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 Editorial

Caros leitores,

Como diz a sabedoria popular, “é mais difícil se 
manter do que chegar lá.” Explico: a publicação do 
primeiro número da RAUnP coroou o esforço de uma 
equipe bastante ambiciosa. Concluir o projeto de cria-
ção de uma revista, nos moldes e exigências das pu-
blicações científicas, foi uma conquista saboreada e 
comemorada com muita alegria. Entretanto, o sucesso 
não esta apenas em chegar lá, é preciso se manter, já 
que o propósito da revista é a disseminação contínua 
do conhecimento. Na verdade, como ainda não alcan-
çamos o patamar desejado de qualidade e reconheci-
mento, manter-se é apenas uma premissa; nós quere-
mos avançar. Acontece que manter-se e avançar é bem 
mais difícil.

Nesse sentido, gostaria primeiramente de agradecer 
aos autores que, ao submeterem seus artigos, demons-
tram que continuam acreditando no sucesso da RAUnP, 
aos membros dos conselhos e do corpo de avaliadores, 
a nossa revisora de redação e a nossa coordenadora 
editorial, que mantêm a dedicação e o otimismo. Em 
seguida, comunicar que convidamos – e, para nossa 
satisfação, o convite foi aceito – a Profa. Fernanda 
Gurgel, docente do nosso Mestrado em Administração, 
para ocupar o cargo de Vice-Editora da revista. Com 
a participação da Fernanda, esperamos alcançar mais 
rápida e eficientemente os objetivos traçados no nosso 
planejamento, entre eles a inserção da RAUnP na in-
cubadora do SEER, a criação de formulários e ofícios 
eletrônicos de avaliação e a obtenção do Qualis. Seja 
bem-vinda, Fernanda.

Esse quarto número traz cinco artigos e uma rese-
nha. Dessa vez, não publicaremos a entrevista. Como 
compensação, fica a promessa de uma grande entre-
vista no próximo número.

Andrea Kaliany da Costa Lima, Marcos Antonio 
Bezerra, Ana Karina dos Santos Souza Queiroz, Hu-
dson do Vale de Oliveira e Alan Martins de Oliveira 
analisaram, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
a produtividade das pesquisas desenvolvidas pelos 
professores doutores da UERN no triênio 2005-2008 
e perceberam que a cultura da produtividade científi-

ca ainda não está totalmente estabelecida na realidade 
da localidade; Eliza Bianchini Dallanhol Locks e 
Fernando A. Ribeiro Serra pesquisaram o futuro da 
moda em Santa Catarina com o objetivo de identificar 
o cenário prospectivo mais provável de forma a orien-
tar proposições e ações para atuação sobre este cená-
rio; Ítalo Costa Silva e Marcos Antônio Martins Lima 
avaliaram os resultados obtidos pelas cooperativas e 
por seus respectivos gestores, participantes do Progra-
ma de Qualificação de Gerentes de Cooperativas de-
senvolvido SESCOOP/CE, concluindo que a capacita-
ção e formação gerencial podem contribuir diretamen-
te na mudança de conduta e competências dos profis-
sionais gestores de cooperativas, bem como no desem-
penho operacional das mesmas; Alípio Ramos Veiga 
Neto, investigou as concepções sobre Psicologia do 
Consumidor, predominantes entre estudantes de ensi-
no superior e constatou que o conteúdo da disciplina 
Psicologia do Consumidor deveria ser não apenas um 
complemento, mas sim um conteúdo básico na maio-
ria dos cursos que lidam direta ou indiretamente com 
consumidores; e Eulino Mendes e Antônio André 
Cunha Callado pesquisaram as relações entre o esta-
belecimento de metas e as práticas de gestão no âm-
bito das empresas do setor avícola de Pernambuco e 
encontraram que a transmissão de objetivos, os hori-
zontes estratégicos e o uso de feedback são estatisti-
camente significativos.

Finalmente, para a seção de Resenha, mais uma 
vez o Prof. Kléber Cavalcanti Nóbrega nos brinda com 
seus escritos, comentando o livro Free (grátis): o fu-
turo dos preços de Chris Anderson. A ideia central do 
livro é a de que não é utopia prever Um mundo onde 
bens e serviços serão entregues de forma gratuita, e 
as empresas, ainda assim, conseguirão ganhar dinhei-
ro, crescer e figurar entre as maiores e mais valoriza-
das companhias do mundo.

Esperamos que a leitura seja agradável e que os 
conhecimentos apresentados sirvam para seu engran-
decimento pessoal e profissional.

Rodrigo José Guerra Leone
Editor
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Resumo:
As IESs do país, têm enfrentado uma intensa necessidade de promover produção científica, como 
exigências dos órgãos fomentadores de pesquisa. A preocupação com a produção/geração de con-
hecimento está cada vez mais crescente no meio acadêmico, inclusive como critério de qualidade. 
Com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN esta preocupação não é diferente. 
Porém, o produto mais desejável de uma pesquisa é o conhecimento novo. Objetivou-se analisar a 
produtividade das pesquisas desenvolvidas pelos professores doutores da UERN no triênio 2005 – 
2008. Coletou-se dados por meio da verificação dos currículos destes disponíveis na Plataforma 
Lattes, do site do CNPq. A produção científica dos doutores da UERN, é modesta em relação aos 
quesitos de publicação de artigos em periódicos, anais de eventos, autoria de livros e de capítulos. A 
UERN tem um quadro de docentes que, em sua maioria, tem buscado aumentar sua qualificação 
profissional, no entanto, a cultura da produtividade científica ainda não está totalmente estabelecida 
na realidade local, possivelmente influenciado, entre outros fatores, pela limitada infraestrutura para 
desenvolvimento de pesquisas, número pequeno de cursos de mestrado e inexistência de cursos de 
doutorado.

Palavras-chave: 
Produção científica. Produtividade. Professor doutor.

AbstrAct:
The IESs of  country, have faced an intense need to promote scientific production, as requirements search monger. The concern 
with the production/generation of  knowledge is increasingly growing in academic, including as a criterion of  quality. With the 
University of  the State of  Rio Grande do Norte – UERN this concern is no different. However, the product more desirable 
from a search is the new knowledge. CPU installed-if  analyze productivity of  searches conducted by teachers doctors of  
UERN in triennium 2005 – 2008. Collected data by means of  verification of  the curricula of  these available on the Lattes 
platform, the site of  CNPq. The scientific production of  doctors of  UERN, is modest in relation to when publishing articles 
in periodicals, yearly of  events, authoring books and chapters. The UERN has a framework of  teachers, most of  which has 
sought to enhance their professional qualifications, however, the culture of  scientific productivity is not yet fully established in 
onshore, possibly influenced, among other factors, by limited infrastructure for developing research, small number of  masters 
courses and lack of  doctoral courses.

Keywords:
Scientific Production. Productivity. Teachers doctor.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, os professores e pesquisadores das 
instituições de ensino superior do País, denomina-
das IES, têm enfrentado uma intensa necessidade 
de publicar trabalhos científicos para se manterem 
inseridos na comunidade acadêmica.

Tal necessidade é ainda mais premente quando 
os professores e pesquisadores procuram alcançar 
fontes de investimentos, oriundos de determinadas 
fontes de financiamento, para o desenvolvimento 
de suas atividades e pesquisas e, até mesmo, bolsas 
de estudos para os seus alunos.

Segundo Cavalcanti et al. (2000), na comuni-
dade acadêmica existe uma pressão forte para a 
publicação, uma vez que a progressão na carreira 
dos professores, nas universidades e nos institutos 
de pesquisa, tem como base de avaliação a produ-
ção científica.

Essa forte pressão comentada pelo autor, retra-
ta ainda mais a necessidade da publicação dentro 
do meio acadêmico. Porém, essa necessidade é 
variável de acordo com a área do professor/pesqui-
sador e, também, de acordo com o tipo de pesqui-
sa que é realizada.

Os professores, na maioria das vezes, devido às 
diversas atividades que desempenham não conseguem 
desenvolver pesquisas. Além disso, estas pesquisas, 
quando desenvolvidas, acabam não apresentando uma 
qualidade adequada. Segundo Bourdoncle (1997) no 
que diz respeito à pesquisa, observa-se, como exem-
plo, uma maior preocupação dos professores que estão 
ligados aos quadros da universidade com uma orien-
tação demasiadamente voltada para a prática pedagó-
gica, em detrimento de uma maior introdução na 
prática de pesquisa.

Portanto, a necessidade da publicação técnica e 
científica torna os professores e/ou pesquisadores 
geradores de conhecimento, tanto pela vontade do 
desenvolvimento de novas tecnologias, quanto pela 
própria necessidade de atender às exigências, das 
universidades e dos órgãos de financiamentos e fo-
mento à pesquisa, para permanecerem na comunida-
de acadêmica. Ademais, o desenvolvimento de pes-
quisas que apresentem relevância para a sociedade e, 
em contrapartida, que tragam reais benefícios, é de 
fundamental importância para torná-la mais justa.

Através do incentivo às pesquisas, os órgãos 
financiadores procuram, juntamente com as uni-
versidades, aprovar trabalhos, de pesquisa e exten-
são, que venham garantir bons resultados sendo, 

portanto, devidamente aplicados à sociedade ou, 
no mínimo, a uma comunidade específica onde a 
pesquisa foi ou está sendo realizada. Estas pesqui-
sas podem ser publicadas em diferentes canais que 
variam de acordo com a área de conhecimento 
específi- co, também, de acordo com o tipo de 
pesquisa que é realizada. De acordo com Caval-
canti et al. (2000), o documento formal, de divul-
gação das pesquisas realizadas, torna-se uma força 
motriz, na medida em que são tanto recuperados 
quanto divulgados, impulsionando o desenvolvi-
mento intelectual e realimentando o ciclo da gera-
ção do conhecimento, servindo de base para o 
desenvolvimento de novas pesquisas.

Portanto, os professores devem estar preocupa-
dos em atender às exigências quanto à publicação 
de pesquisas (produtividade), mas sem esquecer 
da qualidade que suas pesquisas devem apresentar 
diante do contexto em que a sociedade se encontra 
buscando, portanto, sempre obter resultados que 
possam ser relevantes para a sociedade.

Diante do exposto e da necessidade de verificar 
a produtividade das pesquisas desenvolvidas pelos 
professores doutores da UERN, única IES pública 
da esfera estadual no Rio Grande do Norte, torna-
se oportuno identificar e analisar a atual conjun-
tura quanto a estes aspectos.

Sendo assim, este trabalho tem como principal 
objetivo analisar a produtividade das pesquisas de-
senvolvidas pelos professores doutores da UERN no 
triênio 2005 – 2008. Para tanto, os objetivos especí-
ficos foram assim delimitados: fazer um levantamen-
to sobre a produtividade das pesquisas desenvolvidas 
pelos professores doutores da UERN no triênio 2005 
- 2008; e, relacionar a produtividade das pesquisas 
desenvolvidas pelos professores doutores da UERN 
no triênio 2005 – 2008 com a literatura.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A publicação de pesquisas tornou-se uma ne-
cessidade fundamental para a manutenção dos 
professores/pesquisadores na comunidade cientí-
fica e/ou acadêmica e, principalmente, como forma 
de requisito às exigências dos órgãos financiadores 
de tais pesquisas.

De acordo com Población e Noronha (2002), os 
resultados dos trabalhos ou pesquisas realizadas 
podem ser divulgados à comunidade científica por 
meio da literatura branca (sendo considerados, 
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nesse caso, os livros, capítulos e artigos) ou da li-
teratura cinzenta (sendo, nesse caso, as disserta-
ções, teses e comunicações em eventos, relatórios 
técnicos e outros de divulgação mais restrita).

Diante disto, é necessário que os professores 
tenham uma boa produtividade quanto à publicação 
e divulgação dos resultados das pesquisas por eles 
desenvolvidas. Além disso, tais pesquisas devem 
apresentar qualidade adequada e benefícios ou 
relevância aos problemas da sociedade buscando, 
sobretudo, solucioná-los.

2.1 NOÇÕES A RESPEITO DE PRODUTIVIDADE

A produtividade tem sido um fator buscado pela 
maioria dos professores inseridos na comunidade 
acadêmica e que, portanto, dependem desta para 
manterem-se aptos a concorrer por cotas de bolsas 
para o desenvolvimento de projetos, seja de pes-
quisa ou de extensão.

A produtividade possui diferentes significados 
para diferentes pessoas, sob a luz de suas experi-
ências próprias e interesses. De forma tradicional, 
a produtividade é o quociente de uma produção por 
um dos fatores de produção, tais como tempo, 
matéria-prima e recursos financeiros. Este concei-
to tradicionalista de produtividade, atualmente, não 
se ajusta ao mercado competitivo no qual o sistema 
de produção em massa e de baixa f lexibilidade dá 
lugar a processos mais intensivos (SANTOS; LAU-
RINDO, 2005). Essa realidade também pode ser 
considerada para as Instituições de Ensino Superior 
– IES, onde a necessidade de produção científica, 
em quantidade e qualidade, cria um ambiente alta-
mente competitivo e acirrado.

2.2 PRODUTIVIDADE EM 
PESQUISA NO BRASIL

A preocupação com a produção e geração de 
conhecimento está cada vez mais crescente no meio 
acadêmico, em virtude das exigências requeridas 
pelos órgãos de fomento às pesquisas. Este conhe-
cimento gerado nas universidades é divulgada em 
diferentes canais que variam de área para área, ou 
mesmo de pesquisa para pesquisa.

Para André (2001), o movimento que valoriza a 
pesquisa na formação do professor é bastante re-
cente. Ganha força no final dos anos 80 e cresce 

substancialmente na década de 1990. No Brasil, 
assim como no exterior, esse movimento caminhou 
em múltiplas direções: Demo (1994) defende a 
pesquisa como princípio científico e educativo; 
André (1994) discute o papel didático que pode ter 
a pesquisa na articulação entre saber e prática do-
cente. Garrido (2000) destaca as possibilidades de 
trabalho conjunto da universidade com as escolas 
públicas por meio da pesquisa colaborativa.

Segundo Población e Noronha (2002), em seu 
estudo sobre a produção das literaturas “branca” e 
“cinzenta” pelos docentes/doutores dos programas 
de pós-graduação em ciência da informação no 
Brasil, a visibilidade da produção dos 1.108 docu-
mentos foi viabilizada no período de 10 anos por 
meio de 414 (37,8%) artigos publicados em perió-
dicos e de 56 (5,0%) em jornais. A literatura bran-
ca foi contemplada com o acréscimo da publicação 
de 120 (10,8%) livros/monografias, além de 73 
(6,6%) capítulos ou parte de monografias, perfa-
zendo o total de 59,8% publicados nos anos 90.

Ainda de acordo com as autoras supracitadas, o 
crescimento das publicações se efetiva pelo esforço 
que os autores despendem para divulgar os resul-
tados de suas investigações. Os grupos de trabalhos 
estáveis começam a se destacar tanto pelas linhas 
de pesquisa como pelos núcleos de investigação. 
Estes grupos de interesse envolvem as novas tec-
nologias que ref letem o interesse pelas várias for-
mas na divulgação da produção científica.

A utilização de novas tecnologias proporcionou 
uma maior agilidade no processo de comunicação 
e consequentemente a aceleração da distribuição 
eletrônica ampliando a visibilidade tanto da litera-
tura branca como da literatura cinzenta. A utiliza-
ção dessas literaturas pelos pesquisadores demons-
tra que a transferência do conhecimento exige a 
abertura de novas fronteiras que se incorporam no 
novo espaço do novo milênio.

2.3 HISTÓRICO DA PESQUISA NA 
UERN E PERSPECTIVAS FRENTE AO PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 
da UERN – é considerado o marco que separa – e 
ao mesmo tempo galvaniza – o horizonte do pas-
sado institucional, repleto de conquistas, e o hori-
zonte do seu futuro, pleno de desafios, como con-
seqüência de ampla consulta e discussão envolven-
do docentes, discentes e técnicos administrativos.
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Na universidade contemporânea, a pesquisa tem 
adquirido caráter transversal. Todas as atividades 
fins da instituição são concebidas com o pressu-
posto de que nelas a pesquisa esteja presente. A 
pesquisa implica o domínio de procedimentos e a 
formação de atitudes. Porém, o produto mais dese-
jável da pesquisa é o conhecimento novo.

No Brasil, a experiência de mais de 50 anos de 
trabalho da CAPES e do CNPq mostra que os progra-
mas de pós-graduação stricto sensu são o locus por 
excelência para a produção do conhecimento novo. Os 
cursos de mestrado e de doutorado definem o perfil 
da universidade como instituição produtora de conhe-
cimentos. Eles representam, ademais, uma referência 
de qualidade para a graduação e alargam o espectro 
das atividades de extensão.

Há nove anos, no ano 2000, existiam na UERN, 
10 doutores e 47 mestres. Como resultado da capa-
citação docente e da contratação de novos professo-
res, no início de 2007 já havia, nesta IES, 80 douto-
res e 245 mestres, distribuídos nas seguintes áreas 
do conhecimento: 26 doutores e 27 mestres na área 
de Ciências Exatas e Informática, 13 doutores e 34 
mestres na área de Ciências Biológicas e da Saúde, 
8 doutores e 34 mestres na área de Letras e Lingü-
ística e 33 doutores e 150 mestres na área de Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.

Em sintonia com o CNPq e a CAPES, a UERN 
adotou a criação de Grupos de Pesquisa – GPs – 
como a principal estrutura organizativa das ativi-
dades de pesquisa e de pós-graduação da institui-
ção. Isso se justifica, porque, na formatação e 
consolidação de um GP, é necessário atender às 
mesmas exigências postas para poder credenciar 
um programa de pós-graduação stricto sensu.

O incremento do número de doutores e mestres 
e a vinculação dos incentivos à pesquisa, à exis-
tência de Grupos de Pesquisas - GPs, entre outros 
fatores, fizeram com que o número destes aumen-
tasse significativamente: em 2005 existiam 25 GPs, 
já em dezembro de 2006 esse número passou para 
40. No horizonte temporal do PDI/UERN, um dos 
maiores desafios a enfrentar será conseguir uma 
maior vinculação dos GPs aos cursos de mestrado 
em processo de criação (SOUSA, 2008).

3 METODOLOGIA

Inicialmente para a realização da pesquisa fez-se 
um levantamento bibliográfico a respeito do tema, 

caracterizando este estudo como bibliográfico.
Além disso, a pesquisa também se caracteriza 

como documental, pois realizou-se uma análise a 
documentos da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN, IES do objeto de estudo 
(mais especificamente os professores doutores da 
instituição). A pesquisa também apresenta nature-
za quanti-qualitativa, pois foi realizada uma aná-
lise a respeito da produtividade das pesquisas de-
senvolvidas pelos professores doutores da UERN 
no período considerado.

Para melhor apresentação dos resultados será 
realizada a quantificação das pesquisas mostrando 
detalhadamente as formas, eventos e periódicos 
relacionados à publicação de tais professores e suas 
pesquisas.

A população é composta pelos professores efe-
tivos da UERN, com titulação de doutor, perfazen-
do um total de 109 professores, tendo o ano de 2008 
como referência. Neste caso, não se realizou amos-
tragem, uma vez que os dados analisados referem-
se a 100% dos componentes da referida população, 
portanto os dados são de ordem censitária.

A universidade conta com 5 campi avançados e 
11 Núcleos Avançados de Educação Superior que 
atende ao Estado do Rio Grande do Norte com a 
oferta de 24 cursos (10 Bacharelados 11 Licencia-
turas e 3 nas duas modalidades), totalizando 74 
opções de ofertas de cursos.

Os professores pesquisados estão ligados hie-
rarquicamente em sua estrutura a 10 faculdades e 
a 5 Campi Avançado. Conforme a seguir:

• Faculdade de Ciências Econômicas- FACEM
• Faculdade de Serviço Social – FASSO
• Faculdade de Letras e Artes - FALA
• Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - 

FANAT
• Faculdade de Educação - FE
• Faculdade de Educação Física - FAEF
• Faculdade de Enfermagem - FAEN
• Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - 

FAFIC
• Faculdade de Direito - FAD
• Faculdade de Ciências da Saúde – FACS
• Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão 

– Assu/RN
• Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Al-

buquerque Maia –  Pau dos Ferros/RN
• Campus Avançado Professor João Ismar de 

Moura – Patu/RN
• Campus Governador Fernando Antônio da 
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Câmara Freire – Natal/RN
• Campus do Seridó Governadora Wilma Maria 

de Faria – Caicó/RN
A coleta de dados foi realizada por meio de veri-

ficação dos currículos dos professores disponíveis 
na Plataforma Lattes, do site do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
(http://lattes.cnpq.br/). O período de coleta de dados 
foi de 25 a 30 de setembro de 2008. Os dados foram 
obtidos e sistematizados de forma quantitativa. A 
análise foi feita com base em procedimentos de es-
tatística descritiva, constando de coleta de dados na 
Plataforma Lattes, tabulação dos dados em planilha 
digital, sumarização dos dados, e descrição destes 
em formato de tabelas e gráficos.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A UERN merece destaque no cenário educacional 
local, sobretudo quando se leva em conta que o Cam-
pus central localiza-se numa cidade do interior do 
Estado e que a mesma conta com 5 campi avançados 
e diversos Núcleos Avançados de Ensino Superior.

