle e prevenção dos impactos ambientais 
ocasionados pelos processos construtivos, atendendo 
aos objetivos específicos deste estudo.

5.1 REPRESENTaÇÕES SOCIaIS 
DE MEIO aMBIENTE

O cálculo do teste de esfericidade de Bartlett e o 
do índice KMO encontram-se na Tabela 1, indicando 
que a aplicação da análise fatorial foi adequada.

Foram identificados 21 fatores, que explicam 
75,3% da variância, relacionados às representações 
sociais de meio ambiente dos profissionais da 
construção civil de Fortaleza. A Tabela 2 apresen-
ta os fatores extraídos e, no máximo, três principais 
variáveis explicativas de cada um deles, com suas 
respectivas cargas fatoriais, que orientaram a aná-

lise e interpretação desses fatores. A observação 
das cargas fatoriais individuais foi empregada 
visando orientar a interpretação do fator, a partir 
da importância da variável e não substitui a vari-
ância acumulada de cada grupo. Para interpretação 
dos fatores, foram consideradas as cargas fatoriais 
maiores de ±0,40.

Medida de adequacidade de KMO 0,664
Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado                           13417,1634
 Grau de Liberdade                         4. 278
 Significância                              7,897 x 10-8

Fonte: Dados da pesquisa.

Fator
1

2

3

4

Fator
10

11

12

13

14

15

Variáveis
Conscientização
Conservação
Responsabilidade
Ecologia
Qualidade de vida
Preservação
Competitividade
Modelo
Participação
Imagem Institucional
Exigência
Vantagem Competitiva

Variáveis
Prejuízo
Conflito
Gestão
Complexidade
Atendimento ao cliente
Facilidade
Impacto
Consciência
Melhoria contínua
Exploração
Necessidade
Incerteza

Carga fatorial
0,813046
0,748538
0,71724
0,821715
0,773219
0,748783
0,756024
0,689882
0,678911
0,757413
0,624086
0,617836

Carga fatorial
0,73769
0,709912
0,731895
0,518525
0,801937
0,516928
0,667255
0,59347
0,402406
0,714588
0,52535
0,805893

Tabela 1 - KMO e teste de Bartlett das variáveis das representações sociais de meio ambiente

Tabela 2 - Matriz dos fatores relativos às representações sociais de meio ambiente
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A denominação atribuída aos fatores foi proposta 
num processo de interpretação da possível produção 
de sentidos sugerida pelos construtos que compõem 
cada fator, apreendidos pela associação das idéias 
relacionadas ao meio ambiente, constituindo as repre-
sentações sociais dos sujeitos da pesquisa sobre meio 

ambiente. O agrupamento das variáveis e a compre-
ensão qualitativa das relações sugeridas pelos cons-
trutos que compõem os 21 fatores que emergiram da 
análise fatorial apontam para possíveis interpretações 
das representações sociais de meio ambiente dos en-
genheiros civis, conforme apresentado na Tabela 3.

Fonte: Dados da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa

Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fator
5

6

7

8

9

Fator
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fator
16

17

18

19
20
21

Interpretação
Mudança de valores
Bem a ser preservado
Estratégia empresarial
Vantagem competitiva
Desafio empresarial
Eficiência empresarial
Valor intrínseco
Visão sistêmica
Imposição normativa
Obstáculo
Gestão

Variáveis
Mudança
Marketing
Sustentabilidade
Redução de custos
Lucro
Capital
Estética
Revolução
Continuidade
Dependência
Fluxo
Legislação
Normas

Interpretação
Oportunidade de negócios
Transformação
Instrumento
Incerteza
Recurso empresarial
Crítica
Ética
Influência
Mudança de comportamento
Renovação

Variáveis
Negociação
Entrave aos negócios
Informação
Acesso
Bem estar
Melhoria contínua
Influência
Mud.de comportamento
Limitação
Aceitação

Carga fatorial
0,739581
0,58955
0,588063
0,720957
0,622248
0,61631
0,781054
0,540123
0,461835
0,740976
0,64921
0,835997
0,707347

Carga fatorial
0,799095
0,41546
0,577005
0,523883
0,730339
0,437894
0,738083
0,703825
0,60673

     -0,405625

Tabela 3 - Possíveis interpretações das representações sociais de meio ambiente
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O fator 1–Mudança de valores apresenta o maior 
autovalor entre todos os fatores, sendo 3,5 vezes maior 
que o segundo fator, e acumula 25,8% da variância, 
constituindo-se importante estatística para interpreta-
ção das representações sociais de meio ambiente dos 
sujeitos da pesquisa. Esse fator parece resumir as duas 
perspectivas do ambientalismo, conforme revelam 
estudos de Almeida (1997), Layrargues (2003) e Leis 
(2004): a perspectiva conservadora dos valores que 
orientam o modelo de desenvolvimento econômico 
vigente e a perspectiva transformadora que critica os 
valores predominantes na sociedade e propõe a com-
patibilização entre desenvolvimento e conservação 
dos recursos naturais.

As possíveis interpretações dos fatores sugerem a 
existência de movimento pendular entre acomodação 
e aceitação ao modelo econômico vigente; e crítica e 
transformação desse modelo. Observam-se fatores re-
lacionados ao antropocentrismo, às forças desenvolvi-
mentistas e à racionalidade econômica, e, também, à 
postura relativizada pelo ecocentrismo, pelas forças de 
sustentabilidade e pela racionalidade, voltada para os 
valores ambientais, caracterizados por uma ética cole-
tivista e menos individualista, de acordo com as dife-
rentes abordagens do ambientalismo pesquisadas por 
Capra (2004), Herculano (1992), Inglehart (1997), Leis 
e D’Amato (2003), Martinez-Alier (2001), Naess (1989), 
Soffiati (2002), Vincent (1995) e Viola (1991).

Os fatores 3–Estratégia empresarial, 5–Desafio 
empresarial, 6–Eficiência empresarial, 8–Visão sistê-
mica, 9–Imposição normativa, 10–Obstáculo, 11–Ges-
tão, 12–Oportunidade de negócios, 14–Instrumento e 
16–Recurso empresarial apresentam variáveis relacio-
nadas à racionalidade instrumental, à acomodação e 
à aceitação dos valores vigentes. A síntese desses 
fatores sugere representações sociais de meio ambien-
te como estratégia para conquistar competitividade 
empresarial e para agregar valor ao negócio, como um 
desafio empresarial de mudança e um instrumento de 
marketing, visando à imagem institucional ambiental-
mente correta e à aceitação da pequena construtora 
pelo mercado. A eficiência empresarial na geração de 
lucro e formação de capital, decorrente de sua vanta-
gem competitiva proporcionada pela redução dos 
custos operacionais devido à adoção de tecnologias 
limpas, com redução no consumo de matéria-prima, 
no desperdício de materiais, no consumo de água e 
energia, reutilização e reciclagem de materiais, pare-
ce convergir com as abordagens híbridas das políticas 
públicas ambientais divulgadas pela OECD (2000) e 
com a ecoeficiência, uma das posturas fundamentais 

para o desenvolvimento sustentável recomendadas 
pelo CEBDS (WBCSD, 2002). Por extensão, e de 
acordo com Schmidheiny (2002), a sustentabilidade 
parece representada como um desafio para tornar as 
empresas mais fortes e competitivas. A representação 
do meio ambiente como um instrumento, provedor de 
recursos naturais livres para serem explorados e ne-
gociados, pode tornar-se um obstáculo ou entrave aos 
negócios, pelas imposições normativas e pelos preju-
ízos de ordem material e institucional decorrentes dos 
conflitos com alguns setores da sociedade, empenha-
dos na defesa do direito ao meio ambiente saudável. 

Os fatores 2–Bem a ser preservado, 7–Valor intrín-
seco, 13–Transformação, 18–Ética e 20–Mudança de 
comportamento sugerem, em síntese, interpretações 
que apontam para posturas críticas e transformadoras 
do modelo de desenvolvimento econômico. A repre-
sentação do meio ambiente como bem a ser preserva-
do, em direção a um mundo novo, com privilégio para 
natureza e para qualidade de vida, embasado na ética 
ecológica das relações homem x sociedade e homem 
x natureza, como abordado por Leis e D’Amato (2003), 
afastando-se de valores unicamente individualistas e 
antropocêntricos e aproximando-se de valores coleti-
vos e biocêntricos, compreendendo-se os limites eco-
lógicos e das soluções tecnológicas para solução dos 
problemas ambientais, em contraposição à abordagem 
ecotecnicista estudada por Herculano (1992), que 
atribui a solução dos impactos ambientais à melhoria 
das tecnologias de produção. O meio ambiente repre-
sentado por seu valor intrínseco, conforme afirma 
Capra (2004), num processo de transformação defla-
grado pela consciência da depleção ambiental e da 
necessidade de melhorar continuamente as relações 
homem x natureza e homem x sociedade, sinalizando 
para uma ética coletiva de bem-estar social e de mu-
dança de comportamento, o que parece indicar a in-
serção da dimensão social, além da ecológica, no 
conceito de sustentabilidade, constituindo-se o pen-
samento socioambientalista que se evidenciou a partir 
da realização da Eco-92.

A síntese da interpretação dos fatores 4–Vantagem 
competitiva, 15–Incerteza, 17–Crítica, 19–Influência 
e 21–Renovação parece abranger o momento de tran-
sição entre as vertentes conservadora e transformado-
ra, ou entre os valores do ambientalismo radical e do 
ambientalismo renovado, de acordo com os estudos 
de Almeida (1997), Layrargues (2003) e Leis (2004). 
O meio ambiente representado, para as pequenas em-
presas de construção civil, como vantagem competi-
tiva proporcionada por boa imagem institucional con-
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quistada mediante controle e prevenção dos impactos 
ambientais, como uma exigência da sociedade. Parece 
haver incerteza quanto à adoção dos processos am-
bientalmente corretos e quanto aos rumos a serem 
seguidos. As possibilidades poderão constituir-se a 
partir de um olhar crítico e diferenciado sobre o papel 
das pequenas empresas de construção civil e sobre as 
interações das atividades construtivas e o meio am-
biente, possibilitado pelo acesso à informação, parti-
cipação e influência da sociedade, empenhada na 
defesa do meio ambiente, numa perspectiva de reno-
vação de valores que se consubstancia pela aceitação 
dos limites impostos pela natureza e pela tecnologia.

A possível interpretação desses fatores afasta a 
prevalência das correntes de pensamento neomalthu-
siana, zerista e ecotecnicista quanto às concepções da 
crise ambiental e proposições para seu enfrentamento, 
abordadas por Herculano (1992), ou da corrente do 
exponencialismo de Soffiati (2002), quanto às atitudes 
políticas de enfrentamento da crise ambiental, relativi-
zando-as pelas atitudes compatibilistas, conservacio-
nistas e ecologistas, estudadas por Soffiati (2002).

A síntese da interpretação dos 21 fatores parece 
representar o que afirmou Viola (2001) sobre o papel 
do ambientalismo na sensibilização dos distintos se-
tores sociais quanto à deterioração ambiental, obser-
vada em todo o planeta, e na transformação dos pro-
cessos produtivos. E aí se incluem as atividades cons-
trutivas das edificações, em processos mais limpos, 
menos predatórios e menos perdulários.

Essas possíveis interpretações sugerem que estas 
representações sociais estão ainda condicionadas às 
imposições de fatores externos, notadamente ao atendi-
mento da legislação ambiental e aos requisitos de mer-
cado, não parecendo constituírem-se em representações 
que, no curto prazo, conduzam a mudanças no quadro 
de valores dos engenheiros civis e dos profissionais das 
salas técnicas das pequenas empresas de construção civil, 
orientada por aspectos relacionados a custos e mercado, 
e não pela responsabilidade ambiental.

Com relação às questões abertas do questionário, 
as opiniões sobre as palavras que mais se associam à 
idéia de meio ambiente parecem convergir para a 
antítese entre a racionalidade instrumental e a racio-
nalidade ambiental, uma vez que das 652 opiniões, 
23% referem-se às imposições normativas e às melho-
rias dos processos construtivos, sendo mais freqüentes 
as palavras responsabilidade, legislação, reuso e reci-
clagem; 16% das associações referem-se à idéia de 
meio ambiente representado pela flora, afastado das 
relações com a sociedade, como era tradicionalmente 

definido, de acordo com Dias (2004) e como sugerem 
as palavras ecologia, paisagem, verde; e 38% das as-
sociações parecem convergir para um momento de 
transição, no qual há referências a dimensões éticas 
de bem-estar social, de qualidade de vida, de susten-
tabilidade, de preservação, de conservação, de prote-
ção, de consciência dos riscos a que está submetida a 
sobrevivência da humanidade, parecendo contrariar 
Viola (2001) quando afirma sobre o fracasso do am-
bientalismo na reformulação dos padrões de consumo 
da sociedade. Ressalva-se que essa reformulação não 
está de fato concretizada no âmbito da sociedade, mas 
parece haver, por parte dos engenheiros civis, um 
movimento de transição em que esses padrões come-
çam a ser criticados.

Quanto às palavras ou expressões que não se as-
sociam à idéia de meio ambiente, das 535 opiniões, 
27% concentram-se em facilidade, sacrifício, conflito, 
problema, prejuízo, entrave aos negócios, capital e 
incerteza. Uma possível interpretação parece apontar 
que o meio ambiente não representa, para os sujeitos 
da pesquisa, um aspecto conflituoso na relação entre 
os interesses das empresas ou da natureza. O que pode 
ocorrer pela adoção de uma postura de descaso com 
as questões ambientais ou pela consciência da impor-
tância de controlar e prevenir os impactos provocados 
pelas atividades construtivas. 

Na questão aberta que sugere a inclusão de palavras 
ou expressões que não compõem a lista do questionário 
e que, na opinião dos respondentes, associam-se à idéia 
de meio ambiente, a associação mais freqüente se dá 
com relação ao senso de continuidade, de sobrevivência 
da humanidade, associado às palavras ou expressões 
que ocorreram em 23% das respostas válidas: futuro, 
futuro das novas gerações, futuro do planeta, projeção 
de futuro, visão futura, herança, preservação da vida, 
continuidade, dentre outras. A Educação Ambiental é 
uma idéia que ocorreu em 6% das opiniões, parecendo 
indicar que se apresenta como um meio para ampliação 
da consciência sobre a importância do controle e pre-
venção dos potenciais impactos ambientais provocados 
pelas atividades construtivas.

5.2 PRÁTICaS EMPRESaRIaIS PaRa CONTROLE 
E PREVENÇÃO DOS IMPaCTOS aMBIENTaIS

O cálculo do teste de esfericidade de Bartlett e o 
do índice KMO encontram-se na Tabela 4, indicando 
que a aplicação da análise fatorial foi adequada.
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Medida de adequacidade de  KMO 0,625
Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado                           702,72
 Grau de Liberdade                     406
 Significância                         3,237 x 10-18

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 4 - KMO e teste de Bartlett das variáveis relativas às práticas empresariais

Foram identificados nove fatores que explicam 
75,5% da variância, relacionados às práticas dos 
engenheiros civis para controle e prevenção dos 
impactos ambientais relacionados às atividades cons-
trutivas. A Tabela 5 apresenta os fatores extraídos e, 
no máximo, três principais variáveis explicativas de 
cada um deles, com suas respectivas cargas fatoriais, 

que orientaram a análise e interpretação desses fa-
tores. A observação das cargas fatoriais individuais 
foi empregada visando orientar a interpretação do 
fator, a partir da importância da variável e não subs-
titui a variância acumulada de cada grupo. Para in-
terpretação dos fatores, foram consideradas as cargas 
fatoriais maiores de ±0,40.

Fonte: Dados da pesquisa

Fator
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Variáveis
Preservação de áreas de mananciais
Preservação dos caminhos naturais das águas
Preservação de áreas de inundação
Atendimento à legislação ambiental
Atendimento à legislação de disciplinamento e contr. do uso do solo urbano
Atenção ao nível do lençol freático
Treinamento de pessoal dos canteiros de obra
Reutilização de materiais
Reciclagem de materiais
Redução do consumo de água
Redução do consumo de energia
Redução do desperdício de materiais
Minimização de áreas impermeáveis
Mudanças significativas no processo construtivo
Exigência de licença de exploração para fornecedores de matérias-primas tais como areias, argilas e rochas
Instalação de estações de tratamento de efluentes nos canteiros de obras
Instalação de tanques de decantação
Minha empresa não pratica ações de controle ou prevenção de impactos ambientais
Redução do uso de matérias-primas
Monitoramentos ambientais
Instalação de caixas separadoras de água e óleo
Preservação da drenagem natural das águas pluviais
Utilização de vegetação para estabilizar encostas
Manutenção de espaços livres com vegetação
Disposição adequada dos resíduos de construção 

Carga fatorial
0,889747
0,852919
0,787529
0,797878
0,787373
0,746445
0,749259
0,73441
0,723292
0,82537
0,776468
0,737421
0,861689
0,678809
0,476682
0,846028
0,79971
0,83109
0,585494
0,719034
0,702173
-0,520344
0,583909
0,504338
-0,444518

Tabela 5 - Matriz dos fatores relativos às práticas empresariais
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A denominação atribuída aos fatores foi proposta 
a partir da interpretação das práticas empresariais 
com maiores cargas fatoriais. O agrupamento das 
variáveis e a compreensão qualitativa das relações 

sugeridas pelos nove fatores apontam para possíveis 
práticas empresariais de controle e prevenção de 
impactos ambientais utilizadas pelos engenheiros 
civis, conforme apresentado na Tabela 6.

O fator 1–Preservação das águas naturais apre-
senta o maior autovalor entre todos os fatores, e 
acumula 17,4% da variância, constituindo-se impor-
tante estatística para interpretação das práticas de 
controle e prevenção de impactos ambientais adota-
das pelos engenheiros civis. Uma possível interpre-
tação conjunta dos fatores 1 – Preservação das águas 
naturais, 2–Atendimento à legislação ambiental e 
3–Treinamento nos canteiros de obras, os quais acu-
mulam 40,7% da variância, parece resumir, de acor-
do com Barbieri (2004), os principais aspectos que 
abrangem a gestão ambiental: cumprimento da legis-
lação, escolha das técnicas mais adequadas, gerando 
mudanças significativas nos processos produtivos, 
redução do uso de matérias-primas, reutilização e 
reciclagem de materiais e sensibilização e desenvol-
vimento dos funcionários por meio de treinamento.