Na Tabela 1, verifica-se que a UERN conta 
atualmente com 45 cursos de graduação e um qua-
dro de 753 professores. Destes, 14,5% possuem 
titulação máxima de Doutor. Contudo, somando 
este índice ao percentual de mestres, atinge o valor 
de 56,2%. 

A FANAT, Faculdade de Ciências Naturais que 
contempla os cursos de biologia, química, física, 
matemática e informática, surge como a que possui 
maior número de doutores, possivelmente, pela maior 
quantidade de cursos de doutorado existentes no país, 
nas áreas de estudo daquela unidade de ensino. 

Por sua vez, as unidades FAEN – Faculdade de 
Enfermagem e FAD – Faculdade de Direito, embora 
tenham um número expressivo de professores, não 
possui nenhum com titulação de doutor. Acrescenta-se 
que, das faculdades existentes no Campus Central da 
UERN, as que apresentam o maior número de cursos 
são: FACEM, FAFIC e FANAT com 5 cursos cada. 

Nos Campi avançados, a organicidade difere da 
que existe no Campus central, no sentido de não haver 
formação de faculdades, mesmo no caso do Campi de 
Pau dos Ferros, o maior existente na IES, com 7 cur-
sos de graduação.

FAEN 1 - 14 9 - 23
FAEF 1 1 16 1 2 20
FASSO 1 - 2 12 4 18
FACEM 5 1 23 38 5 67
FE 1 - 14 16 12 42
FALA 3 4 23 19 5 51
FAFIC 5 6 11 43 10 70
FAD 1 8 19 5 - 32
FANAT 5 14 7 23 38 82
FACS 1 14 24 12 4 54
Campi Natal 4 6 24 19 12 61
Campi Caicó 3 5 5 23 1 34
Campi Pau dos Ferros 7 14 36 54 9 113
Campi Assu 4 4 14 29 6 53
Campi Patu 3 3 18 11 1 33

- Número de cursos e número de professores por titulação das faculdades e campi avançados, dados em valores absolutos.
Fonte: Adaptado PRORHAE/PROPEG Agosto de 2008.
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4.1 PRODUTIVIDADE: ANÁLISE 
DOS CURRÍCULUM VITAE DOS 
PROFESSORES DOUTORES DA UERN 

Com base na análise dos currículos dos docen-
tes doutores da UERN na Plataforma Lattes, ex-
traído do site do Conselho Nacional de Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico – CNPq foi pos-
sível identif icar alguns aspectos que merecem 
registro e estão descritos a seguir.

Na Figura 1, consta a relação entre o número de 
doutores e o número total de professores de cada fa-
culdade e Campi Avançados (sendo estes considerados 
em conjunto).

Verifica-se que a maior proporção de doutores 
por unidade, encontra-se na FANAT, com 46,3%. 
Por outro lado, desconsiderando a FAEN e a FAD 
(que não possuem professores com esta titulação), 
a FACS e a FACEM são as faculdades que apre-
sentam o menor percentual de doutores 7,4% e 
7,5%, respectivamente. O percentual encontrado 
nos Campi Avançados, por sua vez, foi na ordem 
de 9,9%.

Acrescenta-se que não existe uniformidade de 
distribuição de doutores por unidade de ensino 
nesta IES. Do ponto de vista da política de capaci-
tação, esta realidade deve ser importante para 
subsidiar as políticas de capacitação na instituição, 
uma vez que a FANAT por exemplo, tem um nú-
mero confortável de doutores, a UERN poderia 
incentivar professores de faculdades como FAEN, 
FAD, FACS e FACEM a cursarem pós-graduação. 

Deste modo, ajudaria a evitar crescimento des-
nivelado nas áreas do conhecimento em que a UERN 
atua. Prova deste desnivelamento pode ser a cons-
tatação de que os dois cursos de mestrado que estão 
em funcionamento no Campus central, são das áreas 
da FANAT, os cursos de Mestrado em Ciência da 
Computação e Mestrado em Física.

Na Figura 2 consta o percentual de professores 
doutores da UERN que apresentam regime de Dedi-
cação Exclusiva (DE). Na FAFIC e na FASSO, todos 
os professores que possuem doutorado apresentam 
regime de Dedicação Exclusiva. O menor percentual 
referente a este aspecto, foi observado na FAEF, onde 
50% dos professores que possuem doutorado apre-
sentam regime de Dedicação Exclusiva.

Com relação aos Campi Avançados, o percen-
tual identificado foi de 72,4%, sendo superior aos 
índices na FE, FACEM e FAEF.

- Relação número de doutores / número de docentes por faculdades e campi avançados, dados em %.
Fonte: Dados da pesquisa (2009).
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Com a Figura 3, verifica-se o tempo médio de 
conclusão do curso de doutorado e de admissão dos 
professores doutores na UERN. É possível identi-
ficar que na UERN, em média, a maioria dos do-
centes das faculdades/campi avançados concluíram 

o doutorado após serem admitidos pela Universi-
dade. A exceção é verificada na FACS, onde os 
tempos médios de conclusão do doutorado e de 
admissão na UERN são de respectivamente 6,3 e 
3,8 anos.

Figura 2 - Professores doutores com regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), dados em %.
Dados da pesquisa (2009).
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Figura 3 - Tempo médio de conclusão do curso de Doutorado e de admissão na UERN
dos professores doutores por faculdades e campi avançados, dados em anos.

Dados da pesquisa (2009).
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Há de se considerar que a universidade é pos-
sivelmente a única universidade estadual do país 
que possui um tipo de bolsa com recursos próprios 
para parte dos doutorandos. Contudo, nesta inves-
tigação não foi verificado o percentual de docentes 
que tiveram ou não incentivo da IES para se capa-
citarem, uma vez que se sabe que muitos destes 

professores cursaram doutorado sem liberação de 
carga horária.

Na Figura 4, por sua vez, estão apresentados 
números relativos à produção dos professores-
doutores da UERN quanto à  publicação de artigos 
completos em anais de eventos e em periódicos 
nacionais e internacionais.

É possível afirmar que a produção científica 
dos doutores da UERN é considerada baixa. Além 
disso, não se verificou se os artigos que constam 
nos currículos dos professores são avaliados ou 
não pela CAPES. Acrescenta-se que em alguns 
casos, os professores registram artigos não cien-
tíficos no quesito artigo publicado em periódico, 
o que se configura num equívoco, além de mas-
carar o número real.

Fazendo um paralelo, por exemplo, com os 
professores que participam do Programa de Dou-
torado em Fitotecnia da UFERSA – Universida-
de Federal Rural do Semi-árido, que é outra 
universidade pública existente em Mossoró, ve-
rif ica-se no relatório trienal da CAPES que a 
produção docente naquele programa é de 4,9 
artigos/professor (em revistas Qualis A e B) e 0,7 

(em revista Qualis Internacional), sem levar em 
conta os artigos com qualificação C ou sem Qua-
lis (CAPES, 2007).

Com efeito, para Población & Noronha (2002), 
a formação do corpo docente e sua titulação em 
diferentes áreas devem inf luenciar na produção 
científ ica e buscar resposta aos desaf ios das 
ementas das linhas de pesquisa às quais os do-
centes encontram-se vinculados.

No que tange à publicação de livros e de ca-
pítulos de livros, verifica-se na FIGURA 05, os 
dados referentes à produção dos doutores da 
UERN em termos médios. Nestes itens, na maio-
ria dos casos, a produção em média é inferior a 
1,0 para todas as unidades, com exceção dos 
Campi Avançados no item capítulos de livro, 
sendo 1,3 / professor em média.

Figura 4 - Publicações de artigos em anais de eventos e em periódicos pelos 
professores doutores por faculdades e campi avançados, dados em média.

Dados da pesquisa (2009).
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Ainda de acordo com Población & Noronha (2002) a 
titulação de doutor e o progresso na carreira docente, entre 
outros fatores, vêm contribuindo para a manutenção da média 
da produção, com o correr dos anos.

Na FACS, FANAT, FACEM e FAEF os professores com 
doutorado não apresentam autoria de livros, sendo que na 
FACS os professores também não apresentam autoria de 
capítulos de livros.

Na Figura 6, estão demonstrados os resultados referente 
às orientações de dissertações de mestrado pelos professores 
doutores da UERN. Neste aspecto, observa-se que na maio-

ria das faculdades (FALA, FE, FACEM, FASSO e FAEF) 
nenhum professor doutor possui orientação de dissertação 
de mestrado. Fato justificado pela não participação destes 
profissionais como docentes de programas de mestrado na 
UERN ou em outra IES.

A FANAT, por sua vez, é a faculdade que apresenta 
o maior número médio de professores doutores que já 
orientaram dissertações de mestrado (0,9), sendo a maio-
ria deles do Curso de Mestrado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, que existia na UERN e foi descreden-
ciado pela CAPES.

Figura 5 - Autoria de livros e de capítulos de livros pelos professores doutores por faculdades e campi avançados, dados em média.
Dados da pesquisa (2009).
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Figura 6 - Orientações de dissertações de Mestrado pelos professores doutores por faculdades e campi avançados, dados em média.
Dados da pesquisa (2009).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção científica dos doutores da UERN, item 
fundamental na análise de produtividade, é modesta 
em relação aos quesitos de publicação de artigos em 
periódicos e em anais de eventos, bem como autoria 
de livros e de capítulos de livros. No que tange à 
orientação de dissertações de mestrado, também em 
baixo número, deve-se ao histórico modesto de oferta 
de cursos stricto sensu na Universidade e a pouca 
participação dos docentes em cursos de outras IESs.

Sugere-se neste contexto em busca de uma melhor 
qualidade acadêmica que a UERN priorize a partici-
pação destes professores em eventos científicos nacio-
nais e internacionais; melhoria na infraestrutura de 
laboratórios e salas para pesquisa; apoio na estrutura-
ção dos grupos de pesquisa já existentes na instituição; 
prever uma maior quantidade de horas-aula, na carga-
horária dos professores com perfil de pesquisador; 
estimular a elaboração de projetos de criação de novos 

cursos de pós-graduação stricto sensu; garantir o di-
reito ao regime de trabalho de Dedicação Exclusiva 
para todos os docentes com titulação de doutor; in-
centivar a participação de discentes em programas de 
iniciação científica, sob a orientação de doutores; 
promover intercâmbio e parcerias com outras univer-
sidades, como a UFERSA (Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido) e UFRN (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte); e, promover incentivos finan-
ceiros aos professores, a título de abono salarial, as-
sociados à produtividade científica e tecnológica.

O aspecto da produtividade como requisito de 
qualidade na docência é atualmente valorizado pelas 
instâncias que avaliam o ensino superior no Brasil. 
No caso da UERN, que é considerada uma univer-
sidade jovem, com apenas 40 anos de existência, 
verifica-se que ainda existe um grande percurso a 
se trilhar, no sentido de oferecer ao Estado um 
ensino de qualidade compatível com as melhores 
universidades brasileiras.



17 RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 17

RE FE RÊN CIAS 

ANDRÉ, M. (Org.) et al. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 5. ed. Campinas 
– SP: Papirus, 2001.

ANDRÉ, M.E.D.A. O papel da pesquisa na articulação entre saber e prática docente. In: CLAVES S. M. e 
TIBALLI, E.F. (orgs.). Anais do VII Endipe, v. II, Goiania- GO, 1994.

BOURDONCLE, R. Normalisation, academisation, universitarisation, partenarial: De la diversité des voties 
vers I’université. Revista da Faculdade de Educação - USP, v. 23, n. 1 e 2, jan./dez. 1997, p. 29-49.

CAPES – Coordenaria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ficha de Avaliação Trienal do 
Programa de Pós Graduação em Fitotecnia da UFERSA. 2007. Disponível em: <http://conteudoweb.capes.
gov.br/> Acesso em: 22.11.2008.

CARVALHO, M. M. & LAURINDO, F. J. B. Estratégias para competitividade. São Paulo: Futura, 2003.

CAVALCANTI, I. G. M. et al. Análise comparativa da produção científica entre as áreas sociais e tecnológicas. 
In: Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 10., 2000, Florianópolis – SC. Anais... Florianópolis, 
2000. CD-ROM.

DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.

GARRIDO, E. Pesquisa universidade-escola e desenvolvimento profissional do professor. Tese de livre 
docência, Faculdade de Educação, USP, 2000.

SOUSA, A. C. de (Org.). Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – UERN. Mossoró – RN: UERN, 
2008.

POBLACION, D. A.; NORONHA, D. P. Produção das literaturas "branca" e "cinzenta" pelos docentes/dou-
tores dos programas de pós-graduação em ciência da informação no Brasil. Ci. Inf. v.31, n.2, p.98-106. maio/
ago. 2002.

SANTOS, S. L. Dos; LAURINDO, F. J. B. Fatores de suporte ao aumento da produtividade da tecnologia da 
informação. Revista Gestão Industrial, v. 01, n. 03, 2005.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007.



18RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 18

DELPHI: O FUTURO DA MODA DE 
SANTA CATARINA ENTRE 2008 E 2012

DELPHI: FASHION INDUSTRY FUTURE IN 
SANTA CATARINA FROM 2008 & 2012

Eliza Bianchini Dallanhol Locks
Mestre em Economia e Gestão do Turismo pelo CISETH da Universitá Ca´Foscari na Itália
Coordenadora do Curso de Turismo da Universidade do Sul de Santa Catarina
Rodovia SC 401, km 19
88050-001  Canasvieiras - Florianópolis  SC
Fone: (48) 3229-1914
eliza@unisul.br

Fernando A. Ribeiro Serra
Doutor em Engenharia pela PUC-Rio
Diretor da Unisul Business School
Professor do Programa de Pós-graduação em Administração da Unisul
Rua Trajano, 219
88010-001  Centro - Florianópolis  SC
fernandoserra@unisul.br



19 RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 

Resu mo: 
Este artigo apresenta o resultado da pesquisa sobre “O Futuro da Moda em Santa Catarina”. Os 

resultados apresentados correspondem a uma pesquisa DELPHI realizada com especialistas do setor, 
compostos por empresários e acadêmicos. O objetivo fundamental foi o de identificar o cenário 
prospectivo mais provável de forma a orientar proposições e ações para atuação sobre este cenário. 
A metodologia considerou a escolha preliminar de 36 especialistas, segundo onze tópicos para aná-
lise, dos quais foram selecionados 12 especialistas para aplicação das rodadas de questionário. O 
resultado da pesquisa Delphi foi debatido entre os especialistas e debatedores em mesmo número, 
em seis sessões principais que compuseram a pesquisa: Cenário Macro-Econômico; O Sistema 
Produtivo; Evolução Gerencial e Inovação Tecnológica; Profissões, Competências e Criatividade; 
Sociedade e Estilos de Vida; Promoção e Publicidade.

Palavras-chave:
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1 APRESENTAÇÃO

Santa Catarina representa 1% do território brasi-
leiro, 3% da população brasileira, produz 8% do PIB 
brasileiro. Esses dados, por si só, expressam a rele-
vância deste estado para o Brasil. Dentre os vinte e 
sete estados brasileiros, é o sexto maior exportador. 
A cadeia têxtil, confecção, moda e distribuição repre-
senta quase 20% de toda a atividade econômica ca-
tarinense. Dessa forma, a cadeia têxtil consiste na 
principal atividade econômica do Estado e é a prin-
cipal empregadora da economia catarinense. Tudo 
isso, ao longo dos últimos 130 anos, esteve desalinha-
do com a gênese do Estado. A atividade industrial de 
Santa Catarina começou com a atividade têxtil no 
Vale do Itajaí, nos idos dos anos 80. Ao longo desse 
tempo, nunca se conseguiu ordenar os esforços aca-
dêmicos, públicos e empresariais de maneira a ener-
gizar essa vocação original, esse talento extraordiná-
rio do catarinense para criar e produzir.

Conhecer as tendências deste mercado para os 
próximos 04 anos, juntamente com outras iniciativas 
que já estão sendo seguidas no Estado, servirá de norte 
para que Santa Catarina passe do produtivo ao criativo, 
e, deste, à excelência em gestão, ao lucro e ao cresci-
mento das empresas. Considerando que Santa Catarina 
tem um fortíssimo parque industrial, deverá transfor-
mar-se no maior produtor de moda do Brasil.

Este trabalho apresenta as tendências apresentadas 
da pesquisa Delphi “O Futuro da Moda em Santa 
Catarina – Previsões entre 2008 e 2012”, segundo a 
visão de especialistas compostos por empresários e 
acadêmicos do setor. O principal objetivo desta etapa 
do trabalho, que conta ainda com um Fórum para 
debate entre os especialistas e debatedores e, a con-
solidação do relatório com propostas, é que as ten-
dências identificadas pelos especialistas criam um 
cenário prospectivo que servirá como referencia para 
orientar proposições e ações para atuar sobre ele, de 
forma a aproveitar ou combater certas tendências 
numa possível atuação conjunta de governo estadual, 
organizações e sociedade civil.

Para elaboração do cenário foi utilizada a técnica 
Delphi, na qual especialistas responde exaustivamen-
te rodadas de questionários, em busca de consenso de 
suas opiniões sobre eventos futuros. No caso desta 
pesquisa Delphi, o consenso foi alcançado na segun-
da rodada de questionários.

Neste trabalho são apresentados os principais 
resultados da pesquisa, a seguir a apresentação do 
referencial teórico que contempla aspectos funda-

mentais sobre cenários prospectivos e sobre a técni-
ca Delphi, além dos aspectos metodológicos relevan-
tes da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A MODA EM SANTA CATARINA

A moda faz parte da história econômica catarinen-
se. Em 1875, imigrantes provenientes da Saxônia, 
região industrial da Alemanha, chegam em Blumenau 
e passam a constituir indústrias têxteis. Para citar 
alguns exemplos, em 1880 é fundada a Gebrüder 
Hering, pelos irmãos Hermann Hering (mestre tece-
lão) e Bruno Hering, hoje atual Cia Hering. Em 1882, 
Johann Karsten inicia as atividades da Karsten. Em 
1875, surge a Buettner e, em 1892, a Renaux, ambas 
em Brusque. Em 1881, em Joinville, é fundada a 
Döhler (GOULARTI FILHO, 2007).

 Nas primeiras décadas do século XX, o Vale do 
Itajaí, em Santa Catarina, iniciava um centro fabril 
de moda, com inúmeras malharias e tecelagens, com 
empreendimentos de pequeno e médio porte, consti-
tuindo o que é hoje um dos principais pólos de moda 
do Brasil, com marcas conhecidas em todo território 
nacional, estando presentes em diversos mercados, 
inclusive no exterior.

Na década de Sessenta, o Estado de Santa Catari-
na já possuía mão-de-obra qualificada, um arranjo 
institucional montado, com bancos de fomento, uni-
versidades, o que também incentivou a criação de 
outras empresas como a Marisol, em 1964, em Jaraguá 
do Sul, a Malwee, em 1968, além da ampliação de 
atividades de empresas como a  Colcci, a Dudalina, 
e também a indústria de calçados. O Sul do estado de 
Santa Catarina, que inclui os municípios de Criciúma, 
Araranguá e Sombrio; e as cidades de São João Ba-
tista e Nova Trento são destaques na produção de 
calçados brasileiros.         

O Estado de Santa Catarina possui um sistema 
integrado de produção que inicia na fiação e termina 
na confecção. A indústria de vestuário está concen-
trada no litoral norte do Estado, no Vale do Itajaí, na 
Grande Florianópolis e no Sul do Estado. A Têxtil 
está concentrada em Joinville, Jaraguá do Sul e Vale 
do Itajaí, nas cidades de Blumenau e Brusque. “ [...] 
podemos falar que o segmento têxtil-vestuário em 
Santa Catarina é integrado espacial, comercial e pro-
dutivamente” (GOULARTI FILHO, 2007, p. 262).

As indústrias têxtil, vestuário e calçados de Santa 
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Catarina somam mais de oito mil estabelecimentos 
empresariais, principalmente de micro empresas, em-
pregando mais de 155 mil trabalhadores. Considerando 
o valor da transformação industrial, a indústria de 
vestuário de Santa Catarina representa aproximada-
mente 9% do total produzido pela indústria do Estado 
e 22% da produção de vestuário nacional. Já a indústria 
têxtil produz aproximadamente 7% da produção da 
indústria catarinense e é responsável por 18% da pro-
dução têxtil do país. Em relação ao mercado externo, a 
indústria têxtil de Santa Catarina exportou US$ 106 
milhões em 2008 e a indústria de vestuário, no mesmo 
ano, vendeu ao exterior US$ 62 milhões. Estes dados 
denotam, então, a importância da moda catarinense, 
tanto para a economia do Estado de Santa Catarina, 
quanto para a economia brasileira (FIESC, 2009).  