Uma possível interpretação conjunta dos nove 
fatores parece indicar a reação das empresas aos 
instrumentos de política ambiental, classificados em 
instrumentos de comando e controle, instrumentos 
econômicos e instrumentos de comunicação, de 
acordo com Barbieri (2004) e Lustosa, Cánepa e 
Young (2003). Os fatores 2–Atendimento à legislação 
ambiental, 6–Instalação de estações de tratamento 
nos canteiros de obras e 8–Realização de monitora-
mentos ambientais apresentam-se como práticas re-
ativas aos instrumentos de comando e controle, re-
lacionadas à monitoração do processo construtivo, 
no tocante ao uso de recursos naturais, ao acompa-

nhamento dos padrões de emissão para fontes espe-
cíficas e de qualidade ambiental, aos cuidados de 
instalação de equipamentos de tratamento de efluen-
tes, tanques de decantação nos canteiros de obras e 
caixas separadoras de água e óleo e ao controle 
quanto à disposição final dos resíduos de construção. 
Os instrumentos econômicos apresentam-se como 
mobilizadores de práticas proativas, como aquelas 
associadas ao fator 4–Redução do consumo de água 
e energia e do desperdício de materiais, e a exigência 
de licença de exploração para fornecedores de areias, 
rochas e argilas. O fator 3–Treinamento de pessoal 
nos canteiros de obras relaciona-se com os instru-
mentos de comunicação que têm por objetivos a 
disseminação de informações, a Educação Ambien-
tal e o desenvolvimento tecnológico, gerando mu-
danças significativas no processo construtivo, graças 
ao desenvolvimento de tecnologias visando à redução 
do desperdício, ao reaproveitamento e reciclagem dos 
materiais de construção e à redução do consumo de 
água e energia.

6 CONCLUSÕES

A indústria da construção civil desempenha impor-
tante papel na geração de riquezas e de empregos, no-
tadamente aquelas ocupações que exigem baixa quali-
ficação profissional (IBGE, 2002) e constitui-se, tam-
bém, na atividade mais consumidora de matérias-primas 

Fonte: Dados da pesquisa

Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Interpretação
Preservação das águas naturais
Atendimento à legislação ambiental
Treinamento de pessoal nos canteiros de obras
Redução do consumo de água e energia e do desperdício de materiais
Minimização de áreas impermeáveis
Instalação de estações de tratamento nos canteiros de obra
Execução de ações de controle ou prevenção de impactos ambientais
Realização de monitoramentos ambientais
Utilização de vegetação

Tabela 6 - Possíveis práticas empresariais
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naturais e mais geradora de resíduos da sociedade.
O ideário do desenvolvimento sustentável insere 

na indústria da construção civil, temas relacionados 
à depleção ambiental, como esgotamento dos recur-
sos naturais não renováveis, utilizados ao longo de 
sua cadeia de produção; impactos ambientais provo-
cados pela construção e implantação dos empreen-
dimentos; produção e descarte de resíduos.

A internalização de práticas sustentáveis às ati-
vidades do setor vai exigir modificações na maneira 
de trabalhar dos diferentes intervenientes, sejam 
arquitetos, responsáveis pelos projetos de edificações; 
engenheiros, responsáveis pela gestão das obras de 
edificações; fabricantes de materiais de construção; 
e os empresários da construção civil, por meio da 
tomada de consciência sobre suas possibilidades de 
decisão na implantação de empreendimentos susten-
táveis, abandonando a postura de executores de 
projetos e adotando a de construtores de espaços 
urbanos em harmonia com o meio natural e susten-
táveis do ponto de vista ambiental e social.

A pesquisa indica que os maiores desafios pare-
cem ser a transformação dos valores dos profissio-
nais, mediante a adoção do conceito de sustentabili-
dade, e a implementação de ações fundamentadas na 
racionalidade ambiental que atendam às necessidades 
humanas, respeitando os limites da natureza.

Diante dos resultados apresentados, a necessária 
mudança de postura parece distante de se efetivar. 
Não se observaram mudanças de valores cuja reper-
cussão conduza a mudanças em direção à racionali-
dade ambiental, concretizando-se em práticas pro-
fissionais e empresariais predominantemente proati-
vas no controle e prevenção de impactos ambientais. 
Embora tenham sido observadas práticas que carac-
terizam um processo de transição, o que se apresen-
tou mais freqüentemente foram práticas profissionais 
e empresariais reativas, visando ao atendimento 
normativo e às pressões de mercado. As empresas de 
construção civil adotam as práticas suficientes para 
atendimento à legislação ambiental e para não incor-
rerem em sanções aplicadas pela fiscalização dos 
órgãos ambientais.

Nas empresas pesquisadas, as práticas de gestão 
ambiental mais frequentemente adotadas referem-se 
à redução de desperdícios e à ampliação do reuso e da 
reciclagem de materiais, e são estimuladas por inte-
resses econômicos de redução dos insumos e dos 
custos de produção. Este estudo não despreza essas 
iniciativas, que, mesmo fundamentadas na racionali-
dade econômica, contribuem para melhoria ambiental. 

A legislação e as certificações ambientais parecem 
não repercutir em mudanças de valores ou em posi-
cionamentos críticos quanto a: locação de edificações 
em áreas ecologicamente frágeis; substituição de ma-
teriais de construção consumidores de matérias-primas 
escassas, como rochas, areias, argilas; concentração 
de edificações baseada na valorização de determina-
das áreas das cidades; enfim, a mola propulsora das 
ações mantém-se no individualismo, na competição 
de mercado, no lucro máximo em curto prazo.

Numa perspectiva específica da atividade, a aten-
ção para o uso de tecnologia e materiais de constru-
ção ambientalmente corretos direciona para o bom 
uso e a economia de recursos naturais finitos, como 
água, rochas, minérios, argilas, ferro e cobre, e, por 
conseguinte, para a redução dos impactos ambientais 
decorrentes tanto da etapa de produção dos materiais 
construtivos, como, também, das etapas de implan-
tação e futura demolição da obra, devido à geração 
de resíduos de construção e demolição. Por outro 
lado, o conhecimento do potencial de contaminação 
ambiental dos materiais de construção norteia para 
o cuidado no descarte e tratamento dos efluentes 
sólidos, líquidos e gasosos.

Os princípios da arquitetura sustentável contri-
buem para alocação das edificações e para o uso dos 
materiais de construção mais adequados, observan-
do-se as condições de insolação e ventilação dos 
espaços urbanos, com consequente economia no 
consumo de água e seu reaproveitamento, como 
também de energia elétrica, seja para iluminação ou 
para climatização. Se tomadas em conjunto, tais 
medidas concorrem para proporcionar uma melhoria 
da qualidade de vida urbana.

As características das representações sociais de 
meio ambiente da construção civil e de suas práticas 
empresariais podem oferecer subsídios importantes 
para o desenvolvimento de programas de educação 
ambiental específicos e direcionados às necessidades 
desse público, visando à conscientização quanto ao 
significativo e abrangente potencial de impactos 
ambientais da atividade e à urgência de preveni-los 
e controlá-los.

Assim, a Educação Ambiental desempenha papel 
fundamental para o alcance de uma indústria de 
construção civil referenciada por critérios de respon-
sabilidade com a natureza e com a qualidade do meio 
natural e urbano. Nesses programas de educação 
ambiental, a inserção de momentos para troca de 
experiências entre as empresas de construção civil 
possibilita a interação e apresenta-se como um ca-
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minho para formação de uma rede de empresas para 
cooperação no desenvolvimento de ações que se 
justificam no âmbito coletivo, como, por exemplo, a 
instalação de unidade para reaproveitamento ou re-
ciclagem de resíduos sólidos, a formação de parcerias 
para gerenciamento da disposição dos resíduos de 
construção ou para o desenvolvimento dos compo-
nentes da cadeia produtiva da construção civil, no-
tadamente os fornecedores de rochas, argilas e areias. 
O fortalecimento da rede de empresas de construção 
civil proporcionaria poder de negociação ao grupo, 
possibilitando uma atuação mais específica no pla-

nejamento integrado do espaço urbano, desestimu-
lando a instalação de empreendimentos imobiliários 
em áreas de ecossistemas frágeis e sob a exploração 
de grupos internacionais.

Por fim, sugere-se que o desenvolvimento e a 
implementação de programas de Educação Ambien-
tal sejam contextualizados pelas especificidades 
culturais, sociais, econômicas dos grupos aos quais 
se destinam e por suas necessidades mais particula-
res de formação ambiental, que podem ser desveladas 
pelo conhecimento das representações sociais desses 
grupos, relacionadas à natureza.
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RESU MO: 
O presente trabalho apresenta um estudo da utilização de derivativos como mecanismo de proteção 
contra riscos cambiais pelas empresas brasileiras e sua evolução nos anos de 1999 a 2001, com base nas 
informações de balanço e notas explicativas de 23 instituições brasileiras não financeiras no período 
analisado. Percebe-se que a utilização destes mecanismos pelas empresas que não possuem uma parcela 
significativa da sua geração operacional de caixa atrelada à moeda estrangeira, vem crescendo nos últimos 
anos, enquanto mecanismos mais tradicionais de proteção como aplicações em títulos cambiais ou adian-
tamentos de contratos de câmbio (ACC) apresentaram uma pequena queda. Concluí-se que, embora o 
nível total de proteção cambial tenha crescido, existem evidências de que este ainda se encontra abaixo 
do nível ótimo. Finalmente, apresenta-se algumas explicações hipotéticas para essa situação, sugerindo 
aprofundamentos futuros.

Palavras-chave: 
Derivativos. Proteção. Risco cambial.

ABS TRACT: 
This paper presents a study on the use of  derivatives as a mechanism of  protection against exchange risks by Brazilian 
companies and their evolution from 1999 to 2001, based on the information sheet and explanatory notes of  23 Brazilian 
non-financial institutions in the period. It is observed that the use of  these mechanisms by companies that lack a significant 
portion of  its operating cash foreign currency-linked, has increased in recent years, while more traditional mechanisms of  
protection like exchanges bonds or foreign exchange contracts showed a small decline. We concluded that, although the 
overall level of  hedging has grown, there is evidence that this is still below the optimal level. Finally, we present some 
hypothetical explanations for this situation, suggesting future improvements.

Keywords: 
Derivatives. Hedging instrument. Exchange risk.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a economia brasileira tem as-
sistido a uma crescente internacionalização das suas 
empresas que, levadas na onda da globalização, dei-
xaram de ter nas atividades de importação e expor-
tação sua única forma de contato com o cenário ex-
terno, ampliando suas atividades no exterior para 
contratação de financiamentos, instalação de subsi-
diárias e, até mesmo, compra de controle acionário 
de empresas estrangeiras. Neste sentido, podemos 
dizer que no final da década passada, houve um au-
mento significativo do número de empresas multina-
cionais brasileiras (Cf. BONELLI, 1998).

A internacionalização apresentou novos desafios 
para estas empresas. Para se expandirem e se tornarem 
competitivas no exterior, passou a ser necessário obter 
financiamento a custos equivalentes ao que a compe-
tição vinha conseguindo. A contratação de emprésti-
mos e outras formas de financiamento no exterior, 
entretanto, apresenta seus próprios riscos, sendo o 
mais significativo o risco cambial. Entretanto, após a 
introdução do Real em 1993, a economia brasileira 
viveu um período de relativa estabilidade cambial, 
garantida por um sistema de bandas administrado 
pelo Governo e que perdurou até fevereiro de 1999. 
Em um cenário em que as taxas de câmbio são pre-
visíveis, a contratação de empréstimos no exterior foi 
efetivamente o caminho encontrado pelas empresas 
que podiam pagar spreads de juros equivalentes ao 
de suas competidoras estrangeiras.

A mudança de regime cambial ocorrida em feve-
reiro de 1999 trouxe ao primeiro plano a questão do 
risco cambial embutido nas contratações de financia-
mentos no exterior. Tornava-se imperativo, agora, 
obter proteção contra a flutuação da moeda, sob o 
risco de ver as despesas de pagamento da dívida al-
cançarem níveis indesejáveis, comprometendo assim 
a saúde financeira das empresas e, em última instân-
cia, sua competitividade. E, ao contrário das expec-
tativas iniciais que previam que o Real voltaria a se 
estabilizar, em um patamar condizente com a reali-
dade macroeconômica do país, após a liberação do 
câmbio, o que de fato aconteceu foi uma contínua 
depreciação da moeda. Do início de 1999 ao final de 
2001, o Real acumulou uma desvalorização de apro-
ximadamente 92%, sendo mais intensa nos anos de 
1999 (48%) e 2001 (19%), conforme dados divulgados 
pelo IPEA.

Neste trabalho, investigamos como as empresas 
reagiram à nova situação. De que forma, e em que 

grau, buscaram mecanismos para se protegerem das 
oscilações da moeda e suas conseqüências sobre as 
despesas de financiamento das suas operações.

O presente  trabalho ainda está dividido em quatro 
seções. Na seção 2, exploramos um pouco da teoria 
existente sobre proteção de risco cambial. Em segui-
da, na seção 3, descrevemos a metodologia utilizada 
na obtenção, organização e tratamento estatístico dos 
dados e, na seção 4, apresentamos a análise dos indi-
cadores obtidos. Finalmente, estabelecemos algumas 
conclusões e possibilidades de aprofundamento da 
pesquisa realizada.

2 REFERENCIaL TEÓRICO

Uma questão que deve ser esclarecida para o de-
senvolvimento deste trabalho é: porque as empresas 
utilizam mecanismos de proteção contra oscilação da 
taxa de câmbio, ou seja, fazem hedge? A oscilação da 
taxa de câmbio gera exposição das empresas a risco 
de três formas (EITEMAN; STONEHILL; MOFFETT, 
2001): financeira, contábil e econômica. A exposição 
contábil (translation exposure) causa variações nos 
demonstrativos contábeis devido à necessidade de 
consolidar em uma única moeda demonstrativos fi-
nanceiros feitos em moedas diferentes (por exemplo, 
no caso de uma empresa controladora e empresas 
controladas em países diferentes). Embora muitas 
empresas brasileiras sofram o problema, não parece 
ser esse o motivo fundamental para empregar meca-
nismos de proteção cambial, e sim a redução da va-
riabilidade dos fluxos de caixa gerados pela empresa, 
que determinará seu valor de mercado. Estes são 
afetados pela exposição financeira, se forem referen-
tes a transações já contratadas, e pela exposição 
econômica, caso contrário. A exposição econômica 
mede a variação do valor presente de fluxos de caixa 
futuros (não contratados) em função de uma mudan-
ça na taxa de câmbio, e depende fundamentalmente 
dos impactos causados pela variação da taxa de câm-
bio sobre as vendas, preços e custos futuros. A expo-
sição financeira causa variação nos fluxos de caixa 
que resultam de transações já contratadas, sejam 
vendas de produtos, aquisições de matérias-primas 
ou pagamento de juros de financiamentos. A exposi-
ção financeira de uma empresa está atrelada à duração 
dos contratos com seus fornecedores e credores, e não 
obrigatoriamente se limita ao curto prazo.

De acordo com Allayannis e Mozumdar (2000), 
firmas que utilizam mecanismos de proteção cambial 
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efetivamente conseguem diminuir o risco de seus 
fluxos de caixa e, com isso, viabilizam, através de 
financiamento a partir destes mesmos fluxos de caixa, 
uma série de investimentos que não seriam possíveis, 
caso fossem recorrer a fontes externas de financia-
mento, via de regra, mais caras que os fluxos internos 
da empresa.

Outro motivo que justifica o uso de hedge pelas 
empresas é o fato que a redução na variabilidade dos 
fluxos de caixa reduz a probabilidade que eles fiquem 
abaixo do mínimo necessário para garantir a operação 
da empresa e o pagamento do custo referente ao en-
dividamento.

Estando claro que empresas expostas à variação 
do seu fluxo de caixa em conseqüência de alterações 
na taxa de câmbio devem utilizar mecanismos de 
hedge para se protegerem, falta determinar que tipos 
e em que grau.

As alternativas entre os mecanismos de proteção 
contra a variação cambial aumentaram consideravel-
mente nos últimos anos, inclusive no mercado nacio-
nal, objeto de nosso estudo. Tradicionalmente, as 
empresas exportadoras tinham a opção de adquirir 
adiantamentos de contrato de câmbio (ACC) ou apli-
carem recursos em títulos públicos cuja rentabilidade 
é atrelada à desvalorização cambial. Algumas empre-
sas tinham ainda a possibilidade de aplicar diretamen-
te em títulos em moeda estrangeira através das suas 
controladas no exterior. Atualmente, além dessas al-
ternativas, é possível utilizar derivativos, tais como 
contratar câmbio no mercado futuro, adquirir opções 
de compra ou de venda de moeda a um determinado 
preço, ou celebrar contratos de swap (troca entre dois 
tipos de risco, sendo um deles atrelado à moeda na 
qual se tem exposição).

Uma vez apresentados os instrumentos de proteção 
cambial disponíveis, cabe estabelecer em que grau, 
relativo ao valor exposto à variação cambial, devemos 
empregá-los. Conforme Eiteman et al. (2001), a propor-
ção entre o valor adquirido em proteção cambial e o 
valor exposto, quando se utilizam operações no merca-
do a termo como mecanismo de proteção, é represen-
tada pelo símbolo β e pode ser calculada como:

Onde S1 é a taxa de câmbio spot e F1 é a taxa a 
termo, ambas para o momento do vencimento do 
contrato. Embora S1 e F1 sejam desconhecidas no 
momento presente, a covariância entre as duas e a 

variância de F1 podem ser estimadas com base em 
seus valores históricos.

Tipicamente, o valor de β se situa entre 0,9 e 1,0. 
Essa proporção, entretanto, pode ser menor ou até 
maior que 1,0 em alguns casos. Wojakowski (1998) 
mostrou que, se o objetivo final da proteção cambial 
é aumentar o valor da empresa para os acionistas, ou 
seja, o valor presente do fluxo de dividendos a ser 
gerado, o valor a ser contratado no mercado a termo, 
para proteção cambial, é aquele que maximiza o valor 
dos dividendos em relação a uma dada taxa de câmbio. 
Para empresas que têm fluxos a receber do exterior, 
se a taxa de câmbio estiver acima do equilíbrio, o valor 
a ser protegido aumenta, enquanto que o valor a ser 
protegido diminui, em relação ao valor estimado pelo 
β, se a taxa estiver abaixo do equilíbrio. Para empresas 
que têm fluxos a pagar, ocorre o contrário. Essa aná-
lise, entretanto, pressupõe que a taxa de câmbio osci-
la em torno de um valor de equilíbrio representado 
pela paridade do poder de compra entre as moedas. 
Em mercados emergentes, como o nosso, essa premis-
sa não pode ainda ser observada. Um problema adi-
cional é que não existe mercado a termo no Brasil com 
a liquidez e a disponibilidade de prazo necessária para 
as empresas efetivamente operarem e se protegerem 
das variações na taxa de câmbio, principalmente 
quando atreladas a estruturas de financiamento de 
longo prazo. Para proteção de curto prazo, entretanto, 
o mercado de câmbio futuro em bolsa é um substitu-
to para os contratos a termo.

Se a empresa decidir utilizar outros mecanismos 
de proteção cambial, os valores a serem contratados 
para realizar uma proteção efetiva podem ser diferen-
tes daqueles preconizados para contratos de câmbio a 
termo, já que seus custos (incluindo custos ou ganhos 
fiscais) e características são totalmente diferentes. Via 
de regra, os mecanismos mais sofisticados de proteção, 
conhecidos como derivativos de terceira geração, têm 
como objetivos oferecer proteção se a taxa de câmbio 
se mover num sentido desfavorável (depreciação da 
moeda local, no caso de empresas com fluxos a pagar 
em moeda estrangeira), enquanto permitem obter 
algum ganho se a taxa se mover no sentido contrário, 
com o menor custo possível. Esses mecanismos en-
volvem combinações de opções de compra e venda de 
moeda em que, pelo menos um dos contratos, cobre 
o valor total exposto.