2.2 O USO DO PLANEJAMENTO 
COM CENÁRIOS

O uso de cenários pode ser uma ferramenta pode-
rosa de planejamento, um apoio fundamental para a 
tomada de decisões estratégicas num ambiente com-
plexo e de futuro incerto (SERRA; TORRES; TOR-
RES, 2002). O planejamento com cenários se difundiu 
com seu uso pela Shell.

Cenários podem ser definidos como: “... visões 
parciais e internamente consistentes de como o mundo 
será no futuro e que podem ser escolhidas de modo a 
limitar o conjunto de circunstâncias que podem vir a 
ocorrer” (PORTER, 1986, p. 243);  “... coleções de fu-
turos possíveis, para que possamos estabelecer as fron-
teiras das nossas incertezas e os limites para os futuros 
plausíveis” (WILSON, 2002, p. 96); “... construção de 
hipóteses alternativas sobre o futuro, muitas com des-
dobramentos improváveis e dramáticos, a fim de de-
senvolver uma estratégia” (KLEINER, 2003, p 17).

O planejamento de cenários aceita a incerteza e 
esta é a sua diferença em relação às previsões. O pla-
nejamento de cenários, então, busca o desenvolvimen-
to de alternativas de futuro e a percepção dos cami-
nhos de distintos futuros (CORNELIUS; VAN DE 
PUTTE; ROMANI, 2005).

O planejamento de cenários não descreve somente 
alternativas de futuro, mas também o desenvolvimen-
to de estratégias  e a possibilidade de avaliação dos 
seus riscos (WILSON, 2002), possibilita a alocação 
mais prudente de recursos (DAVID, 2002), e auxilia 
no teste e avaliação das estratégias quanto a sua vul-
nerabilidade e flexibilidade (WILSON, 2002). 

2.3 O MÉTODO DELPHI NO DESENVOLVI-
MENTO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS

O planejamento de cenários foi desenvolvido a 
partir da década de 40. Herman Kahn, analista da 
Rand Corporation, utilizou suposições sobre o uso de 
armas nucleares por nações hostis para avaliar os 
riscos para o governo americano (KLEINER, 2003). 

Inicialmente, o objetivo dos estudiosos era “desen-
volver uma técnica para aprimorar o uso da opinião 
de especialistas na previsão tecnológica”. (WRIGHT 
& GIOVINAZZO, 2000). Já o nome Delphi, segundo 
Cardoso et al. (2005 apud SABBAG FILHO, 2006) é 
uma referência ao oráculo da cidade de Delfos, na 
antiga Grécia, local onde se predizia o futuro. 

No Brasil, diversos autores têm utilizado a técnica 
Delphi para a elaboração de cenários prospectivos (S3 
STUDIUM, 2002; FISCHER; ALBUQUERQUE, 
2001; GIOVINAZZO; FISCHMANN, 2000; SAN-
TOS, 2001).

O Delphi é reconhecido como um excelente instru-
mento para a realização de análises qualitativas e proje-
ções de tendências futuras, já que sua principal caracte-
rística é a busca de um consenso entre um painel de 
especialistas consultados. “Pressupõe-se que o julgamen-
to coletivo, ao ser bem organizado, é melhor do que a 
opinião de um só indivíduo”. (SANTOS et al., 2005)

O método Delphi se distingue por três caracterís-
ticas básicas:

O anonimato dos participantes, garantindo o ponto 
de vista de cada especialista, evitando possíveis cons-
trangimentos, e influência previa de uns sobre os 
outros. (GIUBLIN, 2002 apud SABBAG FILHO, 
2006; WRIGHT & GIOVINAZZO, 2000);

O feedback controlado das respostas, de modo a 
permitir que as opiniões emitidas pelo grupo possam 
permitir aos especialistas reavaliar e aprofundar suas 
visões sobre o tema (MASSAUD, 2004 apud SABBAG 
FILHO 2006);

O tratamento estatístico das respostas, para que 
um participante possa se posicionar em relação às 
opiniões do grupo (CARDOSO, 2005 apud SABBAG 
FILHO, 2006).

De acordo com Wright & Giovinazzo (2000), o 
método Delphi é bastante simples, pois se trata de um 
questionário interativo, que circula repetidas vezes por 
um grupo de peritos, preservando o anonimato das 
respostas individuais. 

JLinstone e Turoff (1975, p. 3), definem a técnica 
Delphi, como um “método de estruturação  de um 
processo de comunicação grupal, que é efetivo para 
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permitir a um grupo de indivíduos, como um todo, 
tratar um problema complexo”.

Embora o método preveja várias etapas sucessivas 
de questionários, muitas vezes, pode se limitar a duas 
rodadas, sem afetar com isto a qualidade o que já foi 
demonstrado em muitos trabalhos (VERGARA, 

2005).
Cabe ressaltar que os resultados, entretanto, de-

pendem fortemente da qualidade do questionário e da 
seleção dos especialistas (GODET, 1993).

A Tabela 1, apresentado a seguir, resume as etapas 
usuais de uma pesquisa com o método Delphi.

Definição do problema

Escolha dos especialistas

Elaboração e lançamento 
dos questionários

Desenvolvimento e 
exploração  dos resultados

Descrição
Definir com precisão o escopo da investigação de 
forma a possibilitar a seleção e elucidação dos 
especialistas.

Escolher os especialistas em função da sua 
capacidade de contribuir para imaginar o futuro 
pelos conhecimentos que possui do tema, inde-
pendentemente de títulos, função ou nível 
hierárquico.
Elaborar os questionários, procurando facilitar a 
resposta pelos especialistas. Procurar que as res-
postas sejam quantificadas e ponderadas.

Enviar o questionário aos especialistas, mais que 
7. Alguns apontam como pelo menos 25.

Observar na elaboração do questionário: pergun-
tas precisas, quantificáveis (pelo menos sobre 
possibilidades ou dados), e independentes (uma 
questão não necessariamente tem que aparecer 
em outro questionário)
As opiniões devem ser recolhidas anonimamente 
por via postal ou eletrônica, garantindo, assim, a 
independência dos especialistas.

Procurar formular questões que forcem a apre-
sentar uma probabilidade e prioridade de ocor-
rência, que datas sejam expressas, informações, 
dados etc.
Enviar carta de apresentação do trabalho com 
seus objetivos, prazo para resposta e garantia 
de anonimato.
A partir do segundo questionário, informar aos 
especialistas dos resultados e solicitar nova res-
posta, justificando caso seja muito divergente.

Fonte: Os autores, adaptado de Godet (1993) e Landeta (1999)

- Etapas usuais do método Delphi

3 METODOLOGIA

Quanto aos fins, a pesquisa “O Futuro da Moda 
em Santa Catarina” é exploratória, a partir de uma 
abordagem qualitativa, pois visa apresentar um cená-
rio prospectivo. De acordo com Triviños (1995), os 
estudos exploratórios permitem ao pesquisador au-
mentar sua experiência e conhecimento sobre deter-
minado problema. E são utilizados quando 

há pouco ou nenhum estudo anterior em que pos-
samos buscar informações sobre um problema ou 

questão de pesquisa. O foco é obter insights e 
familiaridade com a área do assunto para inves-
tigação mais rigorosa em um estágio posterior. 
(COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 24).

Dado que a realidade estudada é complexa e pouco 
conhecida, optou-se por partir de perguntas de interesse 
amplas e sem definição de uma teoria a priori, como 
sugerem vários autores. Alves (1991 p. 20) explica que 

a pesquisa qualitativa “exige um mínimo de estru-
turação, pois o foco e o design do estudo não podem 
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ser definidos a priori, pois a realidade é múltipla, 
socialmente construída em uma dada situação e, 
portanto, não se pode apreender seu significado se, 
de modo arbitrário e precoce, a aprisionarmos em 
dimensões e categorias. O foco e o design podem 
emergir por um processo de indução, do conheci-
mento do contexto e das múltiplas realidades cons-
truídas pelos participantes em suas influências 
recíprocas. Nenhuma teoria selecionada a priori é 
capaz de dar conta dessa realidade em sua especi-
ficidade e globalidade; a focalização prematura do 
problema e a adoção de um quadro teórico a prio-
ri turvam a visão do pesquisador, levando-o a 
desconsiderar aspectos importantes que não se 
encaixam na teoria, bem como a interpretações 
enviesadas dos fenômenos estudados”.

Quanto aos meios, como foi mencionado, utiliza-se 
do método Delphi. 

A característica peculiar do método é a consulta – de 
maneira rigorosamente individualizada e anônima – de 
um grupo de especialistas, com o objetivo de obter 
previsões baseadas na convergência das opiniões sobre 
o futuro do tema escolhido. Para este projeto decidiu-se 
utilizar um processo de consulta em duas fases de um 
grupo interdisciplinar de doze especialistas.

De acordo com Taylor e Bogdan (1998), na amos-
tra teórica, o importante é a contribuição de cada 
pesquisador para a geração de insights sobre o obje-
to de estudo. O pesquisador deve ter uma ampla 
variedade de entrevistados que garantam uma diver-
sidade de perspectivas. A seleção dos entrevistados 
deve ocorrer a partir de diferentes formas, não ha-
vendo uma regra ou amostra ideal pré-estabelecida. 
Dessa forma, na presente pesquisa a quantidade de 
entrevistados foi determinada durante o processo de 
pesquisa, a partir da análise das contribuições dos 
mesmos, observando-se o momento em que as opi-
niões já não traziam novas contribuições.

Para que o estudo contemplasse diferentes pers-
pectivas, como sugere a literatura, o painel de espe-
cialistas foi composto por doze entrevistados, dividi-
dos por diferentes temas: jornalismo de moda; marke-
ting; sociologia e psicologia do consumo; formação e 
profissões; economia; macro-economia e comércio 
exterior; tendências; conceito e criatividade; estética, 
artes e design; identidade cultural. 

Além dos entrevistados terem uma relação com a moda 
a partir de diferentes temas, também apresentavam perfis 
profissionais diversos: cinco professores universitários de 
cursos de moda, dos quais um é doutor e os demais são 

mestres, oriundos de Instituições de Ensino superior dife-
rentes, com experiência em docência e pesquisa nos cursos 
do Estado de Santa Catarina; quatro empresários do setor, 
dois consultores de empresas, que trabalham em todo o 
território nacional, e conhecem a realidade catarinense; e 
um estilista de renome nacional. 

As principais limitações do estudo devem-se ao próprio 
método pelo custo, duração da pesquisa e pelo fato de ser 
mais intuitivo que racional. O fato de considerar o con-
senso deixa de fora opiniões que, embora divergentes, 
podem ser relevantes e interessantes para a pesquisa.

A pesquisa foi iniciada em abril e finalizada em 
outubro de 2007, tendo sido realizada com base nas 
seguintes etapas: 1) análise preliminar do tema: o tema 
foi examinado para identificar as dimensões de aná-
lise, as disciplinas envolvidas no problema da pesqui-
sa e elaborar uma lista de possíveis especialistas, es-
colhidos entre os mais competentes e reconhecidos; 
2) elaboração das perguntas: com base nos resultados 
do focus group, a equipe técnica elaborou um docu-
mento de base e um questionário com perguntas 
abertas, sobre os seguintes temas: Cenário Macro-
Econômico; O Sistema Produtivo; Evolução Gerencial 
e Inovação Tecnológica; Profissões, Competências e 
Criatividade; Sociedade e Estilos de Vida; Promoção 
e Publicidade; 3) respostas dos especialistas que res-
ponderam por escrito e, em alguns casos, foi feita uma 
complementação através de entrevistas diretas; 4) 
elaboração das respostas e segunda consulta aos es-
pecialistas: as respostas foram elaboradas e reordena-
das por temas e as submeteu, novamente, aos mesmos 
especialistas em um segundo questionário com per-
guntas pré-estabelecidas. Com isso, obteve-se o con-
senso ou o dissenso sobre cada uma das hipóteses 
surgidas durante a primeira consulta. É importante 
destacar que os especialistas não sabiam quem fazia 
parte do painel durante toda a realização da pesquisa; 
5) elaboração dos resultados: a pesquisa foi concluída 
com a elaboração das respostas, a seleção das hipóte-
ses aceitáveis (aquelas que receberam ao menos oito 
indicações de consenso entre os doze especialistas), a 
análise dos resultados, a definição dos temas a serem 
tratados no relatório e, por fim, a redação do texto.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 CENÁRIO MACROECONÔMICO

O Brasil continuará sofrendo as influências daqui-
lo que acontece na economia globalizada, em particu-
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lar no mercado financeiro. Por exemplo, haverá uma 
boa movimentação de dinheiro e, por esta razão, o 
cenário do setor da moda apresentará elevadas poten-
cialidades até 2012.

A globalização fará com que as empresas se colo-
quem aptas à concorrência, abertas às tendências do 
mercado. As oportunidades prevalecerão sobre as 
ameaças, apesar das restrições de mercados e concor-
rência desleal. A influência da economia se modifi-
cará bastante em função do crescimento persistente 
da economia mundial e do fortalecimento da economia 
brasileira. A moda terá uma maior importância no 
mercado consumidor, em função: do aumento da renda 
no Brasil e no mundo; e da maior informação dos 
consumidores.

Em um futuro próximo, a China terá facilidade 
para transformar o mercado por meio da criação de 
produtos de qualidade. Como ocorre com os produtos 
“made in Italy”, que têm glamour  e estigma de ele-
vado valor agregado, os produtos “made in China” 
serão estigmatizados, só que de forma inversa. Mas o 
governo chinês trabalhará nisso, financiando a cons-
trução de marcas chinesas de qualidade. Esta melho-
ria da qualidade, aliada ao aumento da competitivida-
de dos produtos asiáticos, aumentará o desafio da 
moda brasileira e catarinense. Neste sentido, a China 
se tornará, nos próximos anos, uma ameaça para a 
moda brasileira. Ao mesmo tempo – tendo 200 milhões 
de pessoas com bom poder aquisitivo – a China re-
presentará uma grande oportunidade para os produtos 
brasileiros. Então, apesar dos riscos, o Brasil conse-
guirá competir com a China no setor vestuário.

O Brasil terá influência e relevância regional e se 
tornará importante mundialmente. Mas os resultados 
do País ficarão limitados, como conseqüência da baixa 
capacidade de se organizar internacionalmente e de 
estabelecer acordos bilaterais concretos.

A evolução econômica proporcionará a democra-
tização da informação, que irá gerar maior demanda 
de: produtos mais elaborados; produtos com uma 
identidade regional. Haverá aumento da demanda por 
produtos de maior valor agregado em virtude do au-
mento de renda da população. De fato, o consumo do 
vestuário no território nacional crescerá mais do que 
sua exportação.

Apesar disso, a cadeia têxtil permanecerá muito 
sensível às variações econômicas. A influência da 
evolução econômica, nacional e internacional, no setor 
da moda em SC será cada vez maior.

A evolução econômica geral influenciará fortemen-
te a economia catarinense, sobretudo, pelo trâmite do 

fluxo turístico. Assim, na moda estarão presentes as 
tendências mundiais das culturas do vestuário. O re-
sultado será a elevação dos índices de consumo. A 
globalização da concorrência estimulará a especiali-
zação da indústria de SC no design, na moda e na 
capacitação dos seus profissionais.

SC continuará sendo o segundo pólo produtor 
têxtil e de vestuário do Brasil mantendo sua influên-
cia no cenário nacional de moda. Além disso, o Esta-
do aumentará a inovação e a eficiência na produção 
de seus produtos e dos serviços especializados que 
oferece para o setor de moda, tanto no próprio estado 
quanto em outros pólos de moda em todo o Brasil.

A capacidade da indústria da moda de SC de criar 
soluções para as grandes ou médias redes representa-
rá um diferencial competitivo significativo e crescen-
te. O mercado em Santa Catarina se destacará também 
por ser um forte pólo varejista de vestuário.

Os principais mercados-alvo de exportação para 
os produtos da moda catarinense continuarão sendo 
os europeus e os norte-americanos. O mercado euro-
peu se tornará ainda mais interessante para os produ-
tores brasileiros. Na Espanha e Portugal, por acultu-
ramento e na Itália por uma relação muito próxima às 
famílias que são dessa região e que vivem no Brasil.

Na Europa, se um produtor conseguir se destacar, 
estabelecendo algum tipo de diferença para países 
como Itália, França ou Alemanha, a possibilidade de 
dominar outros países será grande.

O mercado dos Estados Unidos será o mais impor-
tante, do ponto de vista quantitativo. Apesar da ima-
gem passada ruim dos fabricantes brasileiros, conti-
nuará existindo um desejo relevante dos americanos 
de consumir produtos da moda “made in Brazil”. O 
México também será importante, porque será um país 
consumidor e estará numa posição estratégica, ao lado 
dos Estados Unidos.

Haverá o desenvolvimento de produtos e tecnolo-
gias de qualidade e baixo preço para atender aos 
mercados da América Latina e da África. O aumento 
das vendas, que descenderá dessa estratégia, será 
melhor para os negócios do que a elevada cotação da 
moeda estrangeira. Na América do Sul, o Chile se 
destacará nas exportações, assim como a Colômbia.

A China continuará causando um enorme impacto 
sobre as exportações brasileiras. Os demais países 
asiáticos serão muito atrativos para as exportações 
brasileiras. Apesar de ficarem muito distantes da 
cultura brasileira, será possível para as empresas do 
País entender as “regras” que movimentam aqueles 
mercados.
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A exportações brasileiras crescerão em ritmo lento, 
sobretudo pela dificuldade de aumentar o peso da 
marca e do design. A moda brasileira estará prepara-
da para o mercado globalizado: no produto; no estilo; 
na capacidade de produção; na qualidade. Mas, estará 
despreparada na competitividade dos preços.

Os mercados-alvo das exportações da moda catari-
nense serão estabelecidos em função dos acordos bila-
terais que o Brasil assinará nos próximos cinco anos. 
O Estado só terá uma participação expressiva se o 
Governo Federal se mobilizar e avançar em negociações 
internacionais nas quais a tributação seja menor, para 
competir em igualdade com outros países (por exemplo: 
Espanha – baixa tributação – e Brasil – alta tributação 
– em relação ao mercado mexicano). De qualquer ma-
neira, SC terá marcas que atingirão o reconhecimento 
em mercados como Europa ou Estados Unidos. Tam-
bém, porque o histórico de boa imagem em serviço 
(entrega etc.) no exterior proporcionará às empresas 
catarinenses uma forte credibilidade.

Os fatores macroeconômicos do Brasil em relação 
à competitividade dos produtores asiáticos persistirão. 
A evolução das importações e das exportações ficará 
fortemente dependente do câmbio. No curto prazo, 
com o dólar barato, as importações brasileiras cresce-
rão significativamente e serão mais fortes do que as 
exportações.

As empresas brasileiras, que terão lojas com marca 
própria, trarão produtos baratos do exterior  e agrega-
rão valor pelo design, pela marca e pelas campanhas 
de publicidade. Entretanto, não será suficiente para 
que as empresas brasileiras se beneficiem num perí-
odo de exportações fracas.

No lado interno, as importações dependerão das 
barreiras a serem oferecidas pelo governo brasileiro 
(cotas para têxteis, mudança de taxas e impostos, 
mudanças das restrições e liberações etc). As restri-
ções às importações (seja em matéria-prima ou em 
produto acabado) não constituirão uma tendência 
para os próximos anos, apesar da concorrência des-
leal (a exemplo do que ocorre no ramo têxtil, no 
mercado chinês).

A implantação de cooperativas reduzirá também 
as taxas de importação. Isso acontecerá devido a uma 
ação mais efetiva das indústrias catarinenses, visando 
o mercado interno, sobretudo para grupos de médio 
poder aquisitivo e à introdução de incentivos à coo-
peração. Continuará e aumentará a importação de: 
maquinário para a produção; tecidos e aviamentos. 
Entrarão no país produtos chineses de qualidade média 
e baixa. O varejo não será abastecido, predominante-

mente, por produtos de baixa qualidade, mas muitos 
produtos serão de origem asiática.

4.2 O SISTEMA PRODUTIVO

Em todos os setores da economia haverá uma con-
solidação pela busca de escala e racionalização de 
custo. Essa consolidação se tornará quase que uma 
necessidade de sobrevivência para a cadeia produtiva 
do setor da moda e acontecerá tanto no lado dos for-
necedores quanto dos clientes.

Os fabricantes de pequeno porte não perderão 
expressão no período considerado. Mas o espaço de 
mercado será dominado pelas redes regionais.