Há ainda que se considerar o efeito de hedge natu-
ral: as empresas que possuem parte de sua receita 
atrelada à moeda estrangeira recebem um fluxo de 
caixa que varia de forma a compensar as variações 
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nos fluxos de pagamento em moeda estrangeira, quan-
do a taxa de câmbio se altera. O hedge natural é 
conseqüência da existência de uma exposição cambial 
econômica que anula (parcialmente) uma exposição 
cambial financeira. Em princípio, apenas a parcela 
exposta (não coberta por hedge natural) deveria ser 
considerada na avaliação do montante a ser protegido 
pelas empresas através de mecanismos financeiros.

3 OBTENÇÃO, ORGaNIZaÇÃO 
E TRaTaMENTO DOS DaDOS

Obtenção dos dados
Os dados para este trabalho foram obtidos a partir 

dos demonstrativos financeiros de instituições brasi-
leiras não financeiras listadas na Bolsa de Valores de 
São Paulo. O uso de derivativos e de outros instru-
mentos financeiros não consta diretamente das infor-
mações dos balanços, mas sim nas notas explicativas, 
conforme Instrução da CVM número 235/95. Portan-
to, o trabalho envolveu ler as notas explicativas de 23 
empresas publicadas junto aos demonstrativos finan-
ceiros anuais dos anos de 1998 a 2001 (Cf. Anexo A). 
Este período foi escolhido por incluir a data de mu-
dança de regime cambial que ocorreu no Brasil em 
fevereiro de 1999, quando o Governo abandonou o 
sistema de bandas e deixou o Real flutuar livremente 
frente ao dólar. Foram utilizadas as informações con-
solidadas dos grupos incluídos na pesquisa e não 
apenas os valores das controladoras, a fim de melhor 
avaliar a exposição à moeda estrangeira, tanto dos 
passivos quanto dos ativos.

Para cada relatório analisado, foram coletados os 
seguintes dados:

• Valor do ativo;
• Valor do patrimônio líquido;
• Valor de financiamentos e empréstimos de 

curto e longo prazo;
• Valor de financiamentos e empréstimos em 

moeda estrangeira;
• Valor de aplicações (disponibilidades) em 

moeda estrangeira ou em papéis o governo com ren-
dimento atrelado à variação cambial;

• Geração operacional de caixa (EBITDA);
• Valor de derivativos contratados (swap, futu-

ro, opções, etc).

Observações:
• O valor do ativo foi coletado a fim determinar 

o tamanho das empresas incluídas na pesquisa e indicar 
se o uso de mecanismos de proteção cambial varia sig-
nificativamente em função do tamanho das mesmas;

• A geração operacional de caixa (EBITDA) 
não é informada por todas as empresas pesquisadas. 
Para essas empresas, a geração operacional de caixa 
foi calculada como a soma do lucro operacional pró-
prio com as despesas de depreciação e amortização. 
Através da análise das parcelas de vendas e custos 
atrelados à moeda estrangeira de cada empresa, esti-
mou-se qual parcela da geração operacional de caixa 
é atrelada à moeda estrangeira. A existência de vendas 
no mercado externo não é suficiente para determinar 
a parcela de geração operacional de caixa atrelada à 
moeda estrangeira, já que algumas das empresas es-
tudadas possuem vendas significativas no mercado 
interno com preço atrelado à moeda estrangeira (caso 
de algumas commodities, por exemplo) e/ou custos 
denominados nessa moeda, ainda que decorrentes de 
fornecedores no país.

Organização dos dados
Os dados coletados totalizaram 92 observações (23 

empresas x 4 anos). Três delas foram descartadas por 
não conterem informações suficientes para gerar os 
indicadores descritos acima. Em seguida, a fim de 
permitir identificar como a utilização de mecanismos 
de proteção cambial varia entre empresas com e sem 
exposição operacional significativa à moeda estrangei-
ra, as observações foram separadas em dois grupos:

• N: menos de 15% de geração operacional de 
caixa atrelada à moeda estrangeira. Este grupo inclui 
empresas de infraestrutura (telefonia, energia elétrica), 
serviços, entretenimento, varejo e siderurgia;

• M: mais de 15% de geração operacional de 
caixa atrelada à moeda estrangeira. Este grupo inclui 
empresas que vendem commodities, cotadas em moeda 
estrangeira, tais como mineradoras e empresas de 
petróleo, e exportadoras de produtos manufaturados 
nos mais diversos segmentos, como papel e celulose, 
alimentos, produtos têxteis e aeronaves.

Tratamento estatístico dos dados
Neste ponto do trabalho, apresentamos o tratamen-

to estatístico dos dados, no sentido de propormos in-
dicadores que servirão de base para as análises da 
seção seguinte.

A partir dos valores coletados, foram construídos 
os seguintes indicadores:

• ENDIV: grau de endividamento do grupo, 
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calculado como o valor de empréstimos e financiamen-
tos, dividido pela soma do patrimônio líquido com o 
valor destes mesmos empréstimos e financiamentos;

• DIV_ME: proporção dos empréstimos e fi-
nanciamentos atrelados à moeda estrangeira, em rela-
ção ao total de empréstimos e financiamentos;

• DIV_CP: proporção de empréstimos e finan-
ciamentos vencendo no curto prazo, em relação ao 
total de empréstimos e financiamentos;

• P_EBITDA: relação entre a parcela de geração 
operacional de caixa atrelada à moeda estrangeira e o 
total de financiamentos e empréstimos em moeda 
estrangeira;

• P_DERIV: relação entre o total de derivativos 
contratados e o total de financiamentos e empréstimos 

em moeda estrangeira;
• P_TRAD: relação entre a soma de ACCs e 

aplicações em moeda estrangeira e equivalentes e o 
total de financiamentos e empréstimos em moeda 
estrangeira.

Observação: O valor de P_EBITDA é um indicador 
para a existência de hedge natural nas empresas estu-
dadas: um P_EBITDA igual a 1,0 indica que a empresa 
gerou caixa operacional atrelado à moeda estrangeira 
equivalente ao total de empréstimos e financiamentos 
existentes em moeda estrangeira naquele ano.

A seguir, apresentamos uma tabela com os valores 
médios e desvios do tamanho do ativo e de cada um 
dos indicadores definidos anteriormente, para os dois 
conjuntos N e M.

Alguns comentários devem ser feitos a partir da 
Tabela 1. Primeiramente, embora o tamanho médio 
das empresas em ambos os conjuntos seja diferente, 
medido pela média do ativo, essa diferença não é 
estatisticamente relevante dado o alto desvio padrão 
que ambos os conjuntos apresentam nesse atributo. 
Em segundo lugar, chama a atenção o fato que a 
média da parcela de empréstimos e financiamentos 
atrelada à moeda estrangeira é igual nos dois gru-
pos. Por último, há de se notar a utilização muito 
maior de derivativos (P_DERIV) como mecanismo 

de proteção cambial nas empresas que não têm 
significativa geração operacional de caixa em moeda 
estrangeira (P_EBTIDA), representando a forma 
mais utilizada por estas empresas para proteção 
cambial, seguida por mecanismos tradicionais e 
hedge natural. Por outro lado, as empresas que 
possuem hedge natural significativo parecem evitar 
o uso de derivativos, dando preferência aos meca-
nismos tradicionais como aplicações em títulos 
cambiais e uso de ACCs (P_TRAD), como segunda 
alternativa para proteção cambial.

Fonte: Do autor

Amostra
No de observações

Ativo (R$ bi)
ENDIV
DIV_ME
DIV_CP
P_EBITDA
P_DERIV
P_TRAD

N
38

Média
15,6
0,40
0,78
0,42
0,06
0,26
0,14

Desvio Padrão
28,0
0,23
0,25
0,22
0,23
0,37
0,33

M
51

Média
10,3
0,50
0,78
0,52
0,29
0,08
0,27

Desvio Padrão
16,1
0,12
0,13
0,16
0,31
0,15
0,28

Tabela 1: Descrição das amostras N e M.
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Fonte: Do autor

Fonte: Do autor

Nº de observações
Ativos (R$ bi)
ENDIV
DIV_ME
DIV_CP
P_EBITDA
P_DERIV
P_TRAD

No de observações
Ativos (R$ bi)
ENDIV
DIV_ME
DIV_CP
P_EBITDA
P_DERIV
P_TRAD

1998
13

95,1
0,40
0,81
0,49
0,19
0,06
0,12

1998
7

115,3
0,14
0,91
0,19
0,01
0,04
0,05

1998
13

95,1
0,40
0,81
0,49
0,19
0,06
0,12

1999
10

131,8
0,20
0,80
0,33
0,01
0,15
0,03

1998
13

95,1
0,40
0,81
0,49
0,19
0,06
0,12

2000
10

156,5
0,25
0,77
0,23
0,01
0,15
0,02

1998
13

95,1
0,40
0,81
0,49
0,19
0,06
0,12

2001
11

190,8
0,32
0,84
0,23
0,01
0,29
0,02

Tabela 2: Evolução dos indicadores para o conjunto M

Tabela 3: Evolução dos indicadores para o conjunto N.

4 aNÁLISE DOS INDICaDORES

A fim de determinar como evoluiu a utilização 
de derivativos como mecanismo de proteção cambial 
pelas instituições não financeiras brasileiras no pe-

ríodo em estudo, procedemos ao mesmo tratamento 
anterior, porém separando ano a ano os dados rela-
tivos a cada um dos conjuntos. O resultado pode ser 
visto a seguir nas Tabelas 2, para o conjunto M, e 3, 
para o conjunto N.
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O gráfico abaixo permite a comparação da evolução da utilização de derivativos como mecanismo de 
proteção contra variação cambial entre os grupos de instituições com e sem significativa geração ope-
racional de caixa em moeda.

A utilização de derivativos, tais como contratos 
de câmbio a termo, opções e contratos de swap, 
cresceu significativamente durante o período ana-
lisado, entre as empresas com geração operacional 
de caixa predominantemente em moeda nacional, 
enquanto que sua utilização por empresas com 
maior parcela da sua geração operacional de caixa 
atrelada à moeda estrangeira praticamente se man-
teve constante, tendo, inclusive, sofrido uma peque-
na redução ao longo do período.

De uma forma geral, entretanto, a utilização de 
mecanismos de proteção cambial parece estar abai-
xo do recomendado pela literatura referenciada na 
seção 2. Algumas notas explicativas das empresas 

analisadas informam que julgam suficiente o grau 
de proteção alcançado através de mecanismos fi-
nanceiros de proteção cambial já que uma parcela 
de seu faturamento está atrelada à moeda estran-
geira. Talvez seja efetivamente o caso para algumas 
das empresas incluídas neste trabalho, mas, de uma 
forma mais geral, o relacionamento entre estes dois 
indicadores é estatisticamente sem importância 
quando se consideram as amostras como um todo. 
E, ainda que o grau de proteção dos mecanismos 
empregados aumente com a diminuição do prazo 
de vencimento relativo dos empréstimos e financia-
mentos contratados, o que poderia indicar que as 
empresas esperam até as obrigações estarem próxi-

Gráfico 1: Comparação entre evolução da utilização de derivativos por empresas com mais de 15% 
de geração operacional de caixa em moeda estrangeira (M) e com menos que esse valor (N).)

Fonte: Do autor
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Gráfico 2: Evolução do nível de proteção cambial para as empresas do conjunto M. 
Fonte: Do autor

Gráfico 3: Evolução do nível de proteção cambial para as empresas do conjunto N. 
Fonte: Do autor

mas ao seu vencimento para realizarem a proteção, 
o patamar alcançado ainda parece deixar exposta 
uma parcela significativa do endividamento. Os 

Gráficos 2 e 3, abaixo, mostram a evolução da pro-
teção cambial total ao longo dos 4 anos, para as 
empresas do conjunto M e N respectivamente:
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Cabe aqui uma pequena investigação sobre como se 
relaciona o uso de mecanismos de proteção cambial entre 
as empresas brasileiras e as empresas no mercado ameri-
cano. Em 1995, Jesswein, Kwok e Folks fizeram um le-
vantamento entre as empresas listadas no Fortune 500 e 
Fortune Service 500 e encontraram um percentual médio 
de utilização de derivativos aproximadamente 24%. Já 
para os derivativos mais comuns (primeira e segunda 
gerações), esse valor subia para 40%. Uma análise estatís-
tica mostrou que os fatores determinantes para o uso 
destes instrumentos eram a proporção do faturamento da 
empresa em moeda estrangeira e o tipo de atividade em 
que ela se encontrava. O tamanho da empresa não era 
significativo para explicar o uso de derivativos.

Observação: As empresas pesquisadas nos Estados 
Unidos tinham endividamento em moeda local e, portan-
to, sua necessidade de proteção cambial visava em primei-
ro lugar diminuir o risco dos fluxos de caixa oriundos de 
vendas em moeda estrangeira. No nosso caso, se dá o 
oposto: o endividamento em moeda estrangeira é o moti-
vador para a empresa obter proteção cambial; quando esta 
proteção existe através de hedge natural, a empresa de-
manda menos produtos financeiros (incluindo derivativos) 
para realizar esta proteção.

Embora este estudo verifique o mesmo comportamen-
to que o levantamento feito por Jesswein, Kwok e Folks 
em relação ao tamanho da empresa, o comportamento 
verificado por eles, no mercado americano, em relação ao 
grau de faturamento em moeda estrangeira parece ser mais 
condizente com o comportamento das empresas brasilei-
ras com mecanismos mais tradicionais de proteção cambial 

(ativos com valor atrelado à moeda estrangeira). O percen-
tual de utilização de derivativos no mercado nacional é 
bem menor que o do mercado americano, apesar do au-
mento significativo ocorrido no período 1999-2001. Acre-
ditamos que os principais fatores para tanto são a oferta 
limitada de prazos de proteção e o desconhecimento do 
funcionamento de produtos que apenas mais recentemen-
te foram criados para proteção cambial.

Observação: Para que as análises fiquem completas, é 
necessário verificar até que ponto o indicador selecionado 
para medir a utilização de derivativos como mecanismo de 
hedge pode ser explicado por outras características das 
amostras estudadas, tais como o tamanho das empresas, o 
grau de geração operacional de caixa em moeda estrangei-
ra, etc. Para isso, os conjuntos M e N foram unidos em um 
novo conjunto e foram rodadas regressões lineares de P_
DERIV contra os demais indicadores. Para comparação, 
foram rodadas regressões de P_TRAD, indicador da utili-
zação de mecanismos tradicionais de proteção cambial, 
contra os mesmos indicadores. Foi definido um indicador 
adicional, EXP_ME, para indicar a parcela de geração 
operacional de caixa atrelada à moeda estrangeira. Assim, 
no novo conjunto, as amostras com EXP_ME menor ou 
igual a 0,15 são as amostras oriundas do conjunto N e as 
demais são oriundas do conjunto M. Antes de rodar as re-
gressões, verificamos a existência de outliers pelo método 
do Escore z (Cf. Zentgraf, 2001, p. 88). Encontramos três 
observações discrepantes (1,00; 1,05 e 1,11) para a regressão 
de P_DERIV e uma para regressão de P_TRAD (1,44). As 
quatro observações foram retiradas da amostra. A Tabela 
4 mostra os parâmetros encontrados para as regressões.

Fonte: Do autor

Coeficiente linear
Ativos (R$ bi)
ENDIV
DIV_ME
DIV_CP
EXP_ME
P_EBITDA
P_DERIV
P_TRAD
R2
F
valor-p

coeficiente
0,204
-0,004
0,230
-0,031
-0,241
0,063
0,441
-0,110

P_TRAD P_DERIV

0,339
5,85
0,000

0,147
1,914
0,078

valor-p
0,185
0,004
0,158
0,831
0,153
0,625
0,001
0,272

coeficiente
0,493
-0,002
0,063
-0,270
-0,265
-0,178
0,097

-0,006

valor-p
0,000
0,210
0,675
0,040
0,097
0,135
0,445

0,945

Tabela 4: Parâmetros da regressão de P_TRAD e P_DERIV contra os demais indicadores.
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Na regressão de P_DERIV, chama a atenção o fato 
que apenas o coeficiente linear e o indicador da par-
cela de endividamento em moeda estrangeira têm 
valor-p suficientemente baixos para serem considera-
dos estatisticamente relevantes. De fato, existem 95% 
de probabilidade de que os coeficientes referentes aos 
outros indicadores estejam dentro de um intervalo que 
inclui o zero. Podemos então afirmar que o grau de 
proteção cambial através de derivativos não depende 
do tamanho da empresa, do seu nível de endividamen-
to nem da parcela de geração operacional de caixa 
atrelada à moeda estrangeira para estas empresas. 
Curioso também é o fato de que a utilização de deri-
vativos para proteção cambial está negativamente 
relacionado com a parcela de endividamento em moeda 
estrangeira: quanto maior a parcela em moeda estran-
geira (em proporção ao valor total de financiamentos 
e empréstimos), menor a utilização de derivativos. Este 
comportamento parece estar atrelado ao fato de que 
as empresas com maior endividamento em moeda 
estrangeira também são aquelas que têm maior prote-
ção cambial por hedge natural e, por isso, utilizam 
menos instrumentos como derivativos para proteção 
cambial. Esse fato é parcialmente confirmado pelo 
fato do coeficiente de P_EBITDA ser positivo, embo-
ra seu valor-p indique que esse valor não é estatisti-
camente significativo.

Ainda assim, a regressão não é estatisticamente 
representativa, apresentando R2 de apenas 0,147. 
Como vimos anteriormente, o grau de utilização des-
tes mecanismos aumentou significativamente no pe-
ríodo estudado, destacadamente no conjunto de em-
presas com menor geração operacional de caixa atre-
lada à moeda estrangeira. O baixo coeficiente de de-
terminação entre seu uso e os demais indicadores das 
empresas pode significar que o aumento do emprego 
destes mecanismos se deu de forma homogênea entre 
as empresas ou foi influenciado por fatores outros que 
não podem ser identificados através dos indicadores 
selecionados.

A análise feita sobre a relação entre uso de meca-
nismos de proteção cambial e proporção de geração 
operacional de caixa em moeda estrangeira confirma 
o senso comum que diz que empresas com maior 
exposição à moeda estrangeira têm menor necessida-
de de utilização de mecanismos financeiros para 
proteção contra variação cambial porque possuem 
hedge natural. Pelos parâmetros obtidos nas regressões 
acima, pode-se afirmar também que a utilização de 
mecanismos tradicionais de proteção cambial é posi-
tivamente relacionada com a geração de caixa em 

moeda estrangeira. Uma explicação possível para este 
fato é que as empresas com maior exposição em moeda 
estrangeira também têm mais facilidade de aplicar 
suas disponibilidades fora do país, em títulos que estão 
naturalmente indexados a esta moeda.

5 CONCLUSÕES

A utilização de derivativos como mecanismo de 
proteção cambial aumentou significativamente no pe-
ríodo estudado, entre as empresas que têm menos de 
15% da sua geração operacional de caixa atrelada à 
moeda estrangeira, passando de 4% para 29% do valor 
de empréstimos e financiamentos em moeda estrangei-
ra contraídos por estas empresas. A utilização de me-
canismos mais tradicionais de proteção, através de 
ativos com valor atrelado à moeda estrangeira, tais como 
aplicações em títulos públicos com rentabilidade inde-
xada a esta moeda, contratos de câmbio vinculados a 
exportações (ACCs) ou investimentos em aplicações no 
exterior através de empresas controladas, apresentou 
pequena queda ao longo deste período, entre as mesmas 
empresas (aproximadamente 2% dos empréstimos em 
moeda estrangeira no ano de 2001) e representando sua 
segunda opção para proteção cambial. O uso dos me-
canismos citados não depende do tamanho das empre-
sas nem da proporção dos empréstimos e financiamen-
tos contraídos em moeda estrangeira em relação ao total 
da dívida da empresa.

Entre as empresas com grande parcela da geração 
operacional de caixa atrelada à moeda estrangeira, 
verificamos que o uso de mecanismos financeiros, 
derivativos ou não, para proteção contra os efeitos da 
variação cambial, é menor que entre o outro grupo de 
empresas e se manteve estável nos quatro anos (cerca 
de 18% do valor dos empréstimos em moeda estran-
geira). Para estas empresas, a fonte primária de pro-
teção cambial é o hedge natural decorrente de sua 
geração de caixa em moeda estrangeira. Curiosamen-
te, a utilização de mecanismos tradicional de proteção 
cambial vem em segundo lugar, para estas empresas, 
deixando a utilização de derivativos como sua tercei-
ra opção. Isto parece estar ligado à maior facilidade 
que as empresas com grande fluxo de receitas em 
moeda estrangeira têm de aplicar recursos diretamen-
te nestas moedas através de empresas controladas no 
exterior. A análise dos indicadores destas empresas 
mostra que foi feito um esforço para alongar o prazo 
de vencimento dos empréstimos e financiamentos 
contraídos. O endividamento total cresceu nos quatro 
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anos, passando de 40% para 47% do valor total da 
empresa, mantendo-se acima do endividamento das 
empresas com menos de 15% da sua geração opera-
cional de caixa atrelada à moeda estrangeira, que 
passou de 14% para 32%.

Verificamos ainda que a parcela de empréstimos 
e financiamentos em moeda estrangeira coberta por 
mecanismos de proteção cambial parece estar aquém 
do recomendado pela literatura. Embora boa parte 
das notas explicativas consultadas informe que as 
empresas têm hedge natural por possuir uma par-
cela do faturamento atrelado à moeda estrangeira, 
justificando assim o baixo índice de proteção atra-
vés de mecanismos financeiros, verificamos que a 
proteção total entre estas empresas, incluindo este 
efeito, está em torno de 68% do valor dos emprés-
timos e financiamentos em moeda estrangeira desde 
o ano 2000. Já, entre as empresas que não possuem 
esta característica, o nível de proteção total vem 
crescendo significativamente, porém alcançou ape-

nas 32% do valor dos empréstimos e financiamentos 
em moeda estrangeira em 2001.

As conclusões deste trabalho podem indicar que a 
oferta de derivativos para proteção cambial no mer-
cado nacional ainda não cobre as necessidades das 
empresas, particularmente quanto aos prazos dispo-
níveis para contratar proteção. Outros motivos para o 
baixo uso destes instrumentos podem ser a impressão 
de que são ferramentas para empresas com perfil de 
risco muito agressivo, ou que seu custo ainda não 
compensa a proteção oferecida. Estas questões devem 
ser objeto de pesquisas subseqüentes nessa área. Da 
mesma forma, o motivo pelo qual empresas com hedge 
natural não escolhem derivativos como sua segunda 
opção para proteção cambial, ao contrário das empre-
sas com geração operacional de caixa eminentemente 
em moeda nacional, deverá ser avaliado de forma mais 
profunda em trabalhos subseqüentes, e pode ajudar a 
descobrir outras deficiências do mercado de mecanis-
mos financeiros para proteção cambial no Brasil.
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aNEXOS

Anexo A – Lista de empresas pesquisadas

• Alpargatas
• Brasil Telecom
• Latasa
• Globo Cabo
• Embratel
• Lojas Americanas
• Telemar
• Companhia Siderúrgica Nacional
• Souza Cruz
• Eletrobrás
• Ambev
• Petrobrás

• Aracruz Celulose
• Usiminas
• Gerdau
• Klabin
• Marcopolo
• Perdigão
• Sadia
• Santista Têxtil
• Suzano Papel e Celulose
• Embraer
• Companhia Vale do Rio Doce
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1 IN TRO DU ÇÃO

O agro ne gó cio no Bra sil tem im por tan te des ta que, 
pois o país pos sui mui tos re cur sos na tu rais e gran des 
quan ti da des de ter ras cul ti vá veis, o que per mi te uma 
di ver si fi ca ção de cul tu ras. Bus can do aten der me lhor 
a ne ces si da de dos clien tes, mui tas em pre sas deste 
setor in cor po ra ram as tec no lo gias da in for ma ção (TI) 
nas suas ati vi da des diá rias como uma al ter na ti va para 
me lho rar a com pe ti ti vi da de e aproximá-las cada vez 
mais de seus clien tes.

O Rio Gran de do Sul, por sua vez, é um dos Es-
ta dos que tra di cio nal men te se dis tin gue no setor de 
agro ne gó cio, com gran des in ves ti men tos em pes qui-
sa e tec no lo gias que au men tam a pro du ti vi da de e a 
qua li da de de sua pro du ção agrí co la e pe cuá ria. Neste 
sen ti do, é um local de uso cres cen te de tec no lo gias 
da in for ma ção neste setor.

A dis se mi na ção da in ter net alia da às tec no lo gias 
da in for ma ção e co mu ni ca ção de sen ca deou al te ra ções 
or ga ni za cio nais em mui tas em pre sas, prin ci pal men te 
no campo do tra ba lho, pos si bi li tan do que os tra ba lha-
do res exe cu tem suas ta re fas fora do am bien te fí si co 
das mes mas. Sur gem, assim, as or ga ni za ções vir tuais, 
que uti li zam os com pu ta do res para se co mu ni ca rem 
com clien tes, fun cio ná rios e for ne ce do res.

As fron tei ras or ga ni za cio nais tornaram-se menos 
re le van tes em con se qüên cia da co mu ni ca ção ele trô-
ni ca. As redes de com pu ta do res co nec ta dos per mi tem 
que os fun cio ná rios tra ba lhem em tempo in te gral em 
suas casas ou em qual quer outro lugar fora da em pre-
sa e podem man ter co mu ni ca ção cons tan te com seus 
su pe rio res, com seus co le gas de tra ba lho e com ou tras 
or ga ni za ções. Esses sis te mas de co mu ni ca ção me lho-
ram a pro du ti vi da de e a com pe ti ti vi da de das or ga ni-
za ções (ROB BINS, 2005).

Con for me Trope (1999), uma das for mas mais co-
nhe ci das de tra ba lho vir tual é o te le tra ba lho. Este, 
por sua vez, ne ces si ta de equi pa men tos de in for má ti-
ca e das te le co mu ni ca ções para re ce ber e en viar ta-
re fas. A tec no lo gia en vol vi da está re la cio na da a fa to-
res como o tipo de ati vi da de a ser exer ci da, o nível 
de con fi den cia li da de das in for ma ções, a fre qüên cia 
dos aces sos, o vo lu me e o tipo de dados a serem trans-
mi ti dos.

Dessa forma, o te le tra ba lho pos si bi li ta inú me ras 
van ta gens e des van ta gens, tanto para os tra ba lha do res 
quan to para as em pre sas. É sobre está te má ti ca que 
trata o pre sen te ar ti go e que tem como ob je ti vo geral 
ana li sar os im pac tos do te le tra ba lho em uma em pre-
sa do setor do agro ne gó cio. Para tal, inicia-se a pes-

qui sa a par tir de uma base con cei tual, que será apre-
sen ta a se guir.

2 CON CEI TOS FUN Da MEN TaIS

O con cei to de agri bu si ness foi lan ça do nos Es ta dos 
Uni dos na dé ca da de 1950 e só che gou ao Bra sil nos 
anos 80. Ape nas na se gun da me ta de dos anos 1990 é 
que o termo agri bu si ness foi tra du zi do para o por tu-
guês como agro ne gó cio ou agroin dús tria. Os prin ci-
pais es ta dos bra si lei ros que di fun di ram esta ideia 
foram São Paulo e Rio Gran de do Sul. Agro ne gó cio 
en glo ba as fun ções de su pri men tos à pro du ção agro-
pe cuá ria (in su mos), trans for ma ção, acon di cio na men-
to, ar ma ze na men to, dis tri bui ção, con su mo e ser vi ços 
com ple men ta res (ARAU JO, 2003).

Se gun do Amo rim (2005), o de sen vol vi men to do 
agro ne gó cio ob te ve su ces so de vi do a uma con jun ção 
de fa to res como po lí ti cas pú bli cas acer ta das e con ti-
nua das; a exis tên cia de um em pre sa ria do em preen de-
dor, ou sa do e per sis ten te; a dis po ni bi li da de de algum 
ca pi tal pú bli co, do més ti co e in ter na cio nal. O agro ne-
gó cio busca novas evo lu ções, para agre gar mais ganho 
de qua li da de e de efi ciên cia. As prá ti cas de ma ne jo 
de de fe sa am bien tal in cor po ra das à tec no lo gia de 
pro du ção e ao ganho de pro du ti vi da de re tra tam a ri-
que za de co nhe ci men tos da base tec no ló gi ca co lo ca-
da à dis po si ção dos agri cul to res e ga ran tem a sus ten-
ta bi li da de do agro ne gó cio. 

Con for me Ba ta lha (2001), a le gis la ção, a con cor-
rên cia e a evo lu ção da so cie da de im põem sis te ma ti-
ca men te ao pro ces so agroin dus trial al te ra ções que 
afe tam sua ne ces si da de tec no ló gi ca, sua ope ra ção e 
seu de sem pe nho. Por isso, as em pre sas agroin dus triais 
devem ter fle xi bi li da de na ca pa ci ta ção ge ren cial para 
en con trar al ter na ti vas em meio às al te ra ções do mer-
ca do, do de sem pe nho eco nô mi co e, prin ci pal men te, 
da ade qua ção tec no ló gi ca, in cor po ran do as tec no lo-
gias da in for ma ção no seu dia-a-dia.

2.1 TEC NO LO GIaS Da IN FOR Ma ÇÃO

Na dé ca da de 1950, os com pu ta do res pos suíam 
pro por ções gi gan tes cas, con ti nham mi lha res de vál-
vu las, ge ra dos por sis te mas de car tões per fu ra dos e 
de mo ra vam gran de pe río do de tempo para o pro ces-
sa men to, se com pa ra dos com a ra pi dez de hoje. Ape-
nas gran des em pre sas os pos suíam, ocu pa vam salas 
se pa ra das iso la das por vidro e sua ope ra ção e con tro-
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le eram ex clu si vi da de de pes soas gra dua das em pro-
ces sa men to de dados ou aná li se de sis te mas (ZIM-
MER, 2006).

Com o pas sar do tempo, per ce ben do o po ten cial 
da que la má qui na, altos in ves ti men tos em pes qui sa e 
de sen vol vi men to os com pu ta do res pas sa ram a ser 
pro du zi dos em ta ma nhos e cus tos me no res, ao mesmo 
tempo em que sua ca pa ci da de de pro ces sa men to co-
me çou a cres cer em pro por ções e ve lo ci da de es pan-
to sa. Sur gem os mi cro com pu ta do res ou com pu ta do res 
pes soais (ZIM MER, 2006).

A re vo lu ção tec no ló gi ca vem pro du zin do im pac tos 
sobre a es tru tu ra das or ga ni za ções per mi tin do que o 
am bien te de tra ba lho se torne com pa tí vel com a nova 
cul tu ra das má qui nas de alta tec no lo gia e com a uti-
li za ção da in ter net (TE NO RIO, 2007).

Em re la ção às mu dan ças que a in ter net pro vo cou 
nas em pre sas, Car nei ro (2003) afir ma que:

A in ter net mudou a ma nei ra como as em pre sas to-

ca vam seu ne gó cio. E, se gun do es pe cia lis tas, nos 
pró xi mos anos mu da rá a ma nei ra como todos fazem 
ne gó cios. Cor po ra ções tra di cio nais e em preen di-
men tos recém nas ci dos têm pres ta do aten ção na 
rede, se du zi dos por sua pro pa la da ubi qüi da de. Já 
são inú me ras as em pre sas mundo afora apos tan do 
nessa teia glo bal para al can çar con su mi do res e par-
cei ros a qual quer hora e a qual quer lugar (CAR NEI-
RO, 2003, p. 09).

Neste con tex to, observa-se uma mo di fi ca ção na 
ma nei ra de atrair clien tes, de tra ba lhar, de apreen der 
novos con cei tos de tempo, es pa ço e co mu ni da de. 
Dessa forma, as pes soas não pre ci sam mais per ma-
ne cer fi si ca men te den tro do pré dio da or ga ni za ção 
para a qual tra ba lham, po den do tra ba lhar em suas 
pró prias re si dên cias (TROPE, 1999), sur gin do assim 
uma nova forma de or ga ni za ção do tra ba lho e es pe-
cial men te um novo tipo de tra ba lha dor, o te le tra ba-
lha dor. É sobre esta nova forma de or ga ni za ção do 
tra ba lho que se bus cou pes qui sar.

Vantagens
- Aumento da produtividade e da criatividade 
(NILLES, 1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 
2001; ZIMMER, 2006).
- Maior flexibilidade organizacional (NILLES, 
1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 2001; 
ZIMMER, 2006).
- Diminuição de custos gerais (imobiliário, trans-
porte e pessoal) (NILLES, 1997; TROPE, 1999; 
ZIMMER, 2006).
- Diminuição da rotatividade de pessoal 
(NILLES, 1997; TROPE, 1999; ZIMMER, 2006).
- Redução de custos de seleção e treinamento 
de pessoal (TROPE, 1999).
- Aumento da base de recrutamento de fun-
cionários 
- a empresa consegue contratar pessoas em 
outras regiões (TROPE, 1999).
- Redução de níveis hierárquicos e do 
absenteísmo (ZIMMER, 2006).
- Minimização de conflitos (ZIMMER, 2006).

Desvantagens
- Dificuldade de supervisão e controle à dis-
tância (NILLES, 1997; ZIMMER, 2006).
- Risco de quebra de sigilo (NILLES, 1997; 
ZIMMER, 2001).
- Falta de leis específicas (NILLES, 1997; 
ZIMMER, 2001).
- Aumento de custos com equipamentos extras 
(HANASHIRO; DIAS, 2002).

Quadro 1:  Vantagens e desvantagens do teletrabalho para as empresas 
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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2.2 TE LE TRa Ba LHO

O te le tra ba lho caracteriza-se por levar o tra ba lho 
até os tra ba lha do res, em vez de mover estes ao tra ba-
lho. É uma ati vi da de pe rió di ca fora do es cri tó rio cen-
tral, um ou mais dias por se ma na, que pode ser rea li-
za da em casa ou num cen tro de te le ser vi ço. O te le ser-
vi ço, por sua vez, é uma al ter na ti va para subs ti tuir as 
via gens fre qüen tes ao tra ba lho por tec no lo gias da in-
for ma ção, mi ni mi zan do o vai-e-vem co ti dia no. O te-
le tra ba lho é uma forma de te le ser vi ço: todos os te le tra-
ba lha do res exe cu tam o te le ser vi ço, mas nem todos os 
te le ser vi ços são te le tra ba lha dos. No en tan to, essas mo-
da li da des de tra ba lho ne ces si tam de um apa ra to tec no-

ló gi co para serem con cre ti za das (NIL LES, 1997).
O pre fi xo tele está sendo en ten di do como te le co-

mu ni ca ções, mas quer dizer dis tân cia. Por isso, o 
pri mei ro en ten di men to sobre o te le tra ba lho é o tra ba-
lho à dis tân cia, para pos te rior men te ser atre la do o uso 
da in for má ti ca no de sem pe nho do tra ba lho, onde o 
con ta to fí si co é subs ti tuí do pelo con ta to vir tual com 
os co le gas de tra ba lho (LE NUZ ZA, 2007).

De acor do com Ju ce wicz, Pilla e Na ka ya ma (2006), 
no iní cio o te le tra ba lho foi de sen vol vi do uti li zan do 
como meios de co mu ni ca ção o te le fo ne e o fax. Porém, 
com a evo lu ção das tec no lo gias da in for ma ção e das 
te le co mu ni ca ções, ele pas sou a ser uma ati vi da de su-
por ta da pelo uso de com pu ta do res e te le co mu ni ca ções 

Vantagens
- Maior motivação dos funcionários (NILLES, 
1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 2001; 
ZIMMER, 2006).
- Maior participação dos trabalhadores em ativ-
idades comunitárias (NILLES, 1997).
- Horários flexíveis (NILLES, 1997; TROPE, 1999; 
MANSSOUR, 2001; ZIMMER, 2006; SILVA, 2004).
- Aproximação maior dos clientes (TROPE, 1999).
- Redução de despesas pessoais com acesso 
ao trabalho (NILLES, 1997; TROPE, 1999; 
MANSSOUR, 2001; ZIMMER, 2006; SILVA, 2004).
- Autonomia e independência na execução do 
seu trabalho (NILLES, 1997; TROPE, 1999; 
MANSSOUR, 2001; ZIMMER, 2006).
- Mais tempo para o convívio familiar e para lazer 
(NILLES, 1997; TROPE, 1999; ZIMMER, 2006).
- Menor exposição a doenças, menor contato 
com a poluição e menos estresse (NILLES, 
1997; ZIMMER, 2006).
- Maior possibilidade de inclusão profissional 
para pessoas com dificuldades de locomoção 
(NILLES, 1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 
2001; ZIMMER, 2006).

Desvantagens
- Negligência em relação à saúde e à seguran-
ça (TROPE, 1999). 
- Sentimento de isolamento social (NILLES, 
1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 2001; 
HANASHIRO; DIAS, 2002; ZIMMER, 2006).
- Insegurança no trabalho (TROPE, 1999).
- Falta de diferenciação entre o trabalho e o 
lazer (NILLES, 1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 
2001; ZIMMER, 2006).
- Brigas familiares pela constante presença do 
teletrabalhador em casa (NILLES, 1997; TROPE, 
1999; ZIMMER, 2006).
- Dificuldade de manter a autodisciplina 
(NILLES, 1997; TROPE, 1999; MANSSOUR, 
2001; ZIMMER, 2006).
- Preconceito de amigos e familiares com essa 
forma doméstica de trabalhar (MANSSOUR, 
2001).
- Aumento da jornada de trabalho, gerado pela 
dificuldade em decidir o momento de parar o 
trabalho (ZIMMER, 2006).
- Confusão entre o ambiente familiar e de tra-
balho por parte do próprio trabalhador e do seu 
círculo de parentes e amigos (ZIMMER, 2006).

Quadro 2:  Vantagens e desvantagens do teletrabalho para as empresas 
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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(te le fo ne, e-mails, chats, cir cui tos de co mu ni ca ção, 
vi deo con fe rên cia e fone con fe rên cia). 