Como SC continuará mantendo sua influência no 
cenário nacional de moda. Aumentará a inovação e a 
eficiência na produção dos seus produtos e dos servi-
ços especializados que oferece para o setor de moda. 

SC terá a capacidade de oferecer ao mundo, de 
maneira eficiente em termos de criatividade, uma 
moda ligada ao life style brasileiro, para o qual a 
demanda mundial estará interessada. Então, devido às 
qualificações do setor em SC, a moda terá uma rele-
vância muito maior na economia do Estado. Porém, é 
importante evidenciar que a maioria das empresas 
catarinenses não estará preparada para atender a um 
público cada vez mais crítico.

A geração de oportunidades de consumo cada vez 
mais novas continuará reduzindo o peso do vestuário 
na cesta do consumo dos brasileiros. Nos âmbitos 
onde será valorizada a contribuição da moda, não 
somente esta redução deixará de acontecer, mas a 
inserção da moda na cadeia produtiva do setor têxtil 
levará à taxa de crescimento do setor no Brasil em 
até 7-8% ao ano.

Nas atividades comoditizadas, as tendências à 
mudança serão menores, assim como o desempenho 
do segmento.

O desenvolvimento do setor ficará baseado sobre o 
pólo têxtil e de vestuário, próximo do norte do Estado. 
As empresas que ficam na base da cadeia produtiva do 
setor (p.ex., o têxtil) não terão mais dificuldades do que 
têm hoje. O calçado também ficará mais polarizado em 
alguns locais, com uma escala produtiva um pouco 
menor do que a indústria do vestuário.

Ocorrerá uma tendência muito forte de melhor 
desempenho nos acessórios. Isso acontecerá porque 
o acessório ajudará a agregar valor aos produtos de 
marca e estará ligado à aposta na firmação perante 
o mercado.
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O crescimento no faturamento do setor de moda 
dar-se-á em função do aumento do valor agregado do 
produto, em virtude: da consolidação do setor; do 
caminho da indústria em busca de qualidade diferencial 
dos produtos (pelo trâmite da profissionalização).

Em síntese, o melhor desempenho até 2012 será 
apresentado pelos segmentos: vestuário em geral; no 
segmento cama/mesa/banho; vestuário feminino em 
particular; esportivo; têxtil. 

O Brasil se tornará cada vez mais um país-alvo 
para as vendas das grandes marcas internacionais. A 
abertura de novas lojas será intensificada nos próximos 
anos. Esta tendência será ainda mais expressiva no 
longo prazo em SC. 

O interesse dos capitais internacionais pela moda 
brasileira favorecerá as aquisições de marcas nacio-
nais por grupos transnacionais. Os grandes grupos 
internacionais (como Zara, H&M) continuarão ga-
nhando grandes participações de mercado onde 
atuam. O Brasil estará atento a esses movimentos e 
se acelerará para criar players que possam competir 
em nível de igualdade.

A cadeia produtiva do setor de moda do estado 
de SC terá condições de evoluir rapidamente, pelo 
fato de ser um Estado pequeno, o que facilitará a 
interligação da cadeia: em relação ao desenvolvi-
mento de produtos; no desenvolvimento de serviços 
especializados.

A evolução da cadeia têxtil também será positiva 
porque a indústria catarinense continuará sendo:  ex-
tremamente veloz no atendimento; criativa na apre-
sentação de soluções ao mercado.

Considerando a volatilidade das tendências, alguns 
tipos de produtos serão importantes em um determi-
nado momento, assim como a capacidade instalada 
para os mesmos, e em outros momentos se extinguirão. 
Então, diminuirá a necessidade de uma organização 
tradicional (“produzir tudo dentro de casa”) e ocorre-
rá uma clara desverticalização das empresas.

As empresas da cadeia da moda buscarão capa-
cidades – além de produzir e desenvolver produtos 
– em outros lugares e países (trâmite ou modelo 
do outsourcing), provendo uma solução completa 
para o cliente.

Na cadeia produtiva da moda, uma das maiores 
mudanças consistirá na desintermediação, com o au-
mento da venda direta da indústria ao varejista. A 
competição entre clientes multimarcas aumentará, 
gerando uma maior exigência de grande visibilidade 
das marcas nos pontos de venda. O atacado evoluirá 
para uma venda cada vez mais qualificada. Crescerá 

atendendo ao mercado externo. Mas, entre as empre-
sas do segmento haverá bastantes diferenças.

As grandes empresas do atacado buscarão o 
desenvolvimento de produtos gerais a custo baixo. 
As empresas menores desse segmento buscarão a 
diferenciação, mas isso será insuficiente para con-
seguir competir com as empresas que trabalharão 
com custos reduzidos.

O atacado sofrerá mudanças consideráveis, espe-
cialmente em relação aos lançamentos de coleções: 
haverá um aumento das mini-coleções, com multi-
lançamentos durante o ano. O varejo será impactado 
positivamente por essa mudança.

Haverá uma concentração no varejo, alinhada às 
tendências mundiais. O varejo brasileiro verá a domi-
nação das cadeias nacionais e migrará cada vez mais 
para o formato de shopping center.

As grandes marcas, após saturar as lojas no eixo 
RJ/SP/MG, descerão para SC, aumentando sua parti-
cipação no mercado nacional. As lojas multimarcas 
continuarão diminuindo. Esta tendência será mais 
marcante em SC, pois será um estado muito forte na 
criação de moda e de marcas.

As marcas brasileiras tenderão a montar lojas pró-
prias para poderem entender sugestões e reclamações 
de seus clientes, e poderem desenvolver melhores 
produtos e serviços. As empresas evitarão ter confli-
to de canal entre as lojas próprias e os clientes, man-
tendo os preços.

A CADEIA PRODUTIVA LIGADA À MODA 
NO CONTEXTO CATARINENSE PASSA-
RÁ POR MUDANÇA NO VAREJO, NA 
REMODELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS, SEJAM ELAS PESSOAIS OU 
VIRTUAIS. A FORÇA MAIOR DO VARE-
JISTA SERÁ O CONTATO COM O CON-
SUMIDOR. NO PONTO DE VENDA, TEN-
TAR-SE-Á PROPORCIONAR EXPERIÊN-
CIAS AGRADÁVEIS, POIS O CONSUMI-
DOR COMPRARÁ, CADA VEZ MAIS, 
POR SEDUÇÃO.

O ponto de venda apresentará uma atitude social e 
ambientalmente responsável com respeito às embala-
gens e uma linguagem visual relacionada ao cuidado 
com ecologia. Aumentarão os esforços para a melho-
ria da atmosfera da loja (boa iluminação, bom som, 
boa política de troca etc). Em SC haverá também um 
aprimoramento tecnológico nos serviços de atendi-
mento varejista.
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4.3 EVOLUÇÃO GERENCIAL 
E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Os “modelos de negócio” mais relevantes no mer-
cado da moda dos próximos anos serão os players de 
nicho e os grandes conglomerados. Os players de nicho 
atrairão, esporadicamente, turistas ou visitantes da 
região, enquanto os grandes conglomerados atuarão 
como consolidadores do mercado, crescendo organi-
camente ou por meio de aquisições. Vão gerenciar 
mais de uma marca, visando a atingir diversos nichos. 
Terão estrutura financeira e de logística compatível 
com as exigências do mercado mundial e participarão 
do mercado exterior.

Haverá, de maneira geral, um aumento na capita-
lização das empresas. As empresas do setor de moda 
cumprirão suas obrigações com todas as esferas e 
stakeholders. Isso acontecerá nas empresas de gestão 
profissional e de capital aberto. As grandes empresas 
familiares bem administradas continuarão adotando 
o modelo se os familiares mantiverem o controle 
acionário.

A competitividade levará a uma renovação no 
comando das empresas e promoverá uma nova cultu-
ra, caracterizada por profissionais e descendentes de 
fundadores com uma formação acadêmica diferente. 
As empresas apresentarão maior equilíbrio entre a 
lógica da gestão empresarial e a gestão de design. O 
planejamento estratégico se tornará uma ferramenta 
gerencial, bastante difundida nas empresas. 

A economia da moda fortalecerá a integração inter-
nacional, com tendências que se tornarão mais globais, 
em todas as fases do processo produtivo - inovação de 
matérias primas, de cores etc. As fábricas se tornarão 
mais “enxutas” e as empresas se especializarão naqui-
lo que sabem fazer bem e, desse modo, buscarão sub-
especialidades dentro das especialidades.

A maior mudança organizacional das empresas 
catarinenses consistirá em se focar sobre o consumidor 
final. As novas tecnologias facilitarão o gerenciamen-
to empresarial em relação à crescente necessidade de 
informação sobre o consumidor final. O modelo de 
gestão estará cada vez mais centrado no cliente.

SC caminhará para ofertar produtos mais diferen-
ciados em escala reduzida. O foco estará nos elemen-
tos que despertem a atenção do consumidor no senti-
do de valorizá-lo. Esse processo, que já atingiu pro-
dutos de preço mais alto, envolverá, também, produtos 
mais baratos.

Como o setor de moda será mais cíclico e volátil, se 
acentuará a utilização da tecnologia para obtenção de 

informação de forma a entender as tendências na con-
cepção de produtos ou coleções, nas escolhas do consu-
midor, no mercado, no varejo. Por essa razão, nos próxi-
mos anos, muitas empresas catarinenses apostarão na 
inovação tecnológica como diferencial competitivo.

A tecnologia não se limitará a servir às demandas 
sociais, ao contrário, será capaz de criá-las. A inser-
ção de tecnologia terá efeitos muito relevantes sobre 
o valor estético dos produtos de moda. O relaciona-
mento entre estética e tecnologia exigirá das empre-
sas um investimento na preparação dos seus profis-
sionais. O setor de vestuário investirá mais em pes-
soas do que o setor têxtil.

A agregação de valor pela estética estará associada 
à necessidade de superar a venda da matéria prima e, 
conseqüentemente, à necessidade de acrescentar ino-
vação tecnológica.

SC terá um perfil de exportações bastante seme-
lhante ao restante do Brasil, que ficará ligado à ex-
portação de matéria prima, embora as empresas cata-
rinenses venham a apostar num processo de conteúdo 
bem maior de inovação tecnológica. Portanto, o setor 
deixará de ser lembrado, como o Estado produtor de 
vestuário básico, pois evoluirá na qualidade estética 
dos seus produtos, em especial, na adoção do design 
no desenvolvimento dos produtos.

A associação da estética com a tecnologia impac-
tará principalmente os tecidos. Os tecidos “inteligen-
tes” apesar de ainda pouco encontrados comercial-
mente, mudarão bastante a percepção das pessoas. As 
indústrias têxteis investirão em pesquisa, buscando 
agregar valor ao produto por meio da inserção de 
acabamentos que proporcionem o bem-estar do con-
sumidor, de acordo com as necessidades que irão 
surgindo em função da vida cotidiana. 

O maior uso de ferramentas tecnológicas contribui-
rá também para conferir equilíbrio entre a qualidade 
estética e a qualidade tecnológica. A inovação tecnoló-
gica propiciará uma combinação da estética e da ino-
vação de formas, cortes e modelagem. Isso será deter-
minante para a diferenciação da moda desenvolvida.

A inovação tecnológica permitirá uma melhor 
valorização da estética, porque trará novos recursos 
para trabalhar na forma, no design, no volume, na 
textura etc. Os criadores e produtores catarinenses 
estarão abertos e ávidos por tecnologia. Nesse sentido, 
apesar de a tecnologia continuar sendo importada. Os 
catarinenses serão capazes de melhorá-la.

O setor da moda catarinense crescerá muito, valo-
rizando a própria vocação para inovação em tecnolo-
gia, produtos, serviços. As empresas catarinenses 
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apresentarão inovação em todas as esferas: produto, 
desenvolvimento e comercialização.

Haverá uma alternância cíclica de interesse entre 
os tecidos naturais e os tecidos sintéticos, com o 
interesse para os tecidos naturais mantidos com base 
na rememorização e na tentativa de valorização dos 
recursos naturais. Ao mesmo tempo os tecidos sin-
téticos conseguirão reproduzir, ainda com mais qua-
lidade, aquilo que o tecido natural consegue fazer. 
Alguns tecidos sintéticos pegarão os valores de dois 
ou três produtos naturais e farão com que esses va-
lores sejam transferidos dentro de um tecido cons-
truído. A China representará, ainda no próximo fu-
turo, um concorrente muito competente em tecidos 
sintéticos baseados em pesquisa.

As empresas continuarão atendendo à demanda de 
produtos com a devida utilização das tecnologias 
necessárias, mas a novidade virá de produtos produ-
zidos de modo diferente do industrial. Esses produtos 
inovadores, geralmente, estarão relacionados a objetos 
produzidos em menor escala; à mão-de-obra artesanal 
em uma ou mais etapas do produto; e a projetos sociais. 
Eles terão uma demanda crescente, sobretudo inter-
nacional. E o seu fortalecimento acarretará uma gestão 
mais sensível aos aspectos humanos.

A tecnologia servirá de alavanca para a oferta de 
empregos no setor de serviços. Dessa forma, a maio-
ria dos empregados estará mais concentrada na pres-
tação de serviços do que na produção. No vestuário 
de moda, que precisa de detalhes, o impacto sobre a 
produção será um pouco menor, mas também mudará 
a caracterização do trabalho.

O emprego crescerá muito, especialmente no pós-
venda e no atendimento aos franqueados. O incremen-
to tecnológico e a automação do serviço, diminuindo 
a intervenção humana na produção do produto, favo-
recerão o emprego só de trabalhadores especializados. 
Isso gerará um maior empenho dos setores de forma-
ção na capacitação dos empregados. Como a tecnolo-
gia influenciará muito o trabalho, a gestão de empre-
sa mudará totalmente, passando a ter muito mais 
controle sobre os processos e mais investimentos no 
ser humano.

A globalização acarretará várias adaptações nas 
empresas catarinenses, partindo de uma intensa evo-
lução tecnológica nos controles administrativos, ge-
renciais e informativos.

O sistema de gestão seguirá modelos mais avança-
dos, onde o empregado sufocado pela rotina desapare-
cerá. Todos os processos automatizados de informação 
permitirão um gerenciamento de melhor qualidade e 

maior precisão, exigidos pela própria concorrência. A 
“interatividade” será uma grande ferramenta para os 
negócios, onde o domínio em tecnologia da informação 
será mais importante para as empresas no que diz 
respeito ao domínio da inovação na fabricação.

4.4 PROFISSÕES, 
COMPETÊNCIAS E CRIATIVIDADE

A criação continuará sendo uma parte da cultura e 
do talento ocidental. No Ocidente, ficará também a 
capacidade de produção de soluções diferenciadas, en-
quanto no Oriente estará a grande produção mundial da 
cadeia têxtil. Nas competências, o Brasil sentirá o efei-
to negativo do mercantilismo da educação. Faltará in-
vestimento suficiente na capacitação do nível técnico.

O cenário catarinense será muito positivo para as 
novas profissões do setor da moda, visto que os pro-
fissionais conseguirão se formar e se atualizar no 
mercado. Esta evolução introduzirá parâmetros inter-
nacionais no varejo e movimentará o mercado. Em 
SC, observaremos a potencialização da própria capa-
cidade criadora, que permitirá torna-se uma excelên-
cia mundial.

A relação do mundo da empresa com a educação 
mudará: as disciplinas teóricas, como história da moda 
e da arte, estética, semiótica, antropologia e psicologia, 
relacionadas à moda deixarão de ser pensadas como 
acessórios fáceis de serem desenvolvidos. Essa mu-
dança favorecerá que todas as profissões ligadas ao 
mercado da moda cresçam nos próximos anos. As 
profissões evoluirão fortemente, também, por uma 
ligação mais direta com o consumidor final. 

As profissões ligadas à produção de moda (vitri-
nismo, figurino, stylist) terão cada vez mais impor-
tância no segmento e o profissionalismo da função de 
produção será ainda mais relevante devido ao grau de 
exigência do consumidor que, mais informado, exige 
uma consistência total na comunicação da marca. O 
Brasil terá profissionais muito capacitados no vitri-
nismo. Mas, haverá dificuldades para encontrar mo-
delistas e vitrinistas.

A criação de um produto e estilo único será cada 
vez mais importante, aumentando a demanda de pro-
fissionais bem qualificados. As profissões de desen-
volvimento (pesquisa, criação, confecção) serão alta-
mente valorizadas e concorridas, pois as empresas da 
produção e do desenvolvimento continuarão se quali-
ficando cada vez mais, contratando número crescente 
de profissionais.
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O ESTILISTA, EM PARTICULAR, TRANS-
FORMARÁ AS TENDÊNCIAS EM CRIA-
ÇÕES DE MODA, MAS NÃO SE LIMITA-
RÁ A ISSO, POIS QUE FREQÜENTEMEN-
TE ATUARÁ JUNTO COM OS PESQUI-
SADORES E ESPECIALISTAS DE MA-
RKETING NA CRIAÇÃO DAS TENDÊN-
CIAS. O PERSONAL STYLIST SERÁ 
PARTICULARMENTE IMPORTANTE 
COM O PÚBLICO A.

Aumentará o espaço para o crescimento das 
profissões de comunicação de moda, pois haverá 
uma indústria consistente precisando de impren-
sa de moda e serviços relacionados. A demanda 
por profissionais da comunicação da moda au-
mentará na direção da fotografia, do jornalismo 
de setor e dos eventos. Os profissionais da foto-
graf ia sofrerão uma maior prof issionalização 
ligada aos novos equipamentos e às novas técni-
cas de fotografias.

Em termos mais gerais, haverá em SC uma aber-
tura e um desejo para o desenvolvimento das profis-
sões relacionadas à construção de uma imagem de 
moda. Mas, ainda assim, as profissões relacionadas à 
construção de uma imagem de moda permanecerão 
bastante amadoras.

Apesar das principais publicações de moda conti-
nuar vindo dos grandes centros, haverá em SC, inves-
timento em novas publicações e no fortalecimento das 
existentes, que estimulará a demanda por profissionais. 
Florianópolis atrairá profissionais da comunicação e 
da gestão da moda.

UMA DAS TENDÊNCIAS PRINCIPAIS 
PARA OS PROFISSIONAIS DA COMUNI-
CAÇÃO DA MODA SERÁ GARANTIR 
UMA MAIOR CONSISTÊNCIA DA APRE-
SENTAÇÃO DA MARCA EM EVENTOS E 
CATÁLOGOS. OS EVENTOS DE MODA 
SE CONSOLIDARÃO, APESAR DO FATO 
QUE O PÚBLICO QUE FREQÜENTA 
ESSES EVENTOS AINDA NÃO SERÁ O 
PÚBLICO ESPECIALIZADO. COM ISSO, 
HAVERÁ ESPAÇO PARA A PROFISSIO-
NALIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS RELACIONADOS À MODA; O 
MERCADO SE CAPACITARÁ AFINANDO 
A LINGUAGEM E DESENVOLVENDO 
ESSE SETOR, PARANDO DE BUSCAR 
SOLUÇÕES FORA DO ESTADO.

O sistema de ensino no setor da moda reduzirá a 
ênfase sobre a figura do estilista em favor de outras 
profissões do setor ligadas à análise das tendências do 
consumo e estratégias de marketing.

O profissionalismo na gestão de moda terá um 
crescimento extremamente rápido, pois os conheci-
mentos de logística e finanças se tornarão cada vez 
mais de suma importância. Algumas empresas cata-
rinenses adotarão modelos de logística parecidos aos 
da Zara e da H&M para dar flexibilidade à empresa 
de buscar os melhores produtos de diversas fontes.

Difundir-se-á entre as empresas de SC, uma ges-
tão financeira voltada para a minimização de esto-
ques; e com capacidade e sofisticação para acessar 
o mercado de capitais, para que as empresas possam 
levantar, por meio de dívida e ações, o capital neces-
sário para seu crescimento.

FLORIANÓPOLIS TENDERÁ A ATRAIR 
PROFISSIONAIS DA GESTÃO DA MODA 
DE OUTROS LUGARES, EMBORA SEU 
CRESCIMENTO NO PROFISSIONALIS-
MO DA GESTÃO DA MODA NÃO SEJA 
RÁPIDO. OS PROFISSIONAIS ESPECIA-
LIZADOS NA PESQUISA DE MARKE-
TING ADQUIRIRÃO IMPORTÂNCIA E 
TERÃO MUITO MAIS TRABALHO DO 
QUE TÊM HOJE. ELES SE TORNARÃO 
CADA VEZ MAIS PARCEIROS DOS PRO-
FISSIONAIS DE CRIAÇÃO, BEM COMO 
DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.

Os departamentos e os executivos de marketing 
se modificarão muito, porque terão muito mais 
acesso à pesquisa. A informação trabalhada efeti-
vamente aumentará mais que a informação dispo-
nível no mercado.