Neste con tex to, fica claro que a di fu são do te le tra-
ba lho exer ce sen sí veis efei tos sobre o modo de vida 
dos tra ba lha do res, suas re la ções so ciais e de tra ba lho, 
sobre as or ga ni za ções e a ges tão dos pro ces sos pro-
du ti vos. Sabe-se que cada uma des tas par tes é afe ta da 
de ma nei ra dis tin ta e que o te le tra ba lho apre sen ta 
van ta gens e des van ta gens (CAR DO SO, 2000). A se-
guir serão re la cio na das as prin ci pais van ta gens e des-
van ta gens do te le tra ba lho para as em pre sas. 

2.3 COMUNICaÇÃO

A boa comunicação é essencial para a eficácia de 
qualquer organização e é através dela que ocorre a 
transferência e a compreensão dos significados. “Uma 
ideia, por melhor que seja, é inútil se não for transmi-
tida e compreendida pelos outros” (ROBBINS, 2005, 
p. 232). Por isso, a comunicação nas empresas deve 
ocorrer de maneira clara e precisa, tanto por parte dos 
gestores como dos funcionários. 

De acordo com Manssour (2001), além dos com-
putadores e da internet, existem outros meios que 
facilitam a comunicação no teletrabalho, como as 
fontes de energia, a telefonia, os satélites, as ondas de 
rádio e televisão, entre outros. Essa é uma realidade 
que se espalhou por quase todo o mundo: os habitan-
tes mais privilegiados e a maioria das grandes e médias 
empresas e seus empregados têm acesso às novas 
formas de comunicação e transmissão de dados.

Segundo Silva (2004), a comunicação entre o teletra-
balhador, a empresa, os clientes e os colegas se dá com 
a utilização de tecnologias como o fax, telefone fixo ou 
celular, internet e rede de computadores. O trabalhador 
pode realizar suas atividades em qualquer lugar e enviar 
o resultado do trabalho ao empregador por e-mail, por 
exemplo, ou por qualquer outra tecnologia da informação 
e da comunicação disponível a ele.

3 aSPECTOS METODOLÓGICOS

Foi realizado um estudo de caso com característi-
cas qualitativa e exploratória. Segundo Yin (2001), 
estudo de caso é uma investigação empírica, isto é, 
que se apoia na experiência de um observador, que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 
contexto da vida real, especialmente quando os limi-

tes entre o fenômeno e o contexto não estão claramen-
te definidos. Em outras palavras, pode-se utilizar o 
método de estudo de caso quando se lida com condi-
ções contextuais, acreditando que elas podem ser al-
tamente pertinentes ao fenômeno de estudo. 

Assim, o caso estudado foi o da empresa Campo 
Rural Agrária, a qual não permitiu a divulgação de 
seu nome real e, desta forma, está sendo utilizado este 
nome fictício para a empresa. Trata-se de uma empre-
sa brasileira do setor do agronegócio.

A pesquisa foi realizada com 20 teletrabalhadores (de 
um total de 45). Foram entrevistados 11 dos 35 teletraba-
lhadores representantes da empresa e 9 dos 10 funcionários 
teletrabalhadores, que ocupam cargos de gerentes, super-
visores e técnicos. Por se tratar de uma pesquisa qualita-
tiva, não foi pré-determinada uma amostra desta popula-
ção de teletrabalhadores. As entrevistas cessaram quando 
o discurso começou a se repetir, não acrescentando novos 
dados. Para atingir os objetivos desta pesquisa, além dos 
teletrabalhadores, também foi entrevistado o gerente de 
Tecnologia da Informação (TI) da empresa. 

A coleta de dados foi realizada por uma das investi-
gadoras, que conduziu as entrevistas de forma semi-es-
truturada. As entrevistas feitas com os funcionários e 
com os representantes foram pessoalmente. Apenas a 
entrevista para o gerente de TI foi por telefone. As infor-
mações foram coletadas com base em dois roteiros 
previamente definidos: um para o gerente de TI e outro 
para os teletrabalhadores, tendo como base a literatura 
pesquisada. 

Depois de levantados os dados, foi feita uma aná-
lise de conteúdo dos mesmos. Esta técnica tem como 
objetivo a linguagem, constituindo-se num conjunto 
de instrumentos metodológicos que asseguram a ob-
jetividade, sistematização e influência aplicada aos 
diversos tipos de discurso e é utilizada para estudar e 
analisar materiais qualitativos, buscando-se melhor 
comunicação (BARROS; LEHFELD, 1990).

4 RESULTaDOS E DISCUSSÃO Da PESQUISa 

A seguir, apresentam-se os resultados da pesquisa 
conforme as categorias de análise pré-estabelecidas.

4.1 TECNOLOGIaS Da INFORMaÇÃO 
UTILIZaDaS PELOS TELETRaBaLHaDORES

As tecnologias da informação disponibilizadas aos 
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funcionários segundo o gerente de tecnologia da infor-
mação da empresa são: um notebook de última 
geração com um dos processadores mais modernos 
do mercado, Wireless, Modem banda larga 3G para 
conexão à internet, acesso a e-mail, MSN, Skype e 
extranet, para que todos possam saber o que está 
acontecendo na empresa de onde estiverem. Tam-
bém é disponibilizado um telefone celular para cada 
teletrabalhador funcionário. Os gerentes ganham 
um projetor multimídia (data show) e uma câmera 
digital. O envio de fax e de correspondência via 
correio também é por conta da empresa.

Nas entrevistas realizadas com os funcionários, em 
relação às tecnologias da informação que eles utilizam, 
eles destacam o uso do notebook e de telefone como 
meio de comunicação, através de tecnologia de telefonia 
móvel e da internet (e-mail e intranet). Quatro dos nove 
entrevistados utilizam data show em palestras e eventos. 
Apenas dois dos nove entrevistados ainda não utilizam 
o MSN, porém um deles demonstrou grande interesse 
em começar a utilizar, ao comentar que: “o MSN é 
indispensável para baratear os custos com telefone e 
facilitar a comunicação” (FUNCIONÁRIO E).

Já os representantes têm acesso à pedweb, que é a 
página da internet onde eles podem ter conhecimento 
de tudo o que precisam para fazer seus pedidos e se 
comunicar com a empresa. Eles também podem se 
comunicar por MSN, e-mail, telefone, Skype e fax. 
Para os representantes também é disponibilizada as-
sistência para efetuar configurações em seus compu-
tadores ou para auxiliar a navegação na pedweb. Todos 
os representantes também utilizam telefone fixo e 
móvel, internet (e-mail), computador e notebook. Oito 
deles utilizam o fax, apenas três utilizam MSN, dois 
utilizam data show e apenas um utiliza Skype.

Na literatura pesquisada não foi encontrada teoria 
relacionada à pedweb, pois esta é uma página de do-
mínio particular da empresa. Porém, autores como 
Zimmer (2006) e Nilles (1997), afirmam que o e-mail 
e o telefone são as principais ferramentas utilizadas 
para a realização do teletrabalho.

4.2 ROTINa DOS TELETRaBaLHaDORES

Dois dos onze representantes entrevistados pos-
suem revendas ou lojas que também comercializam 
os produtos vendidos por eles para terceiros. Eles 
passam na loja a maior parte do dia, e as vendas nes-
tes casos ocorrem mais por telefone; saem somente 

para visitar clientes novos, ou para atender às solici-
tações de visita técnica. Os outros nove representantes 
afirmaram que primeiro fazem um roteiro de visitas, 
agendando por telefone ou em alguns casos por e-mail, 
e depois saem para fazer a venda ou para tirar dúvidas 
e acompanhar o trabalho com os clientes. Quando são 
clientes mais antigos e conhecem o produto, as vendas 
podem ocorrer basicamente por telefone. Em alguns 
dias do mês contam com o suporte do supervisor ou de 
algum técnico da empresa para visitar clientes. Os 
contatos com a empresa ocorrem sempre que surge 
alguma necessidade, seja por parte deles ou por parte 
da empresa. Dessa forma, eles conseguem, de certa 
forma, equilibrar trabalho, lazer e relações familiares.

O dia-a-dia dos funcionários se desenvolve da se-
guinte maneira: sete dos nove entrevistados ficam um 
dia por semana em casa e dois deles ficam no escri-
tório da empresa (geralmente na segunda-feira) para 
resolver assuntos burocráticos, mandar e-mails, fazer 
formulações para clientes e agendar visitas. Nos outros 
dias da semana fazem visitas a clientes, acompanham 
representantes, participam de palestras, feiras e even-
tos. Viajam muito, pois o estado é dividido em micror-
regiões específicas e cada um deles tem a sua região 
de responsabilidade. Porém, nem sempre esta região 
fica perto do local onde moram e, por isso, passam a 
maior parte da semana longe de suas casas, dormindo 
em hotéis. Estão diariamente conectados à internet e 
se comunicam para tirar dúvidas e resolver algum 
problema a qualquer hora pelo celular, e-mail e MSN. 
Neste caso, os funcionários sentem maior dificuldade 
em equilibrar o trabalho com a família e a vida social, 
pois muitas vezes o trabalho e a vida social acabam 
se confundindo e porque passam muito tempo longe 
de suas famílias.

Na literatura pesquisada, Zimmer (2006) é um 
autor que apresenta esta situação de escritório virtual, 
que seria o escritório em movimento, ou seja, a pos-
sibilidade de trabalhar em hotéis, aeroportos ou em 
qualquer lugar em que o teletrabalhador estiver desde 
que possua os equipamentos necessários para tal. 

4.3 VaNTaGENS E 
DESVaNTaGENS DO TELETRaBaLHO

Para os representantes, as dificuldades no teletraba-
lho variam um pouco: cinco dos onze entrevistados 
afirmaram que a maior dificuldade é a grande distância 
entre as cidades e as viagens acabam se tornando can-
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sativas. Dez dos onze entrevistados afirmaram que uma 
grande dificuldade é quando os clientes ou eles próprios 
não têm costume de usar telefone ou e-mail, e isso di-
ficulta o trabalho e acaba causando demora no retorno 
para os clientes e colegas. Todos afirmam que a empre-
sa facilita o teletrabalho, com a disponibilidade de di-
versas tecnologias diferentes, não havendo neste senti-
do dificuldade em se comunicar com a mesma.

Todos os funcionários mencionaram que o suporte 
técnico da empresa e a infra-estrutura oferecida são 
ótimos. Dos nove entrevistados, quatro afirmaram que 
as viagens são muito cansativas, pois viajam pratica-
mente todos os dias para lugares diferentes; passam 
muito tempo longe da família e de amigos; dois deles 
afirmaram que se sentem muito sozinhos quando ficam 
em hotéis; o grau de instrução dos clientes é muito baixo 
dificultando o uso de algumas tecnologias ou até mesmo 
o conhecimento que elas existem; outros dois afirmaram 
que nem sempre conseguem fazer o que gostam e mui-
tas vezes acabam trabalhando mais que o horário nor-
mal de trabalho, pois se envolvem em eventos com 
clientes. Neste sentido o funcionário E afirma que:

A distância dos filhos, da família, cansaço das via-
gens, falta de tempo para seu descanso e para cuidar 
de si são as principais dificuldades. Participo de 
muitos eventos, jantas, almoços, sem horário. Quan-
do tem um tempo vago, tem que dar atenção para 
a família. Não faço o que gosto, nem tenho vida 
própria, gostaria de ficar mais sozinho, pois quan-
do fico nos hotéis, sempre tem algum evento, e 
acabo sempre estando envolvido com o trabalho 
(FUNCIONÁRIO E).

Autores como Nilles (1997), Trope (1999), Mans-
sour (2001), Hanashiro e Dias (2002) e Zimmer (2006), 
utilizados no referencial teórico no Quadro 2, reafir-
mam a ideia de que o teletrabalhador pode se sentir 
isolado, confundir o seu ambiente de trabalho com a 
vida social e também trabalhar mais tempo do que o 
normal por não ter horário definido.

Já para a empresa, a maior dificuldade em relação 
ao teletrabalho é a falta de controle e supervisão à 
distância, mencionada pelos autores Nilles (1997) e 
Zimmer (2006) no referencial teórico, pois apesar da 
empresa utilizar outras técnicas de gerenciamento, os 
funcionários e os representantes possuem mais liber-
dade e passam a maior parte do tempo isolados dos 
seus superiores. Um fato novo que surge como difi-
culdade para a empresa, mas que está mais concen-
trado no setor do agronegócio, é quando os clientes 
ou representantes não têm costume de acessar e-mail 

e acabam utilizando na maioria das vezes apenas o 
telefone, causando maiores custos para a empresa. O 
fato de não haver sinal de celular em alguns lugares 
faz com que os processos sejam mais demorados e, 
com isso, prejudicam a comunicação com a empresa, 
que muitas vezes perde totalmente o contato e, em 
alguns casos, só consegue se comunicar com os tele-
trabalhadores no dia seguinte. 

Em relação às vantagens do teletrabalho, oito dos 
onze entrevistados comentaram que a falta de rotina, 
acompanhada da flexibilidade de fazer seus horários, 
é uma das principais vantagens. Assim, o trabalho se 
torna mais agradável, sem ser monótono, pois a cada 
dia o teletrabalhador pode fazer uma coisa diferente 
ou estar em um lugar diferente. Também foi mencio-
nado o fato de poder planejar para trabalhar determi-
nados dias da semana e folgar em outros. São eles 
mesmos que determinam suas férias e planejam via-
gens. Outro aspecto lembrado foi o fato de não precisar 
sair de casa em horários de pico e, com isso, não se 
estressar com o trânsito. Um dos entrevistados mencio-
nou como fator positivo a falta de um chefe cobrando 
o tempo todo, e o outro representante afirmou que o 
grande ganho está relacionado ao fato de haver uma 
troca de experiências nessa forma de trabalho, permi-
tindo que os teletrabalhadores aprendam coisas novas 
e conheçam lugares e pessoas diferentes.

Todos os funcionários afirmaram que a maior 
vantagem é o aumento dos conhecimentos e a apren-
dizagem, seja pela troca de experiências com colegas 
de outras regiões e com pessoas novas que conhecem; 
pela diversidade de culturas que acabam conhecendo 
e cidades diferentes; ou pelo feedback dos clientes, 
uma vez que podem acompanhar de perto os mesmos, 
com um conhecimento maior da realidade de cada um. 
Cinco dos nove entrevistados afirmaram que a falta 
de rotina, possibilitando estabelecer seus próprios 
horários, também é um dos melhores benefícios. 

Esta flexibilidade nos horários e a falta de rotina são 
apontadas também por Nilles (1997), Trope (1999), 
Manssour (2001) e Zimmer (2006) como as principais 
vantagens do teletrabalho. Manssour (2001) também 
aponta como uma grande vantagem o fato de as empre-
sas recrutarem pessoas de cidades diferentes. Porém, 
nada foi encontrado na literatura pesquisada referente 
às principais vantagens mencionadas pelos entrevista-
dos, que são a troca de experiências, o aumento dos 
seus conhecimentos e os ganhos culturais com a visita 
a cidades diferentes, sendo estas peculiaridades que 
predominam no teletrabalho do setor do agronegócio.

Para a empresa, a vantagem principal do teletraba-
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lho é que a sua base de recrutamento de funcionários 
é aumentada, podendo contratar trabalhadores de di-
versas regiões e, dessa forma, atender melhor aos 
clientes, diminuindo assim seus custos, pois poderá 
contratar funcionários que moram próximos ou na 
cidade sede da sua microrregião. Isso se confirma na 
teoria pesquisada em Nilles (1997), Trope (1999) e 
Zimmer (2006). Outro aspecto relacionado a isso é o 
aumento da produtividade e da criatividade, pois o 
teletrabalhador, além de ter o conhecimento técnico 
seja da região, dos clientes ou do serviço, se sente 
também mais motivado pela flexibilidade que o tele-
trabalho proporciona e, com isso, se torna mais cria-
tivo e produtivo. 

5 CONSIDERaÇÕES FINaIS E 
CONTRIBUIÇÕES Da PESQUISa

No presente estudo foram analisadas as vantagens 
e desvantagens do teletrabalho para uma empresa do 
setor do agronegócio e para seus teletrabalhadores, a 
rotina dos teletrabalhadores e as formas de comuni-
cação. Constatou-se pelos resultados das entrevistas 
que as formas mais utilizadas de comunicação, tanto 
pelos representantes como pelos funcionários com os 
clientes, é pessoalmente ou por telefone. 

A rotina dos entrevistados representantes pode se 
diferenciar um pouco dos seus demais colegas, pois 
são eles que fazem seus horários e que determinam 
os dias da semana em que vão trabalhar. Para contro-
lar esta forma de trabalho, a empresa desenvolve uma 
forma de controle através de uma compilação de dados 
que permite a visualização do desempenho de cada 
um mensalmente. Os funcionários teletrabalhadores, 
apesar de não terem uma rotina rigorosamente defi-
nida, necessitam responder mais freqüentemente sobre 
seu dia-a-dia a seus superiores, através de relatórios 
de visita e de um planejamento antecipado dos lugares 
onde estarão. Basicamente passam um dia da semana 
na sede da empresa e os demais dias visitando clientes 
ou em eventos que envolvem o seu trabalho.

Em relação às vantagens e desvantagens do tele-
trabalho, é importante destacar algumas diferenças 

apontadas entre os teletrabalhadores representantes e 
funcionários. A maior vantagem para os representan-
tes é a flexibilidade do teletrabalho e a falta de rotina; 
já para os funcionários é a troca de experiências com 
outras pessoas e a aquisição de conhecimentos cultu-
rais. A empresa também ganha com o teletrabalho, 
pois a base de recrutamento é maior, podendo selecio-
nar teletrabalhadores em regiões diferentes do estado 
e, com isso, há um aumento na produtividade e na 
criatividade do trabalho. Com relação às desvantagens 
para os representantes, destaca-se a falta de hábito de 
usar o telefone celular e a internet pelos clientes e pelos 
próprios representantes. Para os funcionários, as prin-
cipais dificuldades são: distância da família e amigos, 
sentimento de solidão e isolamento e infraestrutura 
dos hotéis do interior ruim. Para a empresa, uma des-
vantagem é a falta de controle do teletrabalhador e os 
gastos elevados com telefones.

Através dos resultados desta pesquisa, percebe-se 
como o teletrabalho tem importância no setor do 
agronegócio. Através dele se tornou possível selecionar 
profissionais capacitados que estão mais próximos dos 
clientes e podem acompanhar mais de perto a real 
situação e necessidades dos mesmos. Apesar da dis-
tância física da empresa, as TI ś permitem que todos 
estejam em contato e informados sobre os aconteci-
mentos – funcionários, representantes, clientes e para 
a própria empresa. Porém, ainda existe a necessidade 
deste setor se adaptar a essas tecnologias, com as 
pessoas incorporando-as ao seu dia-a-dia e também 
as cidades, que precisam melhor a infraestrutura de 
telecomunicações, possibilitando que todos tenham 
acesso a elas e para que o teletrabalho seja exercido 
de maneira eficaz e eficiente.

Como sugestões para estudos futuros propõem-se 
a possibilidade de replicar esta pesquisa em outra 
empresa; assim como outros estudos e pesquisas re-
lacionadas ao teletrabalho em empresas do setor do 
agronegócio que utilizam este método de trabalho. 
Acredita-se que percepções diferentes acerca do tema 
podem ser evidenciadas por outros profissionais ou 
em outras instituições, podendo trazer observações 
relevantes e de contribuição para o melhor entendi-
mento sobre o teletrabalho no setor do agronegócio. 
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RESU MO: 
A proposta deste artigo, é refletir acerca do uso do composto de marketing varejista pelas padarias. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, com métodos quantitativos, cujos dados foram obtidos 
por levantamento junto ao varejo: padarias. No estudo de comparações das médias entre gerentes e clien-
tes, usamos os Testes de Mann-Whitney e Wilcoxon. O estudo revelou que a atuação dos gerentes de 
marketing no segmento de padarias, diverge um pouco daquilo que os clientes esperam, seja em termos 
de mix de produtos e no tocante aos preços.

Palavras-chave: 
Marketing de varejo. Varejo Alimentar. Padarias.

ABS TRACT: 
The purpose of  this article is about the full use of  the compound of  marketing by retail bakeries. This is an exploratory-
descriptive research with quantitative methods; the data were obtained by survey from the retail: bakeries. In the study of  
comparisons of  the averages between managers and customers, we use the Mann-Whitney and Wilcoxon’s Tests. The study 
showed that the performance of  managers in the marketing segment of  bakeries differs somewhat from what customers 
expect, in terms of  mix of  products and with regard to prices. 
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Retail Marketing, Retail Food, Bakeries.
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1 IN TRO DU ÇÃO

O varejo tem conquistado importância nos últimos 
anos principalmente por sua proximidade com o 
cliente (BAKER; LEVY; GREWAL, 1992; SOUZA, 
SERRENTINO, 2002). O setor tem crescido em ta-
manho e complexidade, como afirma Ferro (2003, 
p.12) “os grandes empresários do ramo varejista per-
ceberam que não podem mais se contentar somente 
em administrar o fornecimento de produtos e a sim-
ples e óbvia relação com o consumidor final”. As 
empresas de varejo hoje tentam inovar de várias for-
mas. Referindo-se às estratégias de marketing adota-
das, a mesma autora acrescenta que:

Os grandes empresários escolheram pontos de 
vendas mais atraentes, criaram e contrataram bal-
conistas com perfis mais adequados ao tipo de 
negócio, treinaram a equipe de vendas, criaram uma 
marca e uma imagem institucional, fizeram parcerias 
com os seus fornecedores, freqüentemente realizam 
promoções sazonais e mesmo assim os resultados não 
estão sendo satisfatórios (FERRO, 2003, p. 12).

No setor varejista, os métodos e técnicas de marke-
ting devem ser elaborados de forma planejada, visando 
alcançar resultados mais eficazes e deter a concorrên-
cia, a qual tem sido uma das principais preocupações 
dos empresários do ramo. Vários estudos comprovam 
que um programa de marketing bem elaborado pode 
trazer retorno à empresa e, conseqüentemente, gerar 
a satisfação dos clientes. Assim sendo, evidenciou-se 
a ótima oportunidade de desenvolver uma pesquisa 
nessa área que, além de atual, exige grandes conhe-
cimentos e táticas para sua implementação. Face às 
expectativas, o presente estudo coloca a seguinte 
questão: Como o composto varejista de marketing é 
utilizado pelo segmento de padarias na cidade de 
Natal-RN? Como o composto de marketing é perce-
bido pelos gerentes e clientes?

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A análise composto de marketing tem por base a 
compreensão da composição de suas variáveis e des-
pertar interesse para muitos pesquisadores e profis-
sionais atuantes do mercado. Sendo assim, o trabalho 
tem como objetivo primeiro comparar a visão de 
gerentes e clientes, no que diz respeito a duas variáveis 
do composto varejista de marketing: mix de produtos 
e preços. Portanto, quanto aos objetivos, segundo 

Andrade (1999), a pesquisa pode ser classificada como 
exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa 
exploratória é indicada quando o conhecimento sobre 
o assunto é restrito, e proporciona uma visão geral, 
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato 
(GIL, 1999; MARCONI, LAKATOS, 1986; MAR-
CONI, LAKATOS, 1991; MALHOTRA, 2001; TRI-
VINOS, 1995). É normalmente o passo inicial no 
processo de pesquisa pela experiência e auxílio que 
traz na formulação de hipóteses significativas para 
posteriores pesquisas Já com relação à natureza do 
problema, a pesquisa é classificada em quantitativa 
(ANDRADE, 1997; CERVO, 1983; VERGARA, 
2005). Em atendimento ao propósito deste trabalho, 
analisamos do composto varejista de Parente (2000) 
apenas duas de suas variáveis: mix de produto e de 
preços. Para a comparação dos resultados entres os 
dois públicos-alvo entrevistados, usamos os testes de 
Mann-Whitney e Wilcoxon.

2 DO MaRKETING aO 
VaREJO aLIMENTaR

Como afirma Paiva (2003, p.2) o conceito de 
marketing não é novo, “apesar de ter se constituído 
apenas recentemente em um dos maiores interesses 
do mundo corporativo, o marketing é uma das áreas 
mais antigas da história. Trocas ocorrem desde que o 
homem é homem, na antiguidade”. O conceito come-
çou a ser empreendido a partir do surgimento do 
comércio, através das grandes navegações européias 
buscava-se produtos orientais, no qual o marketing 
era praticado quando os povos do oriente colocavam 
seus produtos à venda, enaltecendo a qualidade deles 
e negociando preços e distribuição. (MORGADO; 
GONÇALVES;, 2001 ; BAKER; LEVY; GREWAL, 
1992; STANTON, 1980).

Entretanto recentemente, Parente (2000, p. 22) 
enfatizou as trocas envolvendo o varejo afirmando 
ser “todas as atividades que englobam o processo de 
venda de produtos e serviços para atender a uma 
necessidade pessoal do consumidor final”. Na visão 
do autor, o varejista é aquele profissional cuja princi-
pal função consiste em vender produtos e serviços ao 
consumidor final. Já Cunha Júnior (1996) acrescenta 
à sua definição à idéia de valor agregado ou adicio-
nado, definindo a atividade varejista como sendo um 
“conjunto de operações e negócios que adiciona valor 
a produtos e serviços vendidos para consumidores 
para o seu uso pessoal ou familiar” (CUNHA JÚ-
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NIOR, 1996, p.87). Adicionar valor neste caso signi-
fica fazer com que o cliente perceba as vantagens de 
se adquirir o produto ou serviço vendido (BERMAN; 
EVANS, 1998; BERNARDINO, 2006; BERMAN, 
1996; MELGARÉ; LÁRAN, 2002).

O varejo pode ser classificado de diversas formas, 
sendo a mais usada a divisão em varejo com loja e 
varejo sem loja. A primeira é mais comum, embora 
grandes resultados tenham sido alcançados por em-
presas que não dispõem de uma estrutura física. 
Czinkota et al (2001) apresentam a tradicional classi-
ficação do varejo que pode ser de dois tipos: os base-
ados em lojas e os sem lojas.

Varejistas com lojas: lojas de departamentos, lojas de 
especialidades, supermercados, supercentros, especia-
listas por categorias e as lojas de conveniências;
Varejistas sem lojas: camelôs, venda direta, pedidos 
pelo correio, máquinas automáticas para vender, com-
pras eletrônicas. (CZINKOTA et al, 2001, p.331)

O varejo alimentar é caracterizado pela venda de 
produtos alimentícios dispostos em formato self-
service e com check-outs na saída. No Brasil, este 
formato de varejo mostra-se bem desenvolvido, acom-
panhando as tendências mundiais e oferecendo aos 
consumidores uma variedade de tipos e modelos. De 
acordo com o IBGE (2005), pesquisas mostram que 
os gastos familiares dentro do varejo de alimentos são 
maiores do que no varejo não-alimentício. Este fator 
tem estimulado algumas organizações de pesquisa 
como a ACNielsen e a ABRAS a realizarem estudos 
com o objetivo de identificar as tendências e evolução 
desse mercado (MALHOTRA, 2001).

Levy e Weitz (2000, p. 47) e Parente (2000, p. 31) 
estabeleceram uma classificação para os diversos for-
matos no varejo alimentar. Para os autores, o varejo 
alimentar é caracterizado por bares, mercearias, pada-
rias, minimercados, lojas de conveniência, supermer-
cados compactos, supermercados convencionais, super-
lojas, hipermercados e clubes de atacadistas. Acrescen-
tando a classificação proposta pelo instituto de pesqui-
sa ACNielsen (2005), responsável por pesquisas em 
todo o Brasil, o varejo alimentar é constituído de:

• Armazéns;
• Bares – Mercearias;
• Empórios;
• Lojas de conveniência;
• Mercearias – Quitandas;
• Padarias – Leiterias;
• Supermercados.

Para efeito da pesquisa realizada, analisa-se so-
mente o varejo de alimentos, sobretudo aquele carac-
terizado como padarias.

2.1 PaDaRIaS

De acordo com Parente (2000, p. 31), a padaria “é 
um formato varejista peculiar, já que boa parte de sua 
receita é proveniente da própria fabricação de pães 
bolos”. Existem vários tipos de padarias, tais como as 
que Saab (2003, p.2-12) definiu:

Padarias tipo Boutique: são aquelas localizadas 
em regiões de alto poder aquisitivo, onde são comer-
cializados, em sua maioria, produtos próprios e im-
portados, sendo que o número de padarias desse tipo, 
no Brasil, não é, ainda, expressivo.

Padarias de Serviço: são aquelas localizadas em 
regiões centrais e em ruas de grande circulação e 
concentração de lojas comerciais ou escritórios. Além 
dos produtos típicos de padaria e confeitaria, oferecem, 
também, dentre outros, serviços de bar, lanchonete e 
fast food. 

Padarias de Conveniência: localizam-se em bair-
ros residenciais. Além de oferecer os produtos e ser-
viços das Padarias de Serviço, possuem um grande 
volume de produtos considerados de conveniência, 
com algumas chegando a comercializar cerca de 3.000 
itens. 

Pontos Quentes: trata-se de uma tendência de 
origem européia, onde a padaria abre uma filial, envia 
alguns tipos de pães já embalados, bem como outros 
de pães congelados, para fazer o assamento no ponto 
quente. A vantagem é que não há necessidade de 
grandes espaços, haja vista a inexistência de um setor 
de produção, e, além disso, a reposição do estoque é 
realizada, diariamente, pela matriz, reduzindo, assim, 
os custos a serem incorridos com mão-de-obra e es-
tocagem. (SAAB, 2003, p.7-12)

Ao longo dos últimos anos, o setor de padarias vem 
tentando se modernizar, a fim de se sustentar no mer-
cado. Os supermercados são considerados os concor-
rentes mais fortes das padarias em virtude de vende-
rem produtos semelhantes e muitas vezes com um 
preço inferior, na medida em que possuem um poder 
de barganha maior junto aos consumidores (COSTA, 
2006; BELIK, 2003). O Brasil ainda é considerado um 
país propício à abertura de novas panificadoras, já que 
estas representam 85% do mercado nacional de pães 
(KOTLER; LEVY, 1969; LAS CASAS, 1992; SAAB, 
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2003 ; ABIP, 2006).
 De acordo com a Associação Brasileira da Indús-

tria de Panificação e Confeitaria  existem, atualmen-
te, no Brasil, cerca de 42 mil padarias com um fatu-
ramento anual de cerca de 18 bilhões e empregando 
cerca de 2 milhões de trabalhadores diretos e indiretos. 
Ainda segundo a associação “entre 1984 e 1995 regis-
trou-se no Brasil um aumento de 87,5% no número de 
padarias, o que pode ser atribuído a diversos fatores, 
dentre os quais, a atuação mais incisiva de órgãos 
como o Sebrae, o aumento dos níveis de desemprego, 
principalmente na indústria e o conceito de mini-pa-
daria”. No entanto, foi possível verificar nos anos de 
1995-2000 houve uma queda significativa (cerca de 
30%) do número de padarias existentes no Brasil, 
conforme pode ser visto na tabela 1:

Embora o Brasil apresente um potencial de merca-

do para esse segmento, vários fatores colaboram para 
o índice decrescente verificado nos últimos anos. Para 
Saab (2003) este fato ocorre devido à existência de 
uma forte concorrência, além de outros fatores, atri-
buídos à mudança de perfil do consumidor, à entrada 
de novos investidores e à concentração de padarias 
muito próximas uma das outras, a menos de 50 metros 
de distância (SAAB, 2003; BLESSA, 2003). 

Na cidade do Natal, especificamente, o setor de 
padarias é o segundo segmento mais importante do 
Estado, empregando em torno de 15 mil trabalhadores 
de maneira direta e indireta. No entanto, o setor ainda 
enfrenta dificuldades. De acordo com José Américo, 
presidente do SINDIPAN-RN, o setor de padarias 
ainda enfrenta problemas relativos ao aumento de 
preços da farinha, principal matéria-prima, bem como 
o baixo consumo de pão pelos brasileiros, se compa-
rado a países como França, Alemanha, Inglaterra, 

Estados Unidos e Argentina. Aliam-se a isso, a alta 
carga tributária e o baixo poder aquisitivo da popula-
ção natalense, que exigem dos empresários do ramo 
de panificação estratégias certas para o futuro do 
negócio (COSTA, 2005).

Os empresários do setor podem formular diversas 
estratégias a fim de encantar o cliente e fazer com que 
ele retorne à loja. Padarias maiores funcionam como 
pequenos mercados com um fluxo de pessoas consi-
derável ao longo do dia. Ultimamente, o que se tem 
observado é que as padarias acrescentaram diversos 
produtos em seu mix, atendendo às necessidades mais 
urgentes dos consumidores (BARRIZELLI, 2001; 
BARBOSA, 2001; SANTOS, 2003; SANTOS, 2003). 
Muitas padarias incluíram o setor de conveniência em 
sua estrutura física com locais de lanches destinados 
a consumidores que desejam fazer uma refeição rápi-
da, de boa qualidade sem gastar muito dinheiro (ZE-
NONE; BUAIRIDE, 2002; SPIES, 1997; PARENTE; 
KATO, 2001; NEVES, 2005). Sendo assim, o peque-
no varejo alimentar de panificação desempenha uma 
importância significativa no mercado. 

2.2 COMPOSTO VaREJISTa 
E SUaS ESTRaTÉGIaS

O momento impõe aos varejistas um grande desa-
fio para seguirem as mudanças do mercado, acompa-
nharem a expansão do varejo sem loja, bem como 
operarem em diferentes formatos de lojas. Além do 
mais, arcar com um investimento em tecnologia vi-
sando diminuir os custos e aumentar a agilidade nos 
processos, assim como atingir um mercado mais seg-
mentado e dinâmico, com consumidores exigentes, 
fizeram com que o varejo sofresse alterações para 
sobreviver no mercado e atrair mais clientes (CUNHA 
JUNIOR, 1996;  LEWILSON, 1997; KEH; PARK, 
1997). Neste contexto, percebe-se que o varejo se 
diferencia da concorrência através de ações e estraté-
gias de marketing desenvolvidas e focadas no cliente 
e em suas necessidades (NAKAMURA, 1997). No 
varejo alimentar, a utilização de estratégias é mais 
comum no composto varejista que será detalhado mais 
adiante, antes, porém, é importante definir o conceito 
de composto e sua aplicação no varejo.

De acordo com Parente (2000, p. 61), o composto 
varejista corresponde à análise das variáveis contro-
láveis e incontroláveis do ambiente de marketing. Estas 
variáveis são utilizadas como ferramentas de marke-
ting por empresários para elaboração de estratégias 

Ano Número de padarias 
 (em milhares)

1995 60 
1996  55
1997 52 
1998  48
1999  45
2000*  42

Tabela 1: Evolução do número de padarias - 1995 - 2000

Fonte: ABIP, 2006
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no ramo varejista (PARENTE, 2000; MAZON; 
MAYER; EZELL, 1988; PINHEIRO, 2001). As vari-
áveis controláveis são aquelas que podem ser geren-

ciadas, redefinidas ou modificadas de acordo com as 
necessidades do empresário e do mercado. Na tabela 
2 elas são classificadas da seguinte forma:

3 RESULTaDOS

A população do estudo foi constituída pelas pada-
rias cadastradas no sindicato da categoria na cidade 
de Natal-RN, SINDIPAN, que constou de 69 padarias. 
Entretanto, só foi possível coletar dados em 32 delas, 
o que representa aproximadamente 45% da população. 
A intenção neste estudo é de comparar a visão de 
gerentes e clientes, no tocante a duas variáveis do 
composto varejista de marketing, no segmento de 
padarias.

3.1 MIX DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O primeiro bloco do questionário estruturado 
tratou de perguntas relacionadas ao mix de produtos 
e foi dividido em 5 (cinco) variáveis que se mostraram 
relevantes na análise das partes do composto vare-
jista. Percebe-se que as respostas obtidas no bloco 
dos produtos demonstraram diferenças significativas 
em relação aos dois públicos pesquisados. A tabela 
3 descreve os valores das médias e medianas das 
respostas:

Tabela 3: Teste Estatístico sobre Mix de 4 Produtos

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006.

Mann-Whitney U 1811,000 1296,000 1338,500 1314,500
Wilcoxon W 22926,000 22411,000 22453,500 22224,500
Z -4,375 -5,922 -5,524 -5,569
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

q1  Diversificação de 
produtos para clientes

q2  Qualidade dos 
produtos para os 
clientes

q3  Consulta aos 
clientes do produto 
vendido 

q5  Variedade de 
marcas dos itens 
comercializados

O segundo bloco de questões correspondeu a pergun-
tas relacionadas ao composto ‘serviços’ prestados na 
padaria pesquisada. Essas questões são relevantes na 
análise do composto varejista em virtude da concorrên-

cia no varejo alimentar, uma vez que eles são diferenciais 
relevantes na loja. Dessa forma, o bloco dos serviços 
envolveu a análise de 5 (cinco) variáveis com os públicos 
pesquisados e sua comparação é mostrada na tabela 4:

Variáveis do composto varejista Exemplo de decisões

P – Mix de produtos Variedade da linha, qualidade, serviços
P – Preços Preços, Créditos, benefícios/custo
P – Promoção Propaganda, ofertas e sinalização
P – Apresentação Loja, departamentalização, planograma
P – Pessoal Atendimento, rapidez e serviços
P – Ponto Localização, Acesso e visibilidade

Fonte: Parente, 2000, p. 61

Quadro 2: Composto varejista
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     Públicos-alvo
 Gerentes Clientes
n Média Mediana n Média Mediana

32 6,38 7 205 5,75 6

32 6,22 7 201 5,29 6

32 6,72 7 203 3,96 4

32 6,13 6 201 4,84 5

32 6,63 7 204 6,16 6

q6  Serviços compatíveis com 
os desejos e necessidades dos 
clientes

q7  Serviços diferenciados da 
concorrência

q8  Serviços de relacionamento 
com os clientes

q9  Serviços funcionam como 
um atrativo no mercado atual

q10  Funcionários treinados e 
comprometidos com o atendi-
mento do cliente

Tabela 4: Composto Serviços

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006

Comparando-se os resultados da tabela 4, nota-se 
diferenças quanto aos clientes e gerentes. Com relação 
à média obtida na questão 6 (seis), relativa a ‘serviços 
compatíveis com os desejos e necessidades dos clien-
tes’, foi possível ver que os valores da média são di-
ferentes (6,38 para os gerentes e 5,75 para os clientes). 
Da mesma forma, na questão 7 (sete), com relação aos 
‘serviços diferenciados da concorrência’, pode-se 
perceber uma diferença de 6,22 para 5,29. Com relação 
à prática de ‘relacionamento com os clientes’ a média 
de respostas dos gerentes foi de 6,72 e a dos clientes 
de 3,96, sendo a  que demonstrou maior divergência  
entre o que os gerentes julgam desenvolver dentro da 

empresa com relação a estratégias de relacionamento 
com o consumidor e a percepção deste com relação a 
essas práticas. A diferença se repete quando se anali-
sa a média das respostas da questão 9. Na questão 10 
(dez) relativa ao ‘treinamento e ao comprometimento 
de funcionários’ a diferença das médias nas respostas 
diminuiu, obtendo-se um escore de 6,63 para os ge-
rentes contra 6,16 dos clientes. Essas diferenças indi-
cam que as opiniões dos públicos divergiram quando 
as respostas em cada uma das variáveis relativa ao 
composto ‘serviços’ foi comparada. Na tabela 5, onde 
foi feita uma correlação e associação dos resultados 
obtidos, isso pôde ser perfeitamente verificado.