Um dos desafios principais para a moda catarinen-
se será o de superar o estereótipo da necessidade do 
estilista de se focar no segmento “mulher independen-
te, de 30 anos, com muito dinheiro”. Será necessário 
deixar a idéia de que o sucesso consiste em desfilar 
no Fashion Week.

A evolução das competências será uma transição 
demorada, visto que passará por uma mudança cultu-
ral e precisará de investimento maciço. Um pré-requi-
sito essencial para as pessoas que trabalham com moda 
será o de viajar para verificar tendências, comporta-
mento de compra e estilos de vida diferentes. Para 
auxiliar no desenvolvimento da criatividade, os exe-
cutivos de marketing e de administração precisarão 
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visitar museus e aprender com as artes plásticas.
As estratégias empresariais de desenvolvimento das 

competências serão amplamente impostas pelo avanço 
tecnológico. Isso significa que uma grande oportunidade 
virá da capacidade de possuir as novas linguagens.

A maior tendência das lojas será o aumento da 
qualidade de atendimento para uma excelente presta-
ção de serviços; disso derivará um forte investimento 
na qualificação das equipes de serviços.

A moda catarinense sobreviverá em nível mundial, 
porque terá a capacidade de transformar insumos 
importados em produtos inovadores e de trabalhar 
todos os componentes da estratégia mercadológica de 
apresentação dos produtos para o consumidor final.

A criatividade continuará sendo uma opção da 
empresa. SC continuará tendo empresas que, apesar 
de contarem com profissionais capacitados, ainda irão 
preferir copiar as idéias dos seus concorrentes. A maior 
ou menor evolução no campo criativo dependerá muito 
da união da cadeia produtiva em relação aos objetivos 
desejados para os produtos fabricados em SC.

SC terá dois tipos de competências relevantes: o 
capital humano técnico, derivado da capacidade insta-
lada; e o capital humano criativo, derivado da tradição 
catarinense no setor e da base instalada pelas institui-
ções de ensino. Serão mais criativos os ramos que 
atenderão às demandas mais sofisticadas. De qualquer 
maneira, a criatividade será forte nos segmentos de 
vestuário, têxtil, acessórios e calçados. Alcançará tam-
bém um excelente nível em cama, mesa e banho.

Haverá criatividade muito forte também nas con-
fecções. Esse segmento inovará porque viverá um 
processo contínuo ligado ao mundo e constantemente 
demandado pelo mercado.

A criatividade será ajudada pelo atual movimento 
do setor, graças à abertura de inúmeras escolas de 
moda, a projetos como o “Santa Catarina Moda Con-
temporânea” e aos concursos, desafiando os estudan-
tes a criarem produtos inovadores.

A maior criatividade da moda catarinense estará 
no final da cadeia produtiva, ou seja, na confecção e 
no varejo, mormente nos varejos de especialidades, 
ou seja, lojas específicas de produtos para crianças e 
para calçados. O varejo de massa também inovará, 
porque as lojas de departamento evitarão comprar 
produtos mais baratos e com menor valor agregado.

4.5 SOCIEDADE E ESTILOS DE VIDA

As tendências sociais, culturais e políticas influen-

ciarão cada vez mais a moda catarinense por causa do 
maior acesso às informações por parte dos consumi-
dores. Essas tendências estarão presentes na moda de 
uma forma geral, de maneira que os acontecimentos 
da sociedade, os hábitos de consumo, o estilo de vida, 
a relação com a profissão e com a família estarão 
refletidas: nos produtos de moda; nas formas de pro-
dução; na distribuição; na divulgação; em seu ciclo de 
vida e seu conceito. SC se destacará entre os demais 
pela capacidade de adaptação às tendências.

O consumo da moda estará cada vez mais interes-
sado na diferenciação e a estética se tornará cada vez 
mais sofisticada. 

A moda brasileira valorizará o estilo de vida nacio-
nal, transmitindo por meio dos próprios produtos o jeito 
despojado de ser do brasileiro, e estará associada à arte 
e à música, com uma forte correlação entre elas. O 
mesmo acontecerá em SC devido à própria tendência 
sócio-cultural. O setor de moda estará cada vez mais 
preparado para atender a este tipo de demanda futura.

A moda terá cada vez mais o poder de aglutinar o 
lado do intangível, de oferecer às pessoas a possibili-
dade de diferenciação pela estética. Objetos como 
carros, celulares etc., que durante muito tempo foram 
escolhidos pela funcionalidade, se tornarão mais ícones 
de moda do que ferramentas úteis. Com isso, a moda 
estará mais e mais em lugares em que no passado não 
se via moda, tal como em uma toalha, por exemplo.

A moda continuará também difundindo na popu-
lação a “cultura da pericibilidade”. Cada vez mais, 
produtos de alta durabilidade intrínseca se ressentirão 
da tentativa das marcas e do sistema de moda de re-
duzir seu ciclo de vida no curto prazo.

O Governo fortalecerá o talento catarinense e vo-
cacional por meio de políticas de desenvolvimento, 
mas o desenvolvimento econômico, como a gênese da 
indústria de SC, virá da cadeia têxtil. 

O estilo de vida baseado em valores de responsa-
bilidade sócio-ambiental estará além das questões da 
mera aparência das coisas, dado que as pessoas esta-
rão preocupadas com a sobrevivência do planeta onde 
vivem. O valor da preservação do ambiente, em busca 
de um produto ecologicamente correto estará junto 
com o valor da estética. Nesse sentido, haverá consu-
midores que escolherão produtos com menos design 
porque eles serão menos poluentes.

A moda será influenciada pelos valores de preser-
vação, que serão os mais cogitados e estarão associa-
dos às ações sociais e de desenvolvimento sustentável. 
A preocupação ambiental continuará ganhando espa-
ço nas mídias. Essa preocupação ganhará mais rele-
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vância também na atenção das empresas internacio-
nais, nacionais e catarinenses. Para que essa tendência 
seja presente em SC, será necessária uma formação 
cultural, da forma como ocorre nos países europeus e 
em outros mais desenvolvidos. De fato, como a preo-
cupação ambiental terá mais força para determinar a 
direção de produtos e serviços que serão consumidos, 
será muito importante que os profissionais do futuro 
sejam preparados para esta realidade. A produção não 
continuará do modo como faz hoje, a negligenciar a 
preocupação com o descarte, a reutilização, a recicla-
gem e modos de produção mais limpos, com conse-
qüências graves para o meio ambiente.

Entretanto, as preocupações com a lucratividade 
serão prioritárias diante de objetivos mais éticos.

Haverá uma atenção cada vez maior dos empresá-
rios em oferecer produtos que tenham tanto qualidade 
tecnológica como qualidade ética e que expressem 
uma preocupação com as grandes questões do novo 
século. O atual Governo será favorável à expansão da 
iniciativa privada; as organizações civis voltadas para 
a preservação ambiental serão atuantes e SC terá uma 
considerável capacidade de investimento e recursos 
humanos de qualidade.

Além disto, tem que ser considerado que, para o 
Brasil, a responsabilidade social e ambiental será um 
fator de grande diferenciação, já que o País estará 
impossibilitado de competir com grandes quantidades 
e preços muito baixos.

Os modelos de gestão evoluirão, porque as marcas 
ofertarão, junto com os produtos tangíveis, os serviços. 
O setor da moda estará sintonizado com as preocupa-
ções éticas, sociais e ambientais, pois trabalhará com 
gente muito jovem que, cada vez mais, será educada 
para se sentir comprometida com estas questões. A 
moda, portanto, refletirá esses anseios da sociedade: 
utilizando a ética nas suas práticas comerciais; incor-
porando uma responsabilidade social nas interações 
pessoais (seja por parte dos acionistas, gestores ou 
colaboradores); buscando o desenvolvimento susten-
tável nas suas relações com os fornecedores, na própria 
produção ou desenvolvimentos dos produtos e na sua 
distribuição e comercialização.

Mas, para uma marca se aproximar dos valores da 
ética, da responsabilidade ou da sustentabilidade, 
incorporando-os na própria imagem, será necessário 
um trabalho de longo prazo para catequizar os consu-
midores e buscar bons resultados.

Nos próximos anos algumas empresas – sobretudo 
as que atuam nos mercados exteriores – tentarão 
mudar alguns comportamentos para influenciar os 

consumidores. Isso gerará um resultado apreciável, 
pois a conscientização do público crescerá muito no 
período 2008-2012.

No longo prazo, somente sobreviverão empresas 
éticas porque haverá excesso de empresas num mer-
cado cada vez mais restrito de consumo. A ética que 
as empresas adotarão como valor se tornará cada vez 
mais visível, de maneira que os consumidores verifi-
carão quais empresas são interessantes sob o ponto de 
vista humano, de respeito ao meio ambiente etc., fa-
vorecendo a aceitação no mercado.

A importância da estética na vida das pessoas 
crescerá cada vez mais. Tudo que for consumido terá 
um apelo estético, com investimento em design. O 
design será fundamental em todos os âmbitos, inclu-
sive no vestuário, com intensificação da demanda por 
produtos confortáveis, nos quais o design deverá estar 
presente. O ser humano viverá muito mais que no 
passado, a dualidade de querer ser coletivo e querer 
ser único. A estética do design trará, de forma cres-
cente, respostas a esse desejo. Assim, a estética cres-
cerá exponencialmente no consumo da população 
catarinense, pois o bem-estar estará cada vez mais 
evidente nos valores das pessoas catarinenses, assim 
como em outros locais.

A estética terá papel fundamental e será valoriza-
da prioritariamente pela moda, mas gerará opiniões 
diversas a respeito de um ou outro estilo, o que é di-
ferente de um produto ser bonito ou feio. A questão 
envolverá o equilíbrio e a harmonia no estilo de vida, 
que serão considerados no consumo de moda, ou seja, 
ninguém comprará coisas ou produtos que considera 
de estética inadequada para o seu estilo de vida ou 
com a qual não se identifique.

A agregação de valor, por meio de um senso esté-
tico, será um diferencial competitivo de relevância 
crescente entre as empresas. A moda sobreviverá ou 
crescerá mais rapidamente dentro de um cenário eco-
nômico nacional pouco indutor de crescimento, porque 
ela experimenta, quase cria uma nova economia, que 
é a economia do intangível. O consumo de produtos 
do setor de moda não diminuirá, mas terá mais qua-
lidade. Os produtos ligados à moda ficarão longe de 
se encontrar em um processo de exaustão. jeans, não 
obstante alguma dificuldades, se sustentará pela cria-
tividade e pela praticidade.

As empresas procurarão desenvolver produtos 
com maior valor agregado em termos de lingua-
gem, acabamento e experiência de compra. Mas 
não deixarão de lado o estímulo à compra em ex-
cesso e quantidade.
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As novas gerações de consumidores entrarão no 
mercado de moda com novos comportamentos, 
novas atitudes, novas mentalidades de consumo, 
porque muitos desses consumidores serão vorazes 
por moda e porque o advento da Internet criará uma 
influência muito forte, disseminando a informação 
muito rapidamente.

A PRODUÇÃO DA MODA TIRARÁ PRO-
VEITO DA OBSOLESCÊNCIA RELACIO-
NADA AOS GOSTOS DOS CONSUMIDO-
RES. A PRÓPRIA INDÚSTRIA PROVO-
CARÁ ESTA SUA OBSOLESCÊNCIA, 
EMBORA A TECNOLOGIA PERMITIRÁ, 
CADA VEZ MAIS, PRODUTOS DE ME-
LHOR QUALIDADE. PARA TORNAR OB-
SOLETO UM PRODUTO QUE DURARÁ 
ALÉM DA MODA, SERÁ NECESSÁRIO 
RENOVAR A MODA OU PROMOVER SUA 
DESTRUIÇÃO CRIATIVA COMO FORMA 
DE SE TER UM RESULTADO SAUDÁVEL 
E BOM PARA A PRODUÇÃO DE MODA.

No futuro próximo o consumidor voltará ao prazer 
e à valorização do que consome, não consumindo por 
consumir, e esse movimento atingirá, também, a in-
dústria da moda catarinense.

4.6 PROMOÇÃO E PUBLICIDADE

Os produtos da moda estarão ligados a padrões 
globais: os designers produzirão, cada vez mais, para 
um consumidor conectado nesse mundo e influencia-
do pelo seu entorno. 

A diferenciação representará uma grande saída 
para o setor, pois as estratégias serão muito idênticas. 
O design se dará de forma integrada socialmente, uma 
vez que a moda se expressará como um reflexo da 
sociedade. Todos os elementos de formas, cores, ma-
teriais e texturas, materializados pelo criador, levarão 
em conta essa integração. O diferencial dos produtos 
da moda estará em explorar o que é local, produzindo 
algo diferente do que vem de outro lugar. 

O Brasil será considerado um grande produtor de 
moda para todos os segmentos, com “brasilidades re-
gionais”. Cada Estado com vocação para produzir moda 
desenvolverá e produzirá, cada vez mais, seus produtos 
com referenciais próprios. SC também desenvolverá sua 
própria identidade. A moda catarinense manterá uma 
identidade local, assim como toda a moda internacional 

levará consigo traços particulares de culturas específi-
cas, apesar de ser, em muitos aspectos, global e voltada 
aos interesses de qualquer lugar do mundo. 

SC se tornará, cada vez mais, um grande ícone da 
moda nacional; marcas e beleza natural se destacarão 
no cenário como um todo; devido, principalmente, às 
grandes empresas aqui sediadas. O resgate da cultura 
em SC continuará se verificando, incorporando-se 
inclusive nas próprias peças. 

A cultura artesanal, seja ela utilizada na sua ple-
nitude ou replicada de maneira industrial, será de suma 
importância para o sucesso da moda catarinense. A 
identidade catarinense estará ligada também à espe-
cialidade da mão-de-obra.

Algumas empresas da moda atenderão ao padrão 
global, mas a grande maioria, gradativamente, tenta-
rá estabelecer, de alguma forma, uma relação de 
identidade com o território catarinense.

A tradição catarinense no setor da moda continu-
ará gerando grande experiência em técnica e desen-
volvimento de produto. Também serão adotadas ações 
de orientação para a decodificação e transformação 
dos valores locais em produtos tangíveis. Todavia, 
poucos produtos de SC irão explorar as riquezas e a 
identidade catarinense, com isso será muito difícil 
observar a identidade local no conjunto dos produtos 
de moda desenvolvidos, enquanto a maioria utilizará 
as tendências de moda amplamente divulgadas pela 
mídia e outros canais.

Muitas empresas produtoras, com alto grau de pres-
tígio, deixarão de ser produtoras (terceirizando a pro-
dução) para cuidar só da gestão da marca, do marketing 
e do varejo.  Neste sentido, o Oriente representará mais 
um parceiro do que um concorrente no segmento.

O modelo de “gestora de marcas” estará cada vez 
mais em voga, ou seja, uma empresa que atua com 
sucesso com uma marca em um determinado segmen-
to poderá facilmente replicar o modelo de negócio para 
outros segmentos do mercado com outra marca. O que 
diferenciará o produto de uma marca de outra marca 
serão aspectos intangíveis, como o design, capazes de 
corresponder ao inconsciente coletivo.

Cada vez mais, estará declinando o papel do Brasil 
como fornecedor de produtos com marca de terceiros. 
Isso poderá se traduzir em concordatas e em falências 
de empresas tradicionais, pela falta de design e falta 
de construção de valor de marca.

As empresas que deixarão de se afirmar no mer-
cado pelo suporte de uma marca viverão em um 
constante estado de incerteza, devido à fácil substi-
tuição por novos produtos. Somente as empresas que 
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terão marcas próprias poderão se tornar insubstituíveis 
conseguindo estabilizar o mercado. A moda em SC se 
transformará, criando cada vez mais marcas próprias. 
Boas partes dos progressos da moda catarinense acon-
tecerão baseando-se no nascimento e no crescimento 
das marcas empresariais. Apesar do crescimento da 
estratégia baseada na marca, evitar-se-á a criação de 
um selo ou o uso de rótulos como “made in SC” para 
os produtos locais.

Nos próximos anos os meios atuais e convencionais 
utilizados na promoção dos produtos de moda serão 
repensados. Os editorais de moda, como o restante do 
mundo da comunicação, se tornar¬ão mais interes-
santes, graças às mudanças que se verificarão no setor. 
A diferença principal virá de contribuições profissio-
nais sofisticadas.

A promoção estará muito mais focada na relação 
íntima com o consumidor, visto que as estratégias de 
sedução precisarão ser aperfeiçoadas. Então, as mo-
dalidades de promoção, propaganda e publicidade 
tenderão a uma grande aproximação com o consumi-
dor final. Elas farão com que o consumidor participe 
mais dos desenvolvimentos, dos lançamentos e das 
aprovações: assim o consumidor se sentirá ativo na 
operação, como um sócio executivo, comprando a idéia 
com mais facilidade. Portanto, a promoção dos pro-
dutos de moda trabalhará muito com: atendimento 
personalizado e customizado; foco nos nichos que se 
pretenderá atender.

Para trazer tendências, as empresas investirão em 
feiras de moda em todos os níveis: internacionais; 
nacionais; estaduais; regionais. As exposições e as 
feiras serão importantes porque consentirão uma 
grande troca de informações entre empresários e 
compradores do setor.

As campanhas publicitárias venderão para pessoas 
“in”, através de modelos de vida superior. Tal como 
as passarelas glamorosas, as empresas que investirão 
em pesquisa e design venderão para consumidores 
mais ricos do que os trabalhadores.

A segmentação do mercado (tribos, perfis, etc) 
será cada vez maior. Por isso, o segmento core de 
atuação, buscará atuar nos diversos nichos deste 
mercado (horizontalização). Esta maior segmentação 
do mercado influenciará tanto a produção quanto as 
modalidades de venda.

O setor da moda permanecerá uma área em que as 
pessoas, de forma geral, estarão mais abertas às ino-
vações. Por esta razão, a propaganda e publicidade no 
setor trilharão, nos próximos anos, um caminho: di-
gital e virtual (valorizando tanto a televisão quanto a 

internet, celular e outros aparelhos); focadas na preo-
cupação ecológica.

Em nível nacional, a criatividade na comunicação 
publicitária tenderá a superar as formas tradicionais 
como TV, jornal e rádio. O alcance através das mídias 
digitais será muito grande e com um custo muito infe-
rior ao das mídias impressas. Haverá a necessidade de 
maior especialização para produção de material para 
essas mídias, pois, o movimento e a intensidade da 
imagem serão extremamente sedutoras nesses casos.

Um problema relevante de SC será o nível “media-
no” das agências de publicidade presentes no Estado. 
Elas continuarão encontrando barreiras para o desen-
volvimento, apesar de motivadas e capazes de criar 
iniciativas de valor.

Os canais de propaganda mais úteis nos próximos 
anos serão: o ponto de venda; as novas mídias; as ex-
posições em feiras; o marketing direto. Diversamente, 
não terão utilidade os catálogos e o telemarketing.

Considerando os custos elevados de publicidade, o 
ponto de venda – seja ele exclusivo ou um corner-
store – será a principal modalidade para a consolida-
ção de uma marca catarinense: em nível nacional; ou 
mesmo mundial.

É importante lembrar que a valorização dos produ-
tos e serviços catarinenses não dependerá dos investi-
mentos em anúncios, já que a possibilidade de surpre-
ender o consumidor se realizará muito mais pela real 
diferenciação do produto do que pela comunicação.

5 CONCLUSÃO

A pesquisa Delphi “O Futuro da Moda de Santa 
Catarina – Previsões entre 2008 e 2012” apresentou 
os pontos principais de consenso sobre os aspectos 
fundamentais ligados à atividade do setor de moda no 
estado ou que tenham impacto importante sobre ela.

Os especialistas consultados nesta pesquisa mos-
tram um cenário onde as oportunidades prevalece-
rão sobre as ameaças. O crescimento do mercado 
mundial favorecerá o setor, assim como o incremen-
to da renda nacional.

Mas o setor da moda catarinense também enfren-
tará ameaças que virão, sobretudo, da concorrência 
internacional. Para isso, desenvolverá competências, 
principalmente relacionadas à gestão de marcas, dado 
que a moda catarinense perceberá que o que diferen-
ciará o produto de uma marca de outra marca serão 
aspectos intangíveis, como o design, capazes de cor-
responder ao inconsciente coletivo.
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O papel da moda catarinense como fornecedora de 
produtos com marca de terceiros declinará e ela esta-
rá mais apta a trabalhar em um mercado que será 
marcado por uma segmentação ainda maior.

O desempenho catarinense fará com que o setor man-
tenha-se como segundo maior pólo produtor têxtil e de 
vestuário do Brasil, permanecendo como influente “player” 
no cenário nacional de moda, apesar de que encontrará 
barreiras para que se torne um ícone de moda.

Mas, para que este futuro se concretize, a moda 
catarinense inovará cada vez mais e incrementará, em 
eficiência, o processo produtivo e serviços, os quais 
se tornarão sempre mais especializados.

A criatividade apareceu como a chave da vantagem 
competitiva dos próximos anos. E a inovação que resul-
tará em diferenciação terá origem no multiculturalismo 
existente neste território, característica que lhe confere 
a unicidade necessária para que a estratégia tradicional 
e ultrapassada, que privilegia a criação do mercado ex-
terno sobre a criação local, seja abandonada.

A cadeia produtiva da moda de Santa Catarina será 
mais interligada e caracterizada pela desintermediação. 

Haverá maior interligação, sobretudo das empresas 
com as escolas de moda. Estas farão do Estado de 
Santa Catarina um pioneiro nos serviços de ensino 
para o setor de moda, mas desenvolverão um direcio-
namento dos programas atuais. 

Da perspectiva da gestão, pode-se considerar que, 

no setor da moda catarinense, ocorrerá o que os espe-
cialistas consideram evolução organizacional, a qual 
terá o consumidor final como foco e uma nova cultura 
e o uso intensivo de tecnologia enquanto processos.

Esta visão de futuro da moda de Santa Catarina 
proposta neste trabalho deve ser amplamente discuti-
da na sociedade, para que, juntos, os diversos agentes 
sociais consigam alcançar o almejado desenvolvimen-
to. A competitividade do século XXI tem, sobretudo, 
um caráter sistêmico, o que confere a todos o papel 
de significativos agentes sociais, não possibilitando 
que espaços sejam ocupados por posturas omissas ou 
que privilegiem iniciativas individualistas. Este tra-
balho, portanto, não se constitui em um trabalho 
acabado, mas sim em um início de um processo que 
será desenvolvido pela sociedade catarinense.

A aplicação do Delphi como ferramenta se mostrou 
adequada e até inovadora para a elaboração de cenários 
no setor de moda. Sua principal limitação é, sem dú-
vida, o custo, devido à necessidade de utilização in-
tensiva de pesquisadores e da disponibilidade dos 
especialistas e debatedores. Entretanto, os resultados 
são importantes para servir de base para a tomada de 
decisão de ações e para realização de planejamento 
na área. Outra vantagem possível é que envolve diver-
sos stakeholders possibilitando o consenso ou pelo 
menos a aceitação conjunta o que facilita o trabalho 
de planejamento posterior.
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Resu mo: 
O presente estudo teve como objetivo geral avaliar os resultados obtidos pelas cooperativas 
e por seus respectivos gestores, os quais participaram do Programa de Qualificação de 
Gerentes de Cooperativas desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo – SESCOOP/CE, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras, 
secção Ceará – OCB/CE, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE/CE, que apresentava como objetivos: qualificar profissionais no mer-
cado de trabalho em gestão de cooperativas; aperfeiçoar os gestores das cooperativas através 
do Programa de Capacitação em Gestão de Cooperativas; e modernizar a gestão das socieda-
des cooperativas visando melhoria empresarial para agregação de valores aos associados. O 
modelo de investigação científica, aqui empreendido, visa conhecer, no ambiente das coope-
rativas do Estado do Ceará, devidamente registradas na OCB/CE, a participação de seus 
gestores em programas educacionais que visam à qualificação e/ou formação desses gestores 
que atuam dentro das cooperativas, ocupando cargos gerenciais. Para a determinação da 
população definiu-se, por questões de limitação técnica, um universo de onze gerentes auto-
res dos melhores projetos que participaram da última etapa do Programa de Qualificação de 
Gerentes de Cooperativas, onde foram pesquisadas variáveis de acordo com o modelo de 
avaliação de programas educacionais definido por Kirkpatrick: reação, aprendizagem, com-
portamento e resultados. Recorremos na presente pesquisa a duas formas de investigação, 
primeiramente na pesquisa bibliográfica e posteriormente – na pesquisa de campo. A litera-
tura pesquisada, bem como, a análise do resultado, permite afirmar que os resultados advin-
dos da aplicação da capacitação e formação gerencial podem contribuir diretamente na 
mudança de conduta e competências dos profissionais gestores de cooperativas, bem como 
no desempenho operacional das mesmas, apesar da aparente estabilidade quanto à participa-
ção e o envolvimento dos associados na gestão do negócio.

Palavras-chaves:
Avaliação de programas educacionais. Gestão do conhecimento. Competências gerenciais.

AbstrAct:
This study aimed to evaluate the results obtained by the cooperatives and their respective managers, who partici-
pated in the Qualification Program managers developed by “Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
– SESCOOP/CE”, with support from the “Organização das Cooperativas Brasileiras, secção Ceará – OCB/
CE”, in partnership with the Brazilian Service of  Support to Micro and Small Enterprises - SEBRAE/CE, 
which had as its objectives: to qualify professionals in the labor market in cooperative management; improve the 
management of  cooperatives through Training Program in Management of  Cooperatives, and modernize the man-
agement of  cooperatives aimed at improving business to add values to the members. The model of  scientific 
research, undertaken here, seeks to know, the environment of  cooperatives in the state of  Ceara, duly registered 
in OCB/CE, the participation of  their managers in educational programs aimed at the qualification and/or 
training of  managers who work within the cooperatives, occupying managerial positions. To determine the popula-
tion was defined by questions of  technical limitation, a universe of  eleven authors of  the best project managers 
who participated in the last stage of  the Qualification Program Managers of  Cooperatives, where variables were 
investigated according to the assessment model educational programs defined by Kirkpatrick: reaction, learning , 
behavior and results. We use in this study the two forms of  research, primarily in literature and later - in field 
research. The literature, as well as the analysis of  the result, lets say that the results arising from the application 
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of  training and management education can contribute directly to the change in behavior and skills of  professional 
managers of  cooperatives, as well as the operational performance of  the same, despite the apparent stability on the 
participation and involvement of  associates in business management.

Keywords: 
Evaluation of  educational programs. Knowledge management. Managerial skills.
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1 INTRODUÇÃO

O investimento no conhecimento é uma questão 
tão abrangente hoje, que se acredita que ela ultrapas-
se as questões do correio eletrônico, páginas web, 
intranets e groupwares e está chegando ao desenvol-
vimento e à disseminação de experiências e até de 
sabedoria, para que todos na organização, em qualquer 
lugar e a qualquer momento, possam ter acesso ao 
conhecimento acumulado na organização e aplicar 
essas ideias em seus trabalhos diários.

A verdadeira rede de conhecimento envolve a cria-
ção de um “mercado de conhecimento” dentro e fora 
da organização, com estratégias bem estruturadas para 
maximizar a criação e sua aplicação. Nesse mundo do 
conhecimento, dinâmico e cada vez mais rápido, é de 
se esperar que a “vida útil” das ideias e experiências 
esteja decrescendo, se comparado com a velocidade da 
obsolescência do conhecimento em outros tempos. 
Soma-se a isso uma outra questão relacionada à apli-
cação do conhecimento – em um mundo globalizado 
é de se esperar também que as ideias e sua aplicação 
ultrapassem as barreiras geográficas. Essas duas di-
mensões: “vida útil das ideias e a aplicabilidade geo-
gráfica”, estão gerando um aumento significativo do 
conhecimento disponível no mundo.

A aquisição sistemática e o compartilhamento de 
ideias e experiências passam a ser fatores críticos ao 
sucesso de quase todas as organizações. O papel da 
alta direção passa a ser o de capitalistas do conheci-
mento, criando um ambiente que deve avaliar, reco-
nhecer e recompensar e, desse modo, moldar bens de 
conhecimento. Além de tudo isso, acredita-se que a 
era do conhecimento está possibilitando às pessoas 
nas organizações, novas formas de poder e relaciona-
mento interpessoal, gerando como resultado uma nova 
maneira de gerenciar as pessoas.

Estima-se que 800 milhões de homens e mulheres 
são associados de cooperativas em todo o mundo. Além 
disso, pelo fato de os negócios cooperativos serem 
importantes não somente para seus associados e fun-
cionários, mas também para seus familiares, o total de 
pessoas que, direta e indiretamente, têm suas vidas 
ligadas ao cooperativismo é estimado em 3 bilhões, o 
que representa a metade da população mundial, segun-
do dados da Aliança Cooperativa Internacional – ACI, 
divulgados no Congresso Mundial para o Desenvolvi-
mento Social realizado em 1995 na Dinamarca.

Em muitos países, os associados de cooperativas 
atingem elevadas proporções em relação à população 
total. Os empreendimentos cooperativos estão pre-

sentes em todas as áreas da atividade econômica e, 
praticamente em todos os países, o cooperativismo se 
destaca em, pelo menos, uma área.

No Brasil, na relação das dez maiores empresas 
de laticínios, quatro são cooperativas. Um terço dos 
médicos são associados à maior cooperativa médica 
da América Latina. O Sistema das Cooperativas de 
Crédito (SICOOB) integrantes do Banco Cooperativo 
do Brasil S/A – BANCOOB, situa-se entre os vinte 
maiores conglomerados financeiros do país, segundo 
dados divulgados em 2004 pela Organização das 
Cooperativas Brasileiras – OCB.

Trabalhando em organizações empresariais tradi-
cionais e não-governamentais, além de cooperativas, 
nos últimos 14 anos evidenciou-se que a maioria das 
cooperativas apresenta dificuldades em gerenciar os 
seus negócios em face das mudanças científicas, 
tecnológicas, políticas e humanísticas, em especial, 
nas questões vinculadas à gestão do conhecimento, 
como diferencial competitivo no mercado, que com-
preende desde as decisões estratégicas às práticas 
operacionais que requerem investimento em capaci-
tação técnica e gerencial.

A constatação empírica leva a pressupor que, em 
geral, os associados de cooperativas não têm a qua-
lificação acadêmica adequada para dinamizá-las e 
gerir seus negócios, sob o ponto de vista empresarial, 
e por consequência, contratam profissionais para 
assessorá-los. No entanto, tais profissionais nem sem-
pre são especialistas em gestão empresarial, embora, 
em alguns casos, possuam formação acadêmica su-
perior em áreas afins. Grande parte dos associados 
dessas pequenas e médias cooperativas, por desco-
nhecerem as leis de mercado, os princípios científicos 
da administração e as questões técnicas relativas à 
gestão empresarial, em situações diversas, não acei-
tam as propostas ou sugestões dos profissionais con-
tratados e agem de acordo com a sua vontade, oca-
sionando, em certos momentos, infrações às políticas 
econômicas, financeiras e tributárias nacionais, entre 
outras prerrogativas da mesma natureza. Devido a 
imprudências cometem absurdos empresariais devido 
aos fatos expostos e pela desconfiança em função do 
despreparo científico e experimental.

Acredita-se que a organização bem-sucedida no sé-
culo 21 será aquela que abordará a solução de problemas 
e a tomada de decisão como uma busca universal de 
aprendizado além das fronteiras internas e externas. 
Procura global significa todos os níveis organizacionais 
empenhados em buscar mercados, competências e re-
cursos nos locais mais longínquos do globo.
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Nesse processo de descoberta de novos conheci-
mentos, busca-se realizar uma avaliação mais critica-
mente construtiva sobre os resultados advindos da 
aplicação da Gestão do Conhecimento a partir da 
adoção de programas educacionais empresariais den-
tro das cooperativas, analisando as reações, os com-
portamentos dos gestores e os desempenhos organi-
zacionais, enquanto modelo utilizado pelos profissio-
nais em gestão empresarial.

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO

Estima-se que, nas últimas décadas, o conhecimen-
to está se tornando o ativo mais importante nas orga-
nizações para que estas possam competir, inovar e 
estar sempre à frente da concorrência em um cenário 
mundial globalizado.

2.1 CONCEITOS BÁSICOS ATRIBUÍDOS 
À GESTÃO DO CONHECIMENTO

A tarefa de identificar, desenvolver, multiplicar e 
atualizar os conhecimentos que são relevantes para as 
organizações, através de processos internos ou externos 
às empresas, é a definição mais latente de Gestão do 
Conhecimento. Pela gestão do conhecimento é que serão 
produzidos os resultados superiores esperados [...] o 
conhecimento será apresentado como principal ativo 
estratégico e está latente na própria organização e não 
fora dela (FLEURY; OLIVEIRA JÚNIOR, 2001).

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.1), 

[...] por criação do conhecimento organizacional, 
entende-se a capacidade de uma empresa criar 
novo conhecimento, difundi-lo na organização 
como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços 
e sistemas. A criação do conhecimento organiza-
cional é a chave para as formas características 
com que as empresas japonesas inovam. Elas são 
peritas em fomentar a inovação de forma contínua, 
incremental e em espiral.

É notório o grande interesse pelo tema conheci-
mento, que vem sendo desenvolvido no mundo oci-
dental na última década, a partir dos anos 1990, tanto 
que renomados líderes e autores nesta área propagam 
a chegada de uma nova economia ou sociedade a qual 
se referem como a “sociedade do conhecimento”.

Sveiby (1998) considera que para perceber a orga-

nização do conhecimento, os gestores devem procurar 
ver as suas organizações como se elas consistissem 
de estruturas de conhecimento e não de capital. Por-
tanto, podemos considerar como produtos econômicos, 
a informação e o conhecimento, uma vez que, hoje, 
eles são mais importantes que qualquer outro produto 
da Era Industrial.

Para Drucker (1994) apud Nonaka e Takeuchi (1997, 
p. 5), “na nova economia, o conhecimento não é mais 
um recurso, ao lado dos tradicionais fatores de produ-
ção — trabalho, capital e terra —, mas sim o único 
recurso significativo atualmente”. Observa-se que o 
conhecimento passou de auxiliar do poder monetário 
e da força física à sua própria essência e é por isso 
que, a batalha pelo controle do conhecimento e dos 
meios de comunicação, está cada vez mais acirrada 
no mundo inteiro.

Em uma sociedade baseada no conhecimento, diz 
Drucker (1992), o “trabalhador do conhecimento” é o 
maior ativo. Daí observa-se que a habilidade de ge-
renciar o que chamamos de “intelecto baseado no 
conhecimento” está rapidamente se tornando a habi-
lidade crítica do executivo dessa era.

2.2 PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO

Toffler (1984) divide a história da civilização hu-
mana em três grandes ondas de transformação:

a) A primeira onda foi a revolução agrícola. Até o 
fim do século XIX, todas as economias eram agrárias. 
Na década de 1890, por exemplo, cerca de 90% das 
pessoas estavam empregadas em trabalhos relaciona-
dos com a agricultura.

b) A segunda onda foi a industrialização, que se 
estendeu do final do século XIX até os anos 1960. A 
maioria dos países desenvolvidos passou de sociedades 
agrárias para sociedades baseadas em máquinas.

c) A terceira onda chegou nos anos 1970, baseada 
na informação.

Toffler (1984) e outros consideram estas ondas 
essencialmente como revoluções, nas quais modos de 
vida são inteiramente descartados e substituídos por 
novos.  Exemplificando, a segunda onda – mudou 
totalmente a vida dos aldeões ingleses à medida que 
se adaptaram à vida nas fábricas; a terceira – está 
eliminando cargos industriais de baixa qualificação 
e, ao mesmo tempo, criando abundantes oportunidades 
de trabalho para especialistas, técnicos, cultos e qua-
lificados, profissionais liberais e outros trabalhadores 
do conhecimento.
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Registra-se grande transformação na composição 
da mão-de-obra em países industrializados durante o 
século XX até a Primeira Guerra Mundial, os fazen-
deiros constituíam o maior grupo. A partir dessa 
época, a proporção da população ocupada com a agri-
cultura decresceu constantemente. Atualmente, menos 
de 5% da mão-de-obra mundial é necessária para 
produzir nossa alimentação (nos Estados Unidos, ela 
não chega a 3%).

A Revolução Industrial destruiu as carreiras de 
centenas de milhares de artesãos qualificados. Mas, 
criou um novo grupo – os trabalhadores industriais. 
Em 1900, esse grupo já representava aproximadamen-
te 20% da mão-de-obra. Por volta dos anos 1950, os 
trabalhadores industriais haviam se tornado o maior 
grupo isolado em qualquer país desenvolvido. Fabri-
cavam produtos como aço, automóveis, borracha e 
equipamento industrial.

Drucker (1994, p. 56) salienta que ironicamente, 
“nenhuma classe na história jamais ascendeu mais 
rapidamente do que a do trabalhador industrial. E 
nenhuma classe jamais caiu tão depressa”. Para sub-
sidiar sua informação, Drucker (1994) afirma que hoje, 
os trabalhadores industriais correspondem a menos 
de 20% da mão-de-obra, basicamente a mesma pro-
porção que constituíam em 1900. A partir da Segunda 
Guerra Mundial, ocorreu o desvio do trabalho indus-
trial para os cargos do setor de serviços. Os cargos 
fabris são hoje mais numerosos no Japão (24,3%), do 
que nos Estados Unidos (18%). Em contrapartida, o 
setor de serviços abrange 59% dos empregos na Itália 
e 72% no Canadá.

Nos últimos 25 anos, o aumento do número de 
empregos ocorreu no setor de serviços, que exige 
baixa qualificação (como funcionários de restauran-
tes, fast-food, balconistas e auxiliares de saúde do-
miciliar) e no setor do conhecimento, que inclui 
profissionais como enfermeiras credenciadas, pro-
fessores, advogados, engenheiros e médicos. Também 
inclui tecnólogos – pessoas com conhecimento téc-
nico e que trabalham “com as mãos” – como técnicos 
de computador, de saúde e fisioterapeutas. Enfatiza 
Drucker (1994), quando afirma que até 2005 os tra-
balhadores do conhecimento poderão constituir um 
terço ou mais da mão-de-obra.

A informação encontra-se na crista da terceira onda, 
os trabalhadores são projetados em torno da aquisição 
e da aplicação de informações. A economia mundial 
precisa de pessoas que possam preencher essas funções, 
e elas serão bem remuneradas por seus serviços. En-
quanto isso, o número de empregos industriais reduziu-

se radicalmente. Muitos trabalhadores industriais não 
possuem a educação e a flexibilidade necessárias para 
explorar as novas oportunidades de emprego na revo-
lução da informação. Não possuem as habilidades es-
pecíficas para passarem facilmente para os cargos de 
tecnólogos de alta remuneração, contrastando com a 
passagem da primeira para a segunda onda, enunciada 
por Toffler (1984). A transição da fazenda para o chão 
de fábrica exigia pouca qualificação: apenas costas 
fortes e vontade de trabalhar duro.

 O paradoxo do mundo atual é que, apesar de man-
termos enormes diferenças individuais, estamos cada 
vez mais recebendo informações de todas as partes 
do mundo, e nos tornando cada vez mais parecidos, 
no tocante a padrões, normas, uso de tecnologia, den-
tre outros fatores.

2.3 CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES

Não se pode considerar a Gestão do Conhecimen-
to como um tema novo na Administração das Empre-
sas, como afirmam alguns autores, mas sim um des-
dobramento das teorias já difundidas por vários estu-
dos nestas últimas décadas. O conceito de knowledge 
organizations, ou organizações do conhecimento, 
segundo o criador do conceito, Karl Erik Sveiby, faz 
parte da estratégia empresarial.

As fontes de poder, na “sociedade do conhecimento” 
passaram a ser a informação e o conhecimento, dife-
renciais competitivos que cada vez mais são responsá-
veis pela atração de consumidores e clientes das cha-
madas “empresas do conhecimento”, nos mais diferen-
tes ramos de atividade econômica. Com a intenção de 
diferenciar conhecimento de informação, Drucker 
(1994, p. 25) afirma que “conhecimento é a informação 
eficaz em ação, focalizada nos resultados”. 

Para aprender a captar e disseminar a informação 
e o conhecimento, primeiramente necessita-se de 
profissionais capacitados e competentes, que tenham 
visão do negócio e que possam gerar valores tangíveis 
e intangíveis. Desta forma, toda a organização deve 
estar preparada para a gestão do conhecimento, que 
conforme Sveiby (1998) é a arte de criar valor a partir 
de bens intangíveis da organização. Assim, percebe-se 
que a função da gestão do conhecimento é a geração 
de riquezas através de algo que, a princípio, não pode 
ser mensurável por meios matemáticos, pois se trata 
da capacidade de pensar e de gerar conhecimento.

A forma de gerenciar as organizações tem mudado 
significativamente nos últimos vinte anos, face ao 
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aumento da competitividade, das novas estratégias e 
estruturas de negócios, do crescimento dos meios e 
veículos de comunicação e informação, das transfor-
mações na tecnologia gerencial e das próprias mudan-
ças da humanidade.

Esse processo de mudança contínua e cíclica requer 
que os gestores empresariais tenham alta competência 
técnica, política, econômica e, consequentemente, uma 
sólida formação acadêmica, humanística, holística e 
ética para assumir efetivamente as atribuições que a 
função de gestão impõe.