68RAUnP - Ano 2, v. 2, n.1, Out.2009/Mar.2010 68

Tabela 5: Teste de Mann-Whitney sobre Composto serviços

Públicos-alvo	 N	 Escore	significativos	 Soma	dos		
   escores

32 6,38 7 205

32 6,22 7 201

32 6,72 7 203

32 6,13 6 201

32 6,63 7 204

q6  Serviços compatíveis com 
os desejos e necessidades dos 
clientes    

q7  Serviços diferenciados da 
concorrência    

q8  Serviços de relacionamento 
com os clientes    

q9  Serviços funcionam como 
um atrativo no mercado atual    

q10  Funcionários treinados e 
comprometidos com o atendi-
mento do cliente 

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006

Analisando a tabela 6, referente ao composto dos 
‘serviços’, verificou-se que houve diferenças signi-
ficantes entre as variáveis correlacionadas dos par-
ticipantes da pesquisa. Os valores referentes à vari-
ável “p” foram menores que 0,05 (p<0,05) nas ques-
tões 6, 7, 8, 9, e 10 (índice de 0,002; 0,000; 0,000; 
0,000 e 0,001). As diferenças de opiniões entre as 
duas amostras pesquisadas pode significar que o 
composto que os gerentes julgam adequado ao seu 
público-alvo não é o ideal, de acordo com os clientes. 
Tomando como base os índices que apresentaram 

maior diferença na média das respostas dadas (nos 
casos as questões 08 e 09) é possível inferir que os 
gerentes julgam praticar um relacionamento estreito 
com os clientes, porém estes não percebem essa 
proximidade ou mesmo a aplicação de práticas e 
técnicas de relacionamento; ou também que a empre-
sa não está praticando um relacionamento correto e 
de longo prazo com o consumidor. É importante 
salientar que as estratégias aplicadas ao serviço da 
empresa funcionam como uma forma de satisfazer 
os clientes e gerar receita.

q9  Serviços funcio-
nam como um atrativo 
no mercado atual

q10  Funcionários 
treinados e com-
prometidos com 
o atendimento do 
cliente

Tabela 6: Teste Estatístico sobre Composto dos serviços

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006.

Mann-Whitney U 2208,500 1760,000 141,000 1286,000 2124,000
Wilcoxon W 23323,500 22061,000 20847,000 21587,000 23034,000
Z -3,120 -4,255 -8,840 -5,635 -3,461
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,001

q6  Serviços 
compatíveis com os 
desejos e necessi-
dades dos clientes

q7  Serviços diferen-
ciados da concor-
rência

q8  Serviços de 
relacionamento com 
os clientes
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3.2 MIX DE PREÇOS

O terceiro bloco de questões faz referência a estra-
tégias e táticas utilizadas no composto ‘preço’ estabe-
lecido no varejo. As variáveis utilizadas para se men-
surar como o preço é praticado dentro da padaria são 

relevantes para a pesquisa na medida em que o preço 
funciona como um atrativo para os clientes e contribui 
diretamente para a satisfação destes com relação à 
empresa. Os dados referentes às opiniões dos gerentes 
e clientes com relação aos preços da loja são descritos 
na tabela 7:

     Públicos-alvo
 Gerentes Clientes
n Média Mediana n Média Mediana

32 6,19 6 205 4,54 5

32 4,59 5 205 2,68 3

32 4,41 5 202 3,89 4

32 5,13 6 198 3,39 3

32 4,59 5 197 1,94 2

q11  Preços compatíveis com a 
concorrência

q12  Descontos promocionais

q13  Utilização de diversas 
formas de pagamento dos 
produtos

q14  Preços praticados fun-
cionam como um atrativo no 
mercado

q15  O cliente é consultado 
com relação aos preços prati-
cados na loja

Tabela 7: Mix de Preço

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006

Pelos resultados, foi possível perceber diferen-
ças entre a média e a mediana das respostas do 
público pesquisado, pois quando comparam os 
valores das médias nas respostas dos gerentes 
(6,19; 4,59; 4,41; 5,13; 4,59) com as médias nas 

respostas dos clientes (4,54; 2,68; 3,89; 3,39; 1,94), 
respectivamente, os escores obtidos possuem va-
lores distintos. Correlacionando as respostas dos 
dois públicos em cada uma das questões, têm-se 
os resultados a seguir:
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Públicos-alvo	 N	 Escore	significativos	 Soma	dos		
   escores

q11  Preços compatíveis com a 
concorrência    

q12  Descontos 
promocionais    

q13  Utilização de diversas 
formas de pagamento dos 
produtos    

q14  Preços praticados funcio-
nam como um 
atrativo no mercado    

q15  O cliente é consultado 
com relação aos preços prati-
cados na loja

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006

Tabela 8: Teste de Mann-Whitney  sobre Mix de  Preço

Gerentes 32 190,44 6094,00
Clientes 205 107,85 22109,00
Total 237

Gerentes 32 189,05 6049,50
Clientes 205 108,07 22153,50
Total 237

Gerentes 32 134,73 4311,50
Clientes 202 114,77 23183,50
Total 234 

Gerentes 32 173,05 5537,50
Clientes 198 106,20 21027,50
Total 230  

Gerentes 32 195,59 6259,00
Clientes 197 101,91 20076,00
Total 229

Aplicando-se o teste de Mann-Whitney, verificou-se 
que nas questões 11, 12, 14 e 15 há diferenças signifi-
cantes entre o grau de concordância nas respostas do 
público pesquisado em virtude dos valores de “p” serem 
menores do que 0,05 (p<0,05) como exposto na tabela 
(0,000; 0,000; 0,000 e 0,000). Exceto na questão 13, 
referente à utilização de diversas formas de pagamento 
na loja, não houve diferenças estatisticamente signifi-
cantes entre o grau de concordância nas respostas dadas, 

já que o valor de “p” foi maior que 0,05 (p= 0,115). As 
diferenças citadas anteriormente podem esclarecer, para 
a empresa, que, embora esta julgue que seus preços são 
compatíveis com a concorrência, funcionam como 
atrativo no mercado, estão sujeitos a descontos promo-
cionais e contam com a opinião dos clientes na hora de 
serem formulados; os clientes não estão de acordo com 
estas afirmações, ou mesmo não percebem estas me-
didas por parte da padaria. 

q14  Preços 
praticados funcionam 
como um atrativo no 
mercado

q15  O cliente é 
consultado com 
relação aos preços 
praticados na loja

Tabela 9: Teste Estatístico sobre Composto Preço

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006.

Mann-Whitney U 994,000 1038,500 2680,500 1326,500 573,000
Wilcoxon W 22109,000 22153,500 23183,500 21027,500 20076,000
Z -6,496 -6,358 -1,576 -5,360 -7,735
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,115 ,000 ,000

q11  Preços 
compatíveis com a 
concorrência

q12  Descontos 
promocionais

q13  Utilização de 
diversas formas 
de pagamento dos 
produtos
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A segunda etapa da pesquisa consistiu na comparação 
das questões aplicadas exclusivamente aos gerentes. As 
questões gerenciais, quais sejam as de números 28, 29, 
30, 31, 32, 33 e 34, foram aplicadas com o objetivo de se 
conhecer mais sobre as técnicas e ferramentas que a 
empresa utiliza, e também sobre o papel desempenhado 
pelo marketing na empresa e seu planejamento. Confor-
me se comprova na Tabela 10, os resultados das respos-
tas contribuíram para verificar o grau de concordância 
dos gerentes com relação às questões acima citadas e 
também para aprofundar o conhecimento do pesquisador 

a respeito do composto varejista estudado nas padarias. 
Para a comparação e identificação de diferenças 

significantes nas repostas obtidas, aplicou-se o Teste 
Não-paramétrico de Friedman, que é utilizado quando 
existem três ou mais condições de emparelhamento, onde 
cada variável é classificada em uma escala de nível. Dessa 
forma, as respostas dos sujeitos em todas as variáveis 
foram comparadas para detectar, por exemplo, diferenças 
nas preferências dos gerentes. A tabela 10 descreve os 
valores das médias, obtidas através das respostas coleta-
das junto aos gerentes.

Tabela 10: Questões Gerenciais

N Mínimo Máximo Média

32 5 7 6,66

32 4 7 6,28

32 4 7 6,25

32 4 7 6,06

32 2 7 5,09

32 1 7 4,25

32 1 7 3,41

qq33  A empresa tem consciên-
cia de sua posição no mercado 
atual

q30  A padaria utiliza 
técnicas para monitorar os 
produtos vendidos 
na loja

q32  O marketing desempenha 
um papel 
essencial na empresa

q29  A padaria utiliza 
técnicas para conhecer as 
ações de marketing dos con-
correntes

q28  A padaria faz um plane-
jamento para o composto de 
marketing estabelecido na loja

q34  A empresa utiliza algum 
tipo de consultoria/assessoria 
para melhorar seu composto de 
marketing

q31  Existe parceria com os 
fornecedores para a fixação 
dos preços na loja

Fonte: Pesquisa sobre composto varejista, 2006
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Pelos valores acima, verificou-se que as questões 
com as maiores médias estão ligadas à consciência da 
empresa de sua posição no mercado, pela utilização 
de técnicas para monitorar os produtos vendidos na 
padaria, bem como a importância do marketing dentro 
da empresa e a utilização de técnicas para se conhe-
cerem as ações de marketing dos concorrentes. Dessa 
forma, pode-se afirmar que as padarias não concordam 
em nível máximo (7), mas a média das respostas ficou 
acima de 6, isto é, acima do nível escalar ‘concordo 

moderadamente’. No entanto, as menores médias tra-
tam da utilização de serviços de consultoria/assessoria 
na empresa e da existência de parceria com os forne-
cedores. Neste quesito, as padarias demonstraram que 
não utilizam os serviços de consultoria e assessoria 
empresarial com muita freqüência, o que poderia ser 
mais aproveitado, principalmente nas áreas de treina-
mento e atendimento ao cliente. De acordo com a 
Tabela 11, verifica-se a correlação das questões pelo 
teste de Friedman:

A tabela 12 permite a inferência de que, de acordo 
com o Teste de Friedman, houve diferenças estatisti-
camente significantes nas respostas entre pelo menos 
duas das questões aplicadas exclusivamente aos ge-
rentes (p < 0,05). Foi necessário fazer um teste com-
parando as questões duas a duas (teste de comparações 
múltiplas de Dunn) para verificar em quais questões 
existiam diferenças significantes. Dessa forma, foram 

consideradas diferenças não-significantes aquelas com 
valor de ‘p’ maior que 0,05 (p>0,05) e diferenças 
significantes em nível intermediário com “p” menor 
que 0,05 (p<0,05 ou *); diferenças nível de significân-
cia importante (p<0,01 ou **) e diferenças em nível 
de significância com alta importância com “p” menor 
que 0,001 (p<0,001 ou ***). A comparação entre as 
questões é descrita na tabela 13:

 Mean  
 Rank

q28  A padaria faz um planejamento para o composto de marketing estabelecido na loja 3,06
q29  A padaria utiliza técnicas para conhecer as ações de marketing dos concorrentes 4,66
q30  A padaria utiliza técnicas para monitorar os produtos vendidos na loja 5,00
q31  Existe parceria com os fornecedores para a fixação dos preços na loja 1,91
q32  O marketing desempenha um papel essencial na empresa 5,02
q33  A empresa tem consciência de sua posição no mercado atual 5,70
q34  A empresa utiliza algum tipo de consultoria/assessoria para melhorar seu composto de marketing 2,66

Fonte: pesquisa sobre composto varejista, 2006.

Tabela 11: Teste de Friedman sobre Questões Gerenciais

N 32

Chi-Square 97,420
df 6
Asymp. Sig. ,000

Fonte: pesquisa sobre composto varejista, 2006

Tabela 12: Resultado do Teste Estatístico  sobre  Questões Gerenciais
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De acordo com os dados da Tabela 13, houve dife-
renças significantes importantes (p<0,01) quando se 
compararam as questões 28 (se a padaria faz um pla-
nejamento para o composto de marketing estabelecido 
na loja) e 30 (se a empresa utiliza ferramentas de 
pesquisa para o monitoramento dos produtos vendidos 
na padaria); 28 (se a padaria faz um planejamento para 
o composto de marketing estabelecido na loja) e 32 (se 
o marketing desempenha um papel essencial na em-
presa); e 29 (se a padaria utiliza técnicas para conhe-
cer as ações de marketing dos concorrentes) e 34 (se 
a empresa utiliza algum tipo de consultoria e/ou as-
sessoria para melhorar o composto de marketing da 
empresa). Tais comparações demonstraram que o nível 
de concordância das respostas, quando as questões 
são confrontadas duas a duas, diferiram significativa-
mente em relação ao público pesquisado.

Os itens que demonstraram nível de significância 
com alta importância, quando confrontados, foram as 
questões 28 (se a padaria faz um planejamento para o 
composto de marketing estabelecido na loja) e 33 (se a 
empresa tem consciência do lugar que ocupa no mer-
cado); 29 (se a padaria utiliza técnicas para conhecer 
as ações de marketing dos concorrentes) e 31 (se existe 

parceria com os fornecedores para a fixação dos preços 
na loja); 30 (se a empresa utiliza ferramentas de pes-
quisa para o monitoramento dos produtos vendidos na 
padaria) e 31 (se existe parceria com os fornecedores 
para a fixação dos preços na loja); 30 (se a empresa 
utiliza ferramentas de pesquisa para o monitoramento 
dos produtos vendidos na padaria) e 34 (se a empresa 
utiliza algum tipo de consultoria e/ou assessoria para 
melhorar o composto de marketing da empresa); 31 (se 
existe parceria com os fornecedores para a fixação dos 
preços na loja) e 32 (se o marketing desempenha um 
papel essencial na empresa); 31 (se existe parceria com 
os fornecedores para a fixação dos preços na loja) e 33 
(se a empresa tem consciência do lugar que ocupa no 
mercado); 32 (se o marketing desempenha um papel 
essencial na empresa) e 34 (se a empresa utiliza algum 
tipo de consultoria e/ou assessoria para melhorar o 
composto de marketing da empresa); 33 (se a empresa 
tem consciência do lugar que ocupa no mercado) e 34 
(se a empresa utiliza algum tipo de consultoria e/ou 
assessoria para melhorar o composto de marketing da 
empresa). Com tais equiparações, pode-se ver que houve 
diferenças significantes com alta importância (p<0,001) 
no nível de concordância e/ou discordância das respos-

Escores significativos

Comparação Diferença Valor de P

q28 vs. q29 -51,000 ns  P>0.05
q28 vs. q30 -62,000 **  P<0.01
q28 vs. q31 37,000 ns  P>0.05
q28 vs. q32 -62,500 **  P<0.01
q28 vs. q33 -84,500 *** P<0.001
q28 vs. q34 13,000 ns  P>0.05
q29 vs. q30 -11,000 ns  P>0.05
q29 vs. q31 88,000 *** P<0.001
q29 vs. q32 -11,500 ns  P>0.05
q29 vs. q33 -33,500 ns  P>0.05
q29 vs. q34 64.000 **  P<0.01
q30 vs. q31 99,000 *** P<0.001
q30 vs. q32 -0,5000 ns  P>0.05
q30 vs. q33 -22,500 ns  P>0.05
q30 vs. q34 75,000 *** P<0.001
q31 vs. q32 -99,500 *** P<0.001
q31 vs. q33 -121,50 *** P<0.001
q31 vs. q34 -24,000 ns  P>0.05
q32 vs. q33 -22,000 ns  P>0.05
q32 vs. q34 75,500 *** P<0.001
q33 vs. q34 97,500 *** P<0.001

Fonte: pesquisa sobre composto varejista, 2006.

Tabela 13: Teste de Comparações Múltiplas de Dunn sobre Questões Gerenciais
Escores Significativos
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tas, entre os gerentes, quando as questões foram com-
paradas duas a duas. Sendo assim, pode-se concluir 
que, mesmo em um pequeno varejo alimentar, compos-
to por padarias de mesmo porte, estrutura e números 
de funcionários, há diferenças significantes de opinião, 
entre a gerência, com relação ao modo de administrar 
e gerenciar o negócio. Foi possível perceber que em 
determinadas padarias há uma preocupação maior com 
as ações de marketing e seu planejamento.

4  CONCLUSÕES, RECOMENDaÇÕES E 
SUGESTÕES PaRa ESTUDOS FUTUROS

As estratégias adotadas no composto varejista de 
uma empresa do segmento alimentar são de grande 
relevância para o marketing empresarial. O objetivo 
principal do estudo realizado foi o de analisar o com-
posto no varejo de padarias da cidade de Natal-RN 
com o intuito de comparar as opiniões dos gerentes e 
clientes com relação às estratégias e técnicas desen-
volvidas no composto da empresa. Dessa forma, ob-
jetivou-se conhecer as opiniões dos gerentes e a per-
cepção dos clientes sobre composto, de maneira a 
identificar diferenças no grau de concordância das 
respostas e, também, de correlacionar e associar dife-
rentes variáveis, obtendo assim, mais informações 
sobre o assunto. Pelos resultados obtidos, verificou-se 
que a percepção dos gerentes e clientes, com relação 
ao composto, foi diferente na maioria das questões, 
entre elas estão os preços. Embora esta julgue que seus 
preços são compatíveis com a concorrência, funcionam 
como atrativo de mercado, estão sujeitos a descontos 
promocionais e contam com a opinião dos clientes na 
hora de serem formulados; os clientes não estão de 
acordo com estas afirmações, ou mesmo não percebem 
estas medidas por parte da padaria. 