Vianna (1995) afirmava que diante dessa grande 
mudança que existe hoje, surge então, esse conceito 
de learning organization, a organização voltada para 
a aprendizagem, ou seja, uma organização que se 
adapta e tem a sua adequação permanente a essa mu-
dança. Esse conceito surge antes e acima de tudo, 
porque o mundo está em mudança permanente. 

Ainda segundo Vianna (1995, p. 33), “a learning 
organization aprende, não estuda, não é burocrática. É 
voltada para a sua realidade, desenvolvendo sua própria 
realidade, sua própria cultura e sua ambiência”.

Segundo Carbone, Brandão, Leite e Vilhena (2009), 
a gestão do conhecimento e a gestão por competências 
podem constar de um mesmo constructo teórico cen-
tral. Pode-se considerar que a gestão do conhecimen-
to compreende uma das dimensões da gestão por 
competências, ao perceber-se que o conhecimento é 
uma das dimensões da competência: conhecimento, 
habilidades e atitudes.

Percebe-se, desta forma, um consenso entre os 
autores e pesquisadores de que o conhecimento deri-
va da ordenação das informações, e para que essas 
informações tenham alguma relevância, deverão estar 
voltadas a algum objetivo, deverão ter um foco, isto 
é, comprometido com uma atividade-fim.

3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

No que concerne para a política de organização e 
de gestão do trabalho, a formação profissional está, 
em grande parte, associada às necessidades definidas 
pelas empresas. Ela assume um caráter restrito de 
adestramento da mão-de-obra e da adaptação do pro-
dutor direto ao posto de trabalho (JURAN, 1991).

Segundo Cattani (1997, p. 94), a formação profis-
sional, na sua acepção mais ampla, designa todos os 
processos educativos que permitam, ao indivíduo, 
adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos, técni-
cos e operacionais relacionados à produção de bens e 

serviços, quer sejam desenvolvidos nas escolas ou nas 
empresas.

Nas empresas que superam os limites dessas práticas, 
a formação é incorporada como estratégia operacional na 
busca da qualidade e da produtividade. Neste sentido, a 
qualificação do trabalhador pode estar conjugada à poli-
valência, ao enriquecimento das tarefas e ao aumento das 
responsabilidades dos operadores diretos, integrando os 
sistemas técnicos e de relações humanas definidos pela 
empresa (CATTANI, 1997).

Formação profissional é uma expressão represen-
tativa dos processos históricos relacionados com a 
capacitação para e no trabalho, em que a hierarquia 
profissional está diretamente relacionada com a divi-
são das tarefas, ou seja, uma nítida diferença na ca-
pacidade de executar essas atividades.

Somente a partir da década de 1960 é que, com 
vistas à racionalização de esforço, dos ganhos de 
produtividade e no controle do homem no trabalho, os 
trabalhadores começaram a ser preparados. As trans-
formações no mundo do trabalho, nos valores e na 
mentalidade das pessoas, geradas pela busca da qua-
lidade, começaram a assumir uma dimensão univer-
salizante, desencadeando mudanças na sociedade. O 
processo de racionalização ultrapassa os limites do 
local de trabalho, e a satisfação no trabalho, irá moti-
var as pessoas para que canalizem seu potencial men-
tal para o benefício da sociedade (DEMING, 1990).

Em todo o mundo, uma grande inquietação domi-
na os meios educacionais, gerando reformas nas es-
truturas e metodologias que preparam o homem às 
novas necessidades do trabalho, na perspectiva de sua 
concepção contemporânea de um novo século, e en-
tendida a inserção no universo do trabalho como uma 
forma básica de inserção social (ROMANO, 2000).

A velocidade da difusão de inovações tecnológicas 
aponta para uma reestruturação do processo produti-
vo, e novos postos e perfis profissionais são exigidos. 
O trabalhador do século XXI deve ter permanente 
capacidade de aprendizagem e de adaptação a mudan-
ças, deve saber trabalhar em grupo e também ser al-
fabetizado do ponto de vista digital.

4 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Avaliação, do ponto de vista das especulações fi-
losóficas, pode ser compreendida como um fenômeno 
científico, haja vista que um dos princípios da avalia-
ção é gerar melhor e maior conhecimento sobre algo. 
Etimologicamente, avaliação vem de avaliar, determi-
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nar valor. Do latim, valore, literalmente, em seu sen-
tido original, valor representa coragem, bravura, o 
caráter humano, daí por extensão, significa aquilo que 
dá a algo um caráter positivo (LIMA, 2005, p. 59).

Segundo Lima (2005, p. 63), a avaliação, enquanto 
fenômeno científico, abrange, além do aspecto filosó-
fico de “identidade ao julgamento de valor”, outro 
aspecto inerente a tomada de decisões a partir do 
conhecimento demonstrado pela avaliação. O proces-
so decisório tem sido objeto de estudos por parte de 
pesquisadores de vários campos sob diferentes pers-
pectivas, em especial, os administradores.

O aspecto da decisão, fundamental para a ciência 
da Administração, corresponde a um processo de 
análise e escolha, no qual os resultados esperados e 
obtidos dependem de uma avaliação minuciosa de 
todas as alternativas e possibilidades que envolvem o 
cerne da questão.

4.1 CONCEITOS E IMPORTÂNCIA

A avaliação de programas educacionais, em dimen-
sões mais amplas, deve ser orientada por critérios 
gerais, que demonstrem os fundamentos essenciais 
para avaliar, incluindo a própria avaliação.

Segundo Penna Firme (1994) apud Lima (2005, p. 
74), os critérios supracitados foram indicados por doze 
organizações envolvidas com avaliação educacional, 
que somam um elenco de trinta proposições que se 
agrupam em quatro categorias, as quais sejam: utili-
dade, viabilidade, exatidão e ética.

A utilidade evidencia que a avaliação deve ser útil 
a todos os envolvidos no processo. Em relação à viabi-
lidade, é mister destacar a possibilidade real de sua 
realização e a oportunidade no tempo, no espaço e nas 
condições ambientais e, por isso, a necessidade de 
viabilidade técnica, administrativa, política, acadêmica 
e social, entre outras. A exatidão representa a correta 
condução e a utilização de instrumentos adequados, 
perfeitamente sintonizados com a informação que se 
quer obter e com a respectiva fonte. Finalmente, no que 
tange à ética, a avaliação deve ser aplicada na condição 
de não romper valores, se for justificada com a neces-
sária transparência e com o devido respeito entre os 
agentes participantes (LIMA, 2005, p. 74).

As funções da avaliação de programas educacio-
nais podem ainda contemplar o fornecimento e dados 
para a revisão de planejamento e para processos de-
cisórios educacionais, permitindo a classificação e o 
escalonamento, e oferecendo ajustes de políticas e 

práticas curriculares e inovações educacionais.
A avaliação de programas educacionais se preocupa 

em mensurar diferentes dimensões, envolvendo habili-
dades, compreensão e capacidade de interpretar concei-
tos. Essas mensurações, ocorridas em diferentes momen-
tos da avaliação do programa, procuram apresentar as 
suas consequências , ou seja, os seus resultados.

Algumas premissas devem ser consideradas quan-
do se pretende formular modelos de avaliação de 
programas educacionais. Assim, para acompanhar o 
processo de aprendizagem, a avaliação de programas 
deve ser contínua e interativa, e por ser um processo 
cumulativo, evolutivo e contínuo, a aprendizagem ca-
rece de feedback, constante durante a sua realização.

4.2 O MODELO DE KIRKPATRICK

O modelo de avaliação de programas de educação 
empresarial desenvolvido por Donald L. Kirkpatrick 
preconiza a existência de quatro níveis distintos e 
complementares entre si: reação (satisfação), aprendi-
zagem, comportamento e resultados.

Para Kirkpatrick, o primeiro nível de avaliação tem 
por objetivo básico mensurar o nível de satisfação do 
cliente. A análise das reações do cliente pode ser re-
alizada em vários momentos do programa de educação 
empresarial, desde o seu início até o final, ou até 
mesmo algum tempo após a sua aplicação.

Segundo Lima (2005, p. 180), independente de ser 
ou não estruturado, este primeiro nível parece ser o 
mais aplicado dentre os quatro níveis de Kirkpatrick, 
haja vista ser de mais fácil condução por parte dos 
facilitadores e coordenadores de programas de educa-
ção empresarial.

Do ponto de vista da psicologia, o método da 
aprendizagem consiste em estabelecer conexões entre 
certos estímulos e determinadas respostas, cujo resul-
tado é aumentar a adaptação do ser humano ao seu 
ambiente. No modelo de Kirkpatrick, o segundo nível 
de avaliação busca obter informações sobre a variação 
da aprendizagem ocorrida durante a aplicação de um 
programa educacional.

Segundo Lima (2005, p. 181-182), Kirkpatrick 
pressupõe que a aprendizagem acontece quando há 
alterações na forma de ver a realidade, aumento de 
conhecimentos e melhoria das habilidades. Se a apren-
dizagem somente ocorre quando há alteração na forma 
de perceber a realidade, quando há aumento dos co-
nhecimentos ou quando há melhoria das habilidades, 
a mudança de comportamento no retorno ao ambien-
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te de trabalho somente é verificado no modelo de 
Kirkpatrick, em outro nível de avaliação.

O terceiro nível de avaliação do modelo de Kirkpa-
trick objetiva pesquisar a extensão da mudança de 
conduta e de procedimentos do educando após a sua 
participação em um programa de educação.

Lima (2005, p. 183) constata que há diferenças entre 
o nível de aprendizagem e o nível de comportamento, 
pois a fronteira que separa estes dois níveis, em Ki-
rkpatrick, é explicada entre conhecer princípios e 
técnicas (avaliação de aprendizagem) e aplicá-las no 
trabalho (avaliação de comportamento). Outro aspec-
to que diferencia este nível do seguinte é que enquan-
to o nível de avaliação de resultados refere-se ao de-
sempenho organizacional, o nível de comportamento 
está vinculado ao desempenho individual.

Ainda segundo Lima (2005, p. 185), verifica-se que 
o terceiro nível do modelo de Kirkpatrick observa o 
comportamento através do desempenho profissional 
do educando, desconsiderando a questão do potencial 
apresentado pelo educando durante e após a aplicação 
de um programa de educação empresarial.

A observação cuidadosa dos resultados organiza-
cionais e dos objetivos ou metas empresariais é o foco 
do quarto nível de avaliação, segundo o modelo de 
Kirkpatrick, que reconhece a importância de indica-
dores que permitam avaliar o futuro e não apenas o 
desempenho presente das organizações.

Kirkpatrick apud Lima (2005, p. 186) menciona o 
balanced scorecard enquanto sistema de avaliação de 
desempenho empresarial que adota indicadores financei-
ros e não-financeiros e também fundamentado em quatro 
níveis de perspectivas distintas: financeiro, do cliente, de 
processos internos e de inovação e aprendizado.

Em síntese, alguns autores, inclusive Lima, reduzem 
os quatro níveis de avaliação do modelo de Kirkpatrick 
a quatro ações dinâmicas: gostar, aprender, usar e trazer 
resultados para a organização. Contudo, observa-se que 
se trata de um modelo amplamente adotado nos campos 
teórico e aplicativo das organizações empresariais, 
ainda que parcial ou integralmente.

5 COOPERATIVISMO E 
EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA

Neste tópico, o cooperativismo e a educação coo-
perativista serão abordados a partir da sua trajetória 
histórica e da sua gênese, da moderna administração 
de cooperativas e os seus novos desafios, bem como 
da profissionalização da gestão cooperativista.

5.1 HISTÓRIA E ORIGEM 
DO COOPERATIVISMO

Cooperativismo é um movimento, filosofia de vida 
e modelo socioeconômico capaz de unir bem-estar 
social e desenvolvimento econômico, baseado nos se-
guintes referenciais fundamentais: participação demo-
crática, solidariedade, independência e autonomia.

O espírito da cooperação e solidariedade é pro-
fundamente humano. Tão antigo como o da luta pela 
vida, onde podemos encontrá-lo nas sociedades mais 
primitivas. Segundo Gide (1926) apud Valadares 
(2002), estudioso do cooperativismo, a origem da 
cooperação está na própria origem da humanidade, 
no seu modo de ser, de viver e de agir diante das 
necessidades vitais.

Assim como as instituições comunitárias tradicio-
nais, a instituição cooperativista moderna nasceu nos 
meios populares. Historicamente, o cooperativismo 
moderno surgiu como um instrumento de defesa, de 
reabilitação e de emancipação de trabalhadores, como 
reação às condições sociais e econômicas adversas 
originadas da evolução do capitalismo. É significativo 
que a maioria das cooperativas tenha sido criada entre 
os trabalhadores da indústria têxtil, rudemente atin-
gidos pela evolução econômica e tecnológica durante 
a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX.

O advento da Era da Sociedade Industrial modifi-
ca, profundamente, as relações de produção e a con-
sequente necessidade de divisão do trabalho. A eco-
nomia, que desde a Idade Média era exercida por 
corporações profissionais, nas quais o artesão exercia 
sua atividade em casa ou numa dependência anexa, 
passou por uma mudança radical, em que as corpora-
ções perderam seu lugar a favor do sistema capitalis-
ta de produção.

No século XIX, a mecanização no setor têxtil sofre 
um impulso extraordinário na Inglaterra, com o sur-
gimento da máquina a vapor, aumentando a produção 
de tecidos em larga escala. Estradas são construídas, 
surgem as ferrovias e desenvolvem-se outros setores 
como a metalúrgico. Novas fontes energéticas como 
o petróleo e a eletricidade substituem o carvão.

Com o avanço da industrialização e urbanização, 
muitas famílias que desenvolviam o trabalho de 
forma artesanal nas antigas corporações e manufa-
turas, viram-se obrigadas a vender a força de tra-
balho, em troca de salário para sobreviver. O res-
plendor do progresso instaurado no século XIX não 
ocultou os graves problemas sociais enfrentados 
pela classe trabalhadora.
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A mecanização da indústria, ao mesmo tempo em 
que fazia surgir a classe assalariada, promovia o de-
semprego em massa, consequentemente, a miséria 
coletiva e os desajustes sociais. A intranquilidade 
social tornou-se campo fértil para formação das mais 
variadas oposições ao liberalismo econômico. Surgi-
ram as primeiras organizações trabalhistas (sindicatos, 
associações de operários, cooperativas de ajuda mútua, 
comitês de fábrica) desencadeando movimentos de 
reivindicação e reclamando por uma mudança social, 
econômica e política.

Para garantir acesso ao trabalho e mínimas con-
dições de sobrevivência, os tecelões estabeleceram 
as primeiras cooperativas: (Fenwick, 1761, Govan, 
1777, Darvel, 1840) na Escócia; (Lyon, 1835) na 
França; (Rochdale, 1844) na Inglaterra; (Chemnitz, 
1845) na Alemanha.

Refletindo toda a angústia de uma sociedade em 
rápida transformação, as primeiras cooperativas são 
resultados da economia industrial no momento histó-
rico em que se rompe o equilíbrio econômico e social 
das comunidades domésticas e faz pesar sobre as 
classes populares uma pressão que se tornaria cada 
vez mais intolerável.

O Cooperativismo moderno origina-se em torno de 
1844 pela iniciativa de um grupo de operários da cida-
de de Rochdale, situada no condado de Lancashire, na 
Inglaterra. Naquela época, a modernização da indústria 
substituiu o trabalho artesanal e outras atividades pelas 
máquinas, e os operários tiveram que enfrentar vários 
problemas: o desemprego, as más condições de vida, a 
escassez de alimentos e de moradia, dentre outros. 
Passaram, então, a se preocupar com outras alternativas 
para garantir o sustento de suas famílias.

Discutindo suas dificuldades e buscando soluções 
para problemas que já se tornavam angustiantes em 
toda a Europa, o grupo de operários de Rochdale 
decidiu pela criação de uma sociedade de consumo 
popular, baseada no cooperativismo. Combinaram que 
cada membro economizaria pequenas parcelas de seus 
poucos rendimentos, pelo menos durante um ano para 
constituírem uma empresa que pudesse tirá-los da 
situação de miséria em que se encontravam.

Numa reunião que contou com a participação de 
28 pessoas, no dia 21 de dezembro de 1844, delibera-
ram pela fundação de um armazém comunitário, com 
um capital de 28 libras, representando uma libra de 
cada membro do grupo. Estava fundada a cooperativa 
de consumo, denominada ROCHDALE SOCIETY OF 
EQUITABLE PIONEERS, a primeira empresa coo-
perativa moderna (VALADARES, 1998).

A partir da criação dessa empresa, seu modelo 
organizacional passou a ser copiado no mundo todo, 
dando origem ao movimento cooperativista. As nor-
mas que regulamentavam o funcionamento do esta-
belecimento comercial comunitário deram origem aos 
Princípios do Cooperativismo (grifo nosso), adotados 
posteriormente por cooperativas surgidas em diversos 
países do mundo.

Ainda durante o século XIX outros grupos de pes-
soas promoveram a criação de empresas comunitárias, 
na forma de cooperativas, dedicadas a outras atividades 
econômicas. Na França e Inglaterra surgiram as coo-
perativas de trabalho, na Alemanha e na Itália apare-
ceram as primeiras cooperativas de crédito rural e 
crédito urbano, na Bélgica e países vizinhos surgiram 
as primeiras organizações cooperativas de produção 
agropecuária. A partir dessa época, o cooperativismo, 
como proposta de organização empresarial na forma 
de empresas cooperativas, disseminou-se pelo mundo.

5.2 A MODERNA ADMINISTRAÇÃO DE 
COOPERATIVAS E OS NOVOS DESAFIOS

Pinho (1982) observa que as teorias cooperativas 
da atualidade distinguem a cooperativa como unidade 
econômica (ou associação de cooperados-usuários que 
visa apenas cobrir os custos operacionais) da empresa 
cooperativa (que deve gerar benefícios), considerando 
a utilização dos instrumentos de controle do êxito 
cooperativo no mercado (produtividade) e de controle 
do êxito dos cooperados (efetividade).

O aspecto da produtividade ou êxito externo da 
cooperativa implica a utilização das mais modernas 
técnicas de organização empresarial de mercado pela 
qualidade de seus êxitos; utilização de inovação tec-
nológica e outras para a atividade cooperativista ser 
competitiva; enfim, apresentação de vantagens típicas 
das empresas econômicas – assunto que constitui 
objeto de outras ciências, especialmente a administra-
ção de empresas.

Nessa perspectiva, o grande desafio para a coope-
rativa passa a ser encontrar o ponto de equilíbrio entre 
os interesses de cada membro da sociedade e os obje-
tivos coletivos simbolizados nas necessidades da co-
operativa em permanecer ativa e dinâmica. Tal equi-
líbrio se dá em relação a um tamanho empresarial 
ideal, qual seja aquele tamanho em que a cooperativa 
se torna economicamente viável e competitiva, pos-
suindo capacidade técnica para atender todos os coo-
perados, de forma que os mesmos possam participar 
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da sociedade sem constrangimentos.
As evidências nos mostram que a sobrevivência 

das cooperativas no sistema econômico concorrencial 
capitalista requer a sua integração às regras impostas 
pelo sistema. Esta integração provoca um conjunto de 
modificações na forma organizacional das cooperati-
vas pela incessante busca da racionalidade e da efici-
ência econômica.

Para atingir seus objetivos empresariais, tomam-se 
decisões sem o envolvimento daqueles que participa-
ram diretamente do processo produtivo, despersona-
lizando a filosofia básica do cooperativismo e privi-
legiando determinados grupos de cooperados mais 
bem posicionados no processo produtivo (VALADA-
RES, 2002).

As cooperativas defrontam-se, portanto, com uma 
situação em que têm que conciliar sua atividade eco-
nômica empresarial com a concretização de formas 
mais participativas e controladoras da parte de seus 
cooperados. Esta é a contradição fundamental da ação 
cooperativa numa economia de mercado. Nesse sentido, 
o cooperativismo constitui um meio que o capitalismo 
utiliza para reduzir ou controlar as contradições sociais 
do processo de desenvolvimento econômico.

Na perspectiva de desenvolvimento econômico em 
moldes capitalistas, a organização cooperativa surge 
como uma instituição mediadora, cujo papel é admi-
nistrar as contradições engendradas pelo desenvolvi-
mento capitalista, atenuando seus efeitos, evitando a 
emergência de conflitos sociais (PAGÉS, 1980).

5.3 EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA

A dualidade da natureza orgânica da organização 
cooperativa evidencia que é necessário sensibilizar 
administradores de cooperativas da influência e da 
importância da integração do associado à sua coope-
rativa. É preciso esclarecer que esse trabalho, quase 
sempre, apresenta-se com resultados a médio e longo 
prazo e que, nem sempre, pode ser avaliado de forma 
quantitativa, mas sim qualitativamente.