Concluiu-se ainda, com relação ao composto de 
varejo adotado nas padarias, que as opiniões dos ge-
rentes e dos clientes divergem quanto às variáveis 
relativas ao composto serviços. Sendo verificado que 
os diversos gerentes desenvolvem estratégias e políti-
cas de marketing para a empresa, e que o composto 
que os mesmos julgam adequado ao seu público-alvo 
não é o ideal , de acordo com os clientes.

Apontamos ainda como conclusões que as padarias 
demonstraram não utilizar os serviços de consultorias 
e assessorias empresariais  com muita freqüência. 
Enfatizando que há divergências na gerência, no to-
cante a maneira de gerir o negócio.

Sendo assim, pela pesquisa foram conhecidas duas 

opiniões diferentes com relação ao composto varejis-
ta do segmento de panificação. As duas perspectivas 
possibilitaram ao pesquisador maior profundidade 
sobre o assunto contribuindo para uma maior infor-
mação a respeito do tema. 

4.1 LIMITaÇÕES Da PESQUISa

A pesquisa limitou-se ao estudo das empresas es-
colhidas intencionalmente pelo pesquisador, em uma 
área geográfica, cadastradas no sindicato da categoria 
e apenas em um segmento: varejo alimentar. Primeira-
mente, tentou-se adequar o tema escolhido a uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa que estivesse de 
acordo com os objetivos gerais e específicos do estudo. 
Para isso, o questionário procurou formular perguntas 
baseadas em variáveis relevantes para a pesquisa com 
fundamento na literatura e em estudos realizados an-
teriormente. Em segundo plano, a pesquisa foi realiza-
da somente com as padarias da região sul de Natal, o 
que representou 45% da população e cadastradas no 
sindicato da categoria na cidade por representar empre-
sas formais e em dia com as obrigações legais.

4.2 SUGESTÕES PaRa ESTUDOS FUTUROS

As questões relativas ao marketing e, em especial, 
ao marketing no varejo alimentar no ramo de padarias 
são de grande valor para os estudos e pesquisas da área. 
Por ser um ambiente dinâmico e com vários concorren-
tes, atrair e promover fidelização de clientes se tornou 
uma questão essencial. A empresa pode desenvolver 
estratégias e técnicas de marketing adequadas ao seu 
público-alvo, e obter assim maiores vendas e lucros nos 
seus negócios. A seguir são listadas algumas sugestões 
para futuras pesquisas na área:

• Ampliar o universo da pesquisa;
• Analisar o composto de marketing de manei-

ra separada, ou seja, aprofundar estudos sobre os 
produtos, ou serviços, ou preços, etc., verificando em 
que ponto esses componentes contribuem para o po-
sicionamento da empresa;

• Analisar o comportamento do cliente no va-
rejo alimentar e identificar as opiniões destes através 
de uma pesquisa qualitativa;

• Pesquisar outros tipos de varejo alimentar, tais 
como lojas de conveniência, docerias e restaurantes, 
com a finalidade de identificar as estratégias de marke-
ting do negócio.
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O livro apresenta doze capítulos que os autores 
intitularam de “mandamentos”. Segundo eles, esses 
doze capítulos são temas que, ao longo de suas vidas 
como estudiosos, profissionais e professores, foram 
se acumulando e se percebendo como pontos críti-
cos da gestão de custos. Por isso, na tentativa de 
desdobrá-los, sugeriram essa intitulação.

O primeiro capítulo, “Entenda perfeitamente os 
conceitos”, se detém, principalmente, ao alerta sobre 
a necessidade de se definir perfeitamente as funções 
e atividades da Contabilidade e da Gestão. A Con-
tabilidade e a Gestão são duas atividades que, em-
bora diferentes, funcionam em conjunto: a Gestão 
é finalidade enquanto a Contabilidade é o meio.

O segundo capítulo, aprofundando e completan-
do o primeiro, apresenta o importante tema da 
criação de um dueto harmonioso entre a Gestão e 
a Contabilidade. Sem essa harmonia, dentro da 
empresa, nada será feito com correção quando se 
trata de planejamento, execução e controle.

O terceiro capítulo se desenvolve sobre as ativi-
dades gerenciais que são “presas” pelos “paradig-
mas”. Os autores definem “paradigmas” como uma 
crença arraigada, uma idéia fixa, ou ainda como um 
filtro que só deixa passar o que os contadores e os 
gerentes aceitam. Mudanças representam incerteza, 
uma ameaça. O ser-humano é, por natureza, con-
servador. O capítulo apresenta alguns paradigmas 
encastelados na administração das empresas. 

O quarto capítulo discute a ação de ratear os custos 
para os diversos produtos, processos, seções, ativida-
des e departamentos. De acordo com as idéias dos 
autores, o rateio, quase sempre, não é inevitável.

O quinto Mandamento é curioso, pois trata da 
procura do custo exato. Segundo o conceito dos 
autores, o custo exato é uma utopia. Os autores 
mostram, com muita clareza, os fatores normais 
existentes no processo de determinação dos custos. 
Os fatores se convertem em argumentos para que 
os contadores/administradores procurem determinar 
os custos dos diferentes objetos do custeio. Esses 
argumentos devem ser analisados.

O sexto capítulo apresenta a utilização das “equi-
valências”. Em muitas ocasiões, na produção e na 
comercialização, os contadores, de comum acordo 
com a gerência, podem decidir sobre os custos dos 
produtos. Em certas ocasiões os contadores enfren-
tam dificuldades para determinar os custos comuns 
que devem ser atribuídos aos diversos processos, 
operações ou produtos. Os autores apresentam mé-
todos simples, porém ajustáveis, à medida que acon-

tecem as dificuldades de rateio.
No sétimo capítulo, os autores pedem que se 

“desfaçam as controvérsias de alguns custos espe-
ciais”, sobretudo quando, aparentemente, os signi-
ficados dos mesmos custos sejam diferentes entre 
contadores e economistas.  Não existem essas dife-
renças na realidade. Os autores fazem as compara-
ções dos custos comuns para os economistas e para 
os contadores, analisando, sucintamente, suas se-
melhanças e diferenças.

O oitavo Mandamento é inovador: a Sintomato-
logia. Sob esse novo conceito, os autores procuram 
mostrar que a Contabilidade de Custos deve procurar 
Sinais e Sintomas dentro dos custos. Os sinais e 
sintomas devem mostrar os erros antes que as con-
sequencias sejam fatais. A base de tal ”sintomatolo-
gia” no cálculo dos custos, sobretudo com a finali-
dade de reduzi-los ou melhor acompanha-los, é com-
parada com a “sintomatologia” existe na medicina. 

O nono Mandamento trata dos custos de distri-
buição. Nesse capítulo, os autores sugerem que a 
administração dos custos de distribuição foi absor-
vida pela notável e inventiva atual função denomi-
nada “Logística”.

O décimo Mandamento aborda um assunto recor-
rente: a necessidade do contador de custos atualizar 
seus conhecimentos, de forma a utilizar, cada vez mais, 
os chamados “métodos quantitativos”.  A Matemática 
e a Estatística, sustentadas pela veloz aplicação da 
Informática, serão técnicas quantitativas muito impor-
tantes para o gerenciamento das empresas. Os autores 
mostram alguns exemplos simples e objetivos.

O décimo primeiro Mandamento trata de uma 
atividade interna, englobando todos os setores e 
respectivas administrações, denominada de Redu-
ção de Custos. Os autores aprofundam esse tópico 
apresentado casos reais. A redução de custos deve 
ser uma atividade permanente. O trabalho de redu-
ção de custos, muitas vezes, é acompanhado por 
consultores externos, uma vez que quem está de 
fora pode ver melhor. 

Finalmente, o décimo segundo capítulo apre-
senta um tema que, talvez, seja o mais importante 
do livro, uma vez que, segundo os autores, é fre-
quentemente ignorado nos diagnósticos e prognós-
ticos financeiros: o “Custo Brasil”. Os autores 
apresentam quinze tipos de custos “escondidos”, 
sempre presentes, que não são corretamente ana-
lisados e acompanhados. Serve de alerta tanto para 
os contadores de custos, quanto, e principalmente, 
para os próprios administradores.
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RAUnP: Quais as principais políticas e diretrizes 
do RN em relação à pós-gradução (Especialização 
e Mestrado)?
Ruy Pereira: A pergunta em pauta conduz a uma 
análise macro da realidade brasileira, quando se tem 
como tema o ensino de pós-graduação, em seus níveis 
“Lato e Stricto Sensu”, e se pretende evidenciar os 
desafios e os avanços alcançados.

Não se pode refletir sobre as questões que envol-
vem o Ensino Superior sem atentar para a linha do 
tempo e as relações políticas sociais e econômicas 
que provocaram reformas importantes na área edu-
cacional, com destaque para a educação básica, o 
financiamento do Ensino Fundamental, incentivan-
do o acesso, a permanência e o sucesso escolar, a 
reforma curricular, a modernização dos serviços de 
estatística educacional, aperfeiçoamento do sistema 
de avaliação do desempenho escolar e, principal-
mente, a ampliação dos programas de formação 
docente, (inicial e continuada).

Diante disso, ocorreram reflexos na matrícula do 
Ensino Médio e, também, a retomada, nos últimos 
cinco anos, do crescimento do Ensino Superior. Con-
jugam-se, ainda, como fatores básicos à identidade do 
Ensino Superior no Brasil conceito de indissociabili-
dade do ensino-pesquisa-extensão, investimentos sig-
nificativos na titulação dos docentes (Mestrado-Dou-
torado) e as condições para a organização acadêmica 
através do regime de trabalho dos seus professores.

Essa organização acadêmica se configura com 
as exigências de um processo de avaliação consis-
tente e sério de credenciamento e reconhecimento 
de instituições.

Essas assertivas postulam para um ensino de pós-
graduação que, no Estado, tem se apresentado com as 
divisas de sucesso vistas em todo o país.

Na realidade, os dados justificam o êxito das ati-
vidades acadêmicas dessa área: “no ano de 2002, mais 
de 61 mil estudantes estavam matriculados nos Pro-
gramas de Mestrado e outros 34.800 nos censos de 
Doutorado com outros dados também significativos. 
Neste mesmo ano, o país titulou quase 23 mil Mestres 
e 6800 Doutores” (Bolbacheskj, E). Além desse de-
sempenho numérico, a pós-graduação tem destaque 
em qualidade.

Pode-se alinhar a esses propósitos das IES em 
estimular e promover o aprofundamento do saber 
científico através dos programas de pós-graduação, a 
nova configuração do ensino, seus novos paradigmas, 
aliados aos planos de desenvolvimento e sustentabili-
dade local, regional e nacional.

Diante desse cenário, recomenda-se todo o esforço 
para a verticalização dos programas de pós-graduação 
com a criação de cursos de doutorado e para a conso-
lidação da pesquisa.

RAUnP: Que ações foram desenvolvidas no RN re-
lacionadas à educação superior nos últimos anos?
Ruy Pereira: Um olhar sistêmico sobre os desafios e 
as transformações do Ensino Superior comprova um 
crescimento evidente que passa pela melhoria de infra-
estrutura, oferta de novos cursos e formações acadê-
micas, maior ênfase na produção científica, a institui-
ção de práticas acadêmicas inovadoras e, ainda, a 
sólida formação técnica e científica do aluno, consi-
derando o desenho do mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo e diferenciado.

Ao quadro de ações, juntam-se as novas tecnolo-
gias, aporte do fazer acadêmico e da preparação para 
o desempenho profissional.

RAUnP: Quais as possibilidades de financiamento da 
produção científica por parte do governo do RN?
Ruy Pereira: O Governo do Estado tem sistematiza-
do a sua proposição em estimular e promover as ações 
de ciências e tecnologias, através do projeto acadêmi-
co da FAPERN, da UERN, Instituto Kennedy e Se-
cretaria de Educação, congregando programas e pro-
jetos que culminam com a socialização da produção 
científica dos professores e pesquisadores, e dão sus-
tentação ao fazer institucional.

A Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado do Rio 
Grande - FAPERN tem um trabalho político-acadê-
mico, em parceria com outras instituições, de elevar 
a produção científica e tem captado recursos para 
assegurar financiamentos de projetos. Além do plano 
de desenvolvimento da FAPERN, a SEEC desenvolve 
ações de incentivo à pesquisa, de organização de 
grupos colaborativos, consubstanciando referenciais 
teóricos consistentes e, ainda, permitindo um olhar 
investigativo sobre os temas transdisciplinares, que 
costuram a prática docente e que, em estudos de pós-
graduação e em projetos de pesquisa, alcançam siste-
matização significativa.

O Núcleo de Pesquisa do Rio Grande do Norte - 
NUPERN tem a função de traçar um diálogo com os 
professores sobre o trabalho científico e a ação peda-
gógica, o engajamento da comunidade escolar na 
disseminação e difusão da pesquisa, como forma de 
articulação ensino e pesquisa, base para o projeto 
político-pedagógico consistente e legítimo. 

 O NUPERN tem organizado vários grupos cola-
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borativos no Estado, realizado encontros científicos, 
publicado trabalhos e instituído a rede para divulgação 
de saberes e experiências exitosas, congregando os 
professores em estudos de seu interesse. A proposta, 
também, contempla a criação de núcleos de iniciação 
científica com o envolvimento dos alunos e a constru-
ção da atitude investigativa. 

RAUnP: Como o RN pode ajudar e tem ajudado 
no processo de divulgação dos resultados das pes-
quisas científicas?
Ruy Pereira: O Estado tem assegurado, de forma 
contundente, a realização de culminâncias pedagógi-
cas, como jornadas, encontros e seminários, que visam 
à socialização de resultados, a construção de novos 
saberes e fazeres, estendendo, nesse objetivo institu-
cional, a divulgação das pesquisas. Tem, ainda, pro-
movido a circulação da produção científica em revis-
ta virtual, periódicos e publicações na rede de gestão 
do conhecimento, que vem congregando um número 
significativo de usuários.

RAUnP: Como o governo do RN avalia a existência 
de dois cursos de Mestrado e um de Doutorado no 
RN reconhecidos pela CAPES?
Ruy Pereira: A questão apresentada não pode ser vista 
descolada de outras dimensões, como o número de 
egressos das IES, o desafio da diversificação, as orien-
tações acadêmicas, as pressões de mercado, as dimen-
sões internacionais da educação pós-graduada e, ainda, 
a articulação das políticas de pós-graduação com a nova 
política de desenvolvimento e sustentabilidade.

Assim, o referencial de oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu é limitado, uma vez que, na 
rede pública, há indicadores que sinalizam uma parte 
da demanda para o setor: 51% professores com espe-
cialização, 7% com Mestrado, 2% com Doutorado e 
31% com Graduação. Este quadro demonstra a neces-
sidade de implementação de políticas de pós-gradua-
ção que atendam ao universo represado, assegurando 
o aprofundamento de estudos acadêmicos e a cons-
trução científica de alternativas para o desenvolvimen-
to e projeção de futuro.

Outro aspecto, que passa pela concepção de siste-
ma, desenvolvimento e decisão política é a integração 
das políticas da CAPES com as proposições regionais, 
as exigências técnicas, o aporte financeiro e, ainda, o 
processo de avaliação, que tem como indicador de 
peso, para o julgamento da qualidade dos cursos, o 
perfil do corpo acadêmico e que se apresenta como 
fator balizador dessa oferta. 

RAUnP: Quais os principais planos para a UERN 
relacionados à pós-graduação?
Ruy Pereira: A Universidade Estadual do Rio Gran-
de do Norte - UERN tem um Plano de Pós-graduação 
consolidado no que se refere à oferta em nível lato 
sensu, atingindo a média de 12(doze)  cursos por ano 
e  um total de 1.000(mil) profissionais certificados.

A Instituição tem aprovado três mestrados nas áreas 
de Letras, Física e Ciências da Computação e, ainda, 
em tramitação para aprovação na CAPES um novo 
mestrado interdisciplinar em Ciências Naturais.

Para 2010, a UERN pretende encaminhar mais duas 
novas propostas de mestrado nas áreas das Ciências 
Sociais Aplicadas.

 
RAUnP: O governo do RN tem políticas de capacita-
ção e desenvolvimento profissional dos colaboradores 
internos? E dos demais funcionários públicos?
Ruy Pereira: O Governo do Estado elaborou, com a 
participação das Instituições de Ensino Superior, um 
Plano Estratégico de Formação Inicial e Continuada, 
que tem propósito de consolidar políticas educacionais 
articuladas com o Governo Federal, em atendimento 
às demandas apresentadas no diagnóstico e que fun-
damentam as decisões administrativo-pedagógicas, 
voltadas para o desenvolvimento profissional.

O plano pretende assegurar as ofertas de cursos, 
no primeiro momento, de graduação e pós-graduação 
em nível de especialização, e, com grande demanda 
apresentada em todo país, a oferta de Mestrado.

O planejamento estratégico permite a gestão das 
propostas de formação docente das redes estadual e 
municipal, através da Plataforma Paulo Freire, amplian-
do as ações com o suporte da Educação à Distância.

Para os funcionários, o Estado trabalha com pro-
gramas de capacitação e formação, como o Profun-
cionário (educação básica, com previsão para oferta 
de graduação), formação pela escola, PROLER, bi-
blioteca, tecnologias educacionais para os Núcleos de 
Tecnologias, alimentação escolar, saúde na escola e 
gestão escolar.

Além desses projetos vinculados à Secretaria da 
Educação, a Escola de Governo desenvolve um plano 
de formação nas seguintes áreas: gestão de recursos 
humanos, atendimento ao público, gerenciamento de 
atividades burocráticas, educação fiscal, ética, informá-
tica, comunicação e redação oficial e gestão pública. 

RAUnP: Como o governo do RN têm atuado na 
capacitação dos egressos das IES (públicas ou pri-
vadas) para o mercado de trabalho?
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Ruy Pereira: Esta pergunta permite refletir sobre as 
competências da Secretaria de Educação, que recebe 
os egressos das Licenciaturas, na sua grande maioria 
professores, articuladores pedagógicos e gestores e 
que têm como lócus de trabalho a escola, com as suas 
especificidades e representação social de identidade 
com a comunidade onde está inserida.

Compete a SEEC sistematizar e desenvolver uma 
proposta de formação continuada, com ênfase na prá-
tica pedagógica e no referencial de sustentação teórico-
metodológico, foco das capacitações e da preparação 
profissional dos trabalhadores da educação

RAUnP: Qual sua percepção da importância do 
Mestrado da UnP como parceiro na capacitação do 
mercado de trabalho do RN?

Ruy Pereira: Como foram vistos, anteriormente, 
os cursos de pós-graduação trazem como marca a 
forte presença do modelo acadêmico e tem deixa-
do um nicho do mercado profissional na expecta-
tiva de oportunidades de estudos, aumentando a 
demanda em potencial. Logo, a ampliação dessa 
oferta precisa acontecer, gerando novas experiên-
cias, acadêmicas e profissionais, que consubstan-
ciarão os pleitos de desenvolvimento e sustentabi-
lidade locais. 

A Universidade Potiguar – UnP tem um amplo 
percurso de prestação de serviço à sociedade e 
disponibilizar vagas de mestrado, seja acadêmico 
ou profissional, significa atender  os egressos da 
graduação e a  aqueles que já passaram por progra-
ma de pós-graduação.  