A partir da década de 1980, a educação cooperati-
vista se inscreve no rol das atividades administrativas 
do moderno cooperativismo brasileiro, com a mesma 
importância dada às atividades financeiras, contábeis 
e comerciais, dentre outras.

A evolução histórica do conceito e das práticas da 
Educação Cooperativista pode ser observada em três 
momentos distintos. O primeiro, coincidente com o 
início dessas atividades, ao final da década de 1970, 

caracteriza-se pela disseminação de conteúdos doutri-
nários marcadamente rochdaleanos no ambiente das 
cooperativas agropecuárias. A preocupação fundamen-
tal neste período é a organização do quadro social em 
bases comunitárias, gerando os modelos básicos dos 
Comitês Educativos e Conselhos de Representantes 
como elo de ligação entre o quadro social e o quadro 
dirigente da empresa. Ao final desta fase histórica, 
dirigentes questionam os mecanismos de participação 
que, supostamente, perturbam o funcionamento da 
empresa e interferem no seu papel de dirigentes.

O segundo momento, ao final da década de 1980 
e início da década de 1990, caracteriza-se pela inter-
rupção das atividades educativas em algumas coope-
rativas e pela revisão dos métodos de trabalho utili-
zados, em outras. O esgotamento das estratégias de 
organização do quadro social da primeira fase leva as 
cooperativas a repensarem sua finalidade, seus pro-
pósitos e os meios para desenvolver a Educação Coo-
perativista no ambiente empresarial cooperativo, face 
à nova realidade da atuação das cooperativas em um 
mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

O momento atual da prática educacional nas coo-
perativas caracteriza-se pela retomada das atividades 
educativas como estratégia genérica de modernização 
das relações entre a cooperativa e o quadro social. O 
interesse pela Educação Cooperativista surge em ou-
tros segmentos cooperativos, além das agropecuárias, 
que continuam sendo as que mais dedicam esforços a 
esta atividade. O conteúdo doutrinário neste terceiro 
momento privilegia a visão da cooperativa-empresa e 
suas necessidades para atuar num mercado globaliza-
do e competitivo.

A organização do quadro social ressurge como es-
tratégia de comunicação, estreitamente vinculada aos 
esquemas de assistência técnica, e voltada a agilizar e 
modernizar o processo produtivo das economias asso-
ciadas e a sua adaptação às perspectivas da estratégia 
de desenvolvimento do empreendimento cooperativo.

Preconiza-se o papel do cooperado como co-gestor do 
empreendimento cooperativo em uma das suas dimen-
sões: a base produtiva da cooperativa representada pelo 
conjunto dos cooperados. Na outra dimensão do empre-
endimento, a empresa propriamente dita, a gestão fica a 
cargo de um grupo profissional cujo papel é garantir 
condições de viabilidade das relações da cooperativa com 
o mercado, e consequentemente, garantir a viabilidade 
das unidades de produção associadas.

A Educação Cooperativista, hoje, cumpre papel 
relevante na moderna administração de cooperativas, 
caracterizando-se como processo de aprendizagem de 
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tecnologias de produção e de gerenciamento dos ne-
gócios, contribuindo para a formação e consolidação 
de mentalidade empreendedora nos quadros diretivo 
e associativo das cooperativas.

5.4 PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

No que tange à gestão empresarial, prevalece nas 
cooperativas mais simples (ou ditas de pequeno porte) 
o princípio da autogestão, onde os próprios associados 
eleitos como dirigentes exercem a administração di-
reta dos negócios – coincidem, neste caso, as prerro-
gativas da direção e da gestão empresarial. Contudo, 
essa prática deve ser encarada sobre outra ótica, pois 
num mercado competitivo e globalizado, a sobrevi-
vência de qualquer organização, sobretudo uma orga-
nização cooperativa perpassa pela capacidade geren-
cial de se ter respostas rápidas às exigências de mu-
danças desse mercado, mesmo em se tratando de or-
ganizações de pequeno porte.

Por outro lado, nas cooperativas com maior com-
plexidade administrativa, e que atuam em mercados 
e atividades mais dinâmicas, a gestão passou a reque-
rer um maior grau de profissionalismo e, portanto, de 
investimentos não só na qualificação de seus associa-
dos-dirigentes, como também, na de seus gerentes, 
bem como na contratação de profissionais no mercado 
de trabalho (gerentes e demais colaboradores) extre-
mamente qualificados, com o objetivo primordial de 
agregar valor à eficiência empresarial cooperativa.

Na busca desse novo modelo de gestão, algumas 
experiências atuais têm demonstrado que é necessária 
uma reflexão inicial para que a cooperativa se posi-
cione em relação à sua missão, ao seu negócio, aos 
seus objetivos e metas. E que faça tal reflexão por 
meio da análise da cadeia de valor de seu processo 
produtivo, identificando falhas e excelências, e anali-
sando as ameaças e oportunidades do ambiente exter-
no no qual se insere.

Na prática, as ações, nesse cenário, englobam a ne-
cessidade de acelerar o processo de profissionalização e 
de capacitação dos gestores e encampam a tendência de 
que executivos externos contratados sejam necessários 
para gerenciar o empreendimento cooperativo.

O amadorismo e a improvisação não têm mais 
espaço na administração das cooperativas. Faz-se 
necessário direcionar esforços para a gestão da quali-
dade, para a implementação de sistemas de informa-
ções gerenciais e para a mudança do padrão cultural 
ainda muito arraigado nas cooperativas e que se refe-

rem à tendência ao paternalismo e ao empreguismo, 
e às rivalidades internas e interferências políticas que 
conduzem a acentuadas divergências administrativas 
com prejuízo ao desempenho organizacional.

Nesse cenário, urge simplificar e agilizar o proces-
so administrativo, otimizar a estrutura organizacional 
e aumentar a produtividade. Além disso, manter o 
máximo de transparência administrativa nas decisões 
é uma meta a ser rigorosamente perseguida e cumpri-
da, bem como, periodicamente, estabelecer prioridades 
e metas de trabalho e avaliar a situação empresarial. 
A cooperativa terá, portanto, de modificar sua postu-
ra no mercado na busca de vantagens competitivas que 
garantam a sua sobrevivência futura.

6 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa realizada para este estudo foi uma 
pesquisa Exploratória. Segundo Malhotra (2001, p.107) 
a pesquisa exploratória busca uma maior compreensão 
do problema, gerando ideias e fatos. Caracteriza-se 
por sua flexibilidade e versatilidade, e a coleta de 
dados acontece por entrevistas com especialistas e 
análise de dados secundários.

Dentro da classificação quanto à obtenção dos 
dados, esta pesquisa está classificada como qualitati-
va.  A pesquisa qualitativa é caracterizada como uma 
pesquisa exploratória, não estruturada, que proporcio-
na reflexões e compreensão do contexto do problema. 
Não há preocupação estatística e é utilizado para casos 
onde se quer explorar um problema onde os dados 
podem ser considerados conclusivos, mas não gene-
ralizáveis a população-alvo.

6.1 OBJETO DE ESTUDO E 
INSTRUMENTO DE PESQUISA

A motivação que gerou o presente estudo teve origem 
na execução do Programa de Qualificação de Gerentes 
de Cooperativas (grifo nosso), desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SES-
COOP/CE, com o apoio da Organização das Cooperativas 
Brasileiras, secção Ceará – OCB/CE, em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas – SEBRAE/CE, que apresentava como objetivos: 
qualificar profissionais no mercado de trabalho em gestão 
de cooperativas; aperfeiçoar os gestores das cooperativas 
através do Programa de Capacitação em Gestão de Coo-
perativas; e modernizar a gestão das sociedades coope-
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rativas visando à melhoria empresarial para agregação de 
valores aos associados. 

O público-alvo do referido programa era as coopera-
tivas associadas à OCB/CE e seus respectivos gestores 
executivos, profissionais de Administração, em fase de 
conclusão de graduação ou recém-formados e profissio-
nais prestadores de serviços na área de gestão.

A inscrição das cooperativas e dos gestores executivos 
se deu a partir da assinatura de um Termo de Compro-
misso formalizando a adesão da cooperativa e de seu 
respectivo gestor (colaborador) ao Programa, pelo qual 
ambos declararam pleno conhecimento e aceitação de 
todos os termos propostos pelo Programa.

O Programa de Qualificação de Gerentes de Coope-
rativas contemplou três etapas distintas, encerrando-se 
com um Seminário de Divulgação dos Resultados, tota-
lizando 660 horas-aula, assim distribuídos: 

a) A primeira etapa contemplou o Curso de Capacita-
ção em Gestão de Cooperativas, composto de 9 módulos, 
durante 4 meses, onde Mestres, Doutores e Especialistas 
que atuam direta e indiretamente no ramo do cooperati-
vismo foram os facilitadores.

b) A segunda etapa consistiu na elaboração de projetos 
a serem aplicados nas cooperativas participantes do Pro-
grama, dos quais foram selecionados os 15 (quinze) me-
lhores projetos, que foram agraciados com um período 
de 40 (quarenta) horas de estágio supervisionado em 
outros Estados brasileiros dentro de outras cooperativas 
consideradas modelo de excelência na área-tema de cada 
um dos projetos selecionados.

c) A terceira etapa contemplou a fase de execução dos 
11 (onze) melhores projetos dentre os 15 (quinze) que 
participaram da etapa anterior, com a consultoria e o 
acompanhamento mensal do consultor geral do Programa, 
professor universitário, consultor de empresas nas áreas 
de planejamento e gestão estratégica de cooperativas e 
consultor técnico da OCB/PR.

O objeto de estudo refere-se à avaliação de resultados 
decorrentes de processos de formação e da capacitação 
de gestores de cooperativas, à luz da Gestão do Conhe-
cimento, que participaram e concluíram a terceira e últi-
ma etapa do Programa de Qualificação de Gerentes de 
Cooperativas.

Mattar (2001)  afirma que as fontes de coleta de dados 
secundárias são aquelas que já foram coletadas, tabuladas, 
analisadas e que estão catalogadas à disposição dos interes-
sados. As fontes de coleta de dados secundários deste estu-
do foram livros de autores que descrevem sobre o assunto 
e a fonte de coleta de dados primária foram as informações 
obtidas a partir da aplicação das técnicas de entrevista, 
utilizando-se de um questionário estruturado, aplicado junto 

aos gestores das cooperativas objeto deste estudo.
O modelo de investigação científica, aqui empreendi-

do, visa conhecer, no ambiente das cooperativas do Es-
tado do Ceará, devidamente registradas na OCB/CE, a 
participação de seus gestores (gerentes) em programas 
educacionais que visam à qualificação e/ou formação 
desses gestores que atuam dentro das cooperativas, ocu-
pando cargos gerenciais. 

O universo de todas as cooperativas registradas na 
OCB/CE seria inviável, até por limitações técnicas do 
Programa de Qualificação de Gerentes de Cooperativas, 
que dispunha de trinta vagas, das quais apenas vinte delas 
foram devidamente ocupadas por gestores profissionais 
oriundos das cooperativas que aderiram ao Programa. 
Logo não é preocupação deste trabalho buscar um uni-
verso significativo, mas considerar cooperativas de dife-
rentes segmentos (saúde, trabalho, serviços e transporte) 
que participaram do Programa.

Dentre os procedimentos técnicos da presente pesquisa, 
o processo de coleta de dados foi baseado em um questio-
nário estruturado aplicado à distância, enviado através de 
correio eletrônico pessoal, destinado aos onze gestores 
(gerentes) autores dos melhores projetos que participaram 
da última etapa do Programa de Qualificação de Gerentes 
de Cooperativas, que assumiram inteira responsabilidade 
pelo preenchimento dos dados, porém em interação com o 
pesquisador, via telefone ou e-mail, no caso de esclareci-
mento de quaisquer dúvidas sobre a pesquisa.

O questionário aplicado nesta pesquisa abordou 
questões fechadas, distribuídas em quatro blocos, de 
acordo com o modelo de avaliação de programas edu-
cacionais definido por Kirkpatrick, utilizando-se do 
modelo de série graduada de escala tipo Likert para 
qualificar as respostas.

6.2 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO 
DE RESULTADOS

A análise e interpretação dos resultados consideram 
o conjunto de informações obtidas dos gerentes partici-
pantes da pesquisa, totalizando oito questionários respon-
didos dentre os onze que foram previamente enviados, o 
que representa cerca de aproximadamente 73% do total 
do universo de pesquisa.

A seguir apresentam-se os principais resultados obti-
dos e compilados no estudo, organizados de forma se-
quencial, assim como foram respondidas todas as questões 
apresentadas. Para cada nível do modelo de Kirkpatrick 
foram definidos indicadores componentes conforme 
quadro a seguir.
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Conforme o gráfico 1, a seguir, deve-se destacar que 
a maior concentração de reação obtida pelos participantes 
do Programa correspondeu ao segundo indicador de re-
ação do Programa que consistiu na elaboração do Proje-
to e no Estágio Supervisionado, aqui definido como Es-
tágio Supervisionado. Cerca de 25% (n=2) dos gerentes 
apontaram se sentir muito satisfeitos na realização desse 
indicador, 62,5% (n=5) se sentiram satisfeitos e apenas 
12,5% (n=1) consideraram se sentir insatisfeitos. Esse 
resultado pode ser atribuído ao fato de que alguns parti-

cipantes tiveram que refazer o projeto elaborado quando 
retornaram do Estágio Supervisionado, bem como algu-
mas cooperativas que receberam os participantes não 
disponibilizaram dados e informações pertinentes ou 
relevantes.  Quanto ao Curso de Capacitação, os gerentes 
apontaram ampla satisfação, sendo 37,5% (n=3) satisfeitos 
e 62,5% (n=5) muito satisfeitos com a primeira etapa do 
Programa, o que se pode sugerir um ótimo nível do con-
teúdo programático e dos facilitadores que propiciaram 
essa capacitação.

Reação
Curso de Capacitação

Estágio Supervisionado

Execução do Projeto

O Projeto como um todo

Aprendizagem anterior 
ao Programa

Aprendizagem posterior 
ao Programa

Comportamento
Aplicação na vida profissional

Modificação no Comportamento

Modificação nos processos 
de trabalho

Ampliação da capacidade decisória

Sustentabilidade da Cooperativa
Indicadores Financeiros

Evolução do Capital Social
Agregação de valores aos associados
Serviços oferecidos aos associados

Participação dos associados

Conhecimento sobre Educação 
Cooperativista

Quadro 1 - Indicadores para Níveis de Kirkpatrick
Da pesquisa.

Gráfico 1 - Nível de Reação Específica do Programa de Qualificação
Da pesquisa.
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Quanto à etapa de execução e implantação do 
projeto específico para cada cooperativa participan-
te, a avaliação dos gerentes foi levemente mais co-
medida. Cerca de 25% (n=2) sentiram-se insatisfei-
tos e outros 25% (n=2) sentiram-se muito satisfeitos 
com essa etapa do Programa, enquanto 50% (n=4) 
dos gerentes se sentiram satisfeitos. Esses dados 
coadunam com o fato de que o tempo definido pelo 
Programa de Qualificação para execução e implan-
tação do projeto fora apenas de quatro meses, o que 
resultou, na maioria dos casos, na implantação de 
no máximo 30% das ações previstas no cronograma 
de execução de cada um dos projetos.

Quanto ao último indicador de reação do Pro-

grama, que consistiu na Avaliação do Programa 
como um todo, cerca de 25% (n=2) dos gerentes 
apontaram se sentir muito satisfeitos na realização 
desse indicador, 62,5% (n=5) se sentiram satis-
feitos e apenas 12,5% (n=1) consideraram se sen-
tir insatisfeitos. Tomando como base, para a ava-
liação de programas educacionais, o modelo de 
Kirkpatrick, deve-se considerar que cada nível de 
avaliação corresponde ao somatório de seus indi-
cadores mensurados na pesquisa. Assim, o nível 
de reação corresponde ao somatório dos seguintes 
indicadores: Curso de Capacitação; Estágio Su-
pervisionado; Execução do Projeto; e o Programa 
como um todo.

As informações sobre a variação do nível de 
aprendizagem dos próprios gerentes antes e depois 
de participarem do Programa apontaram que houve 
uma variação positiva de 48% (média das notas = 
8,9) do nível de conhecimento adquirido pelos 
participantes após o Programa, gerando alterações 
na forma de percepção da realidade cooperativis-
ta e na melhoria das suas habilidades gerenciais. 

Tal evidência coaduna com a visão do coope-
rativismo contemporâneo, cujas ações estão cen-

tradas na profissionalização da gestão das organi-
zações cooperativistas e na divisão de responsa-
bilidades entre o Conselho Diretivo e o Corpo 
Gerencial de uma organização cooperativa, pro-
posto por Valadares (2002, p. 81).

A extensão da mudança de conduta e de pro-
cedimentos dos profissionais após sua participa-
ção no Programa de Qualificação de Gerentes de 
Cooperativas apontou os seguintes resultados 
específicos:

Gráfico 2 - Avaliação do Nível de Aprendizagem
Da pesquisa.
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Gráfico 3 - Mudanças de Comportamento Específico no Retorno ao Ambiente de Trabalho
Da pesquisa.
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Dentre os quatro indicadores investigados neste 
nível de avaliação de desempenho individual, pode-se 
observar que somente 37,5% (n=3) dos gerentes dis-
cordaram da hipótese de que os conteúdos abordados 
no Programa e as experiências obtidas na etapa do 
Estágio Supervisionado não lhes proporcionaram 
ampliar sua capacidade de tomada de decisões dentro 
da sua área de competência. Contudo, 25% (n=2) dos 
gerentes concordam com essa hipótese e outros 37,5%  
(n=3) apontaram total concordância.

Este resultado sugere que a distinção entre a toma-
da de decisão política (direção) e a execução das ati-
vidades necessárias ao atendimento da política defi-
nida (gestão) ainda constituem um ponto crítico para 
o sucesso da organização cooperativa, que precisa ser 
mais bem compreendido pelos seus dirigentes, ainda 
que os mesmos proporcionem atividades de capacita-
ção gerencial aos seus gestores.

Observa-se que 75% (n=6) dos gerentes concordam 
que os conteúdos abordados no Programa trouxeram-
lhes uma aplicação prática na vida profissional de cada 
um, e os demais, 25% (n=2) deles, apontaram total 
concordância com essa hipótese.

Constatou-se que 62,5% (n=5) dos gerentes con-
cordam que os conteúdos abordados no Programa 

trouxeram-lhes modificações no comportamento 
profissional de cada um, agregando ou desenvol-
vendo novas competências gerenciais, e os demais, 
37,5% (n=3) deles, apontaram total concordância 
com essa hipótese.

O gráfico 3 demonstra que 75% (n=6) dos gerentes 
concordam que os conteúdos abordados no Programa 
proporcionaram-lhes a conveniência de introduzir 
modificações nos processos de trabalho das coopera-
tivas, e os demais, 25% (n=2) deles, apontaram total 
concordância com essa hipótese.

Esse resultado reforça a divisão de responsabi-
lidades preconizada por Valadares (2002), que 
atribui como uma das responsabilidades dos ges-
tores (gerentes) o controle sobre as ações dos co-
laboradores, as operações diárias de produção de 
bens ou serviços, os relatórios de prestação de 
contas e avaliação de resultados, os planos comer-
ciais, as relações industriais e as relações humanas 
que permeiam todos os processos de trabalho das 
organizações cooperativistas.

A observação dos resultados organizacionais obti-
dos pelas cooperativas após a sua adesão no Programa 
de Qualificação de Gerentes demonstrou os aspectos 
positivos a seguir:

37,5% 37,5%37,5%

0% 0%

62,5%
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Em todos os indicadores investigados não houve 
redução no alcance dos objetivos empresariais das 
cooperativas que aderiram ao Programa. Ou os obje-
tivos e resultados permaneceram estáveis ou indicaram 
aumento, de acordo com a avaliação dos gerentes, 
conforme demonstrado no gráfico anterior.

O principal destaque deste nível de avaliação do 
Programa foi que o nível de participação dos associa-
dos nas Assembleias e/ou Reuniões promovidas pelas 
cooperativas permaneceu estável em todas. Contudo, 
essa estabilidade por si só, não é totalmente positiva. 
Esse resultado reforça a evidência de que a sensibili-
zação dos administradores (gestores) das cooperativas 
quanto à importância fundamental da educação coo-
perativista, como um dos objetivos empresariais a 
serem alcançados, não é suficiente para a obtenção do 
sucesso e da eficácia empresarial de uma organização 
cooperativa. Os dirigentes devem concentrar esforços 
para a sensibilização dos associados, lembrando que 
nas cooperativas, o movimento espontâneo de adesão 
se origina no indivíduo e se expressa em atividades 
solidárias que o levam a compartilhar direitos e deve-
res com os demais associados.

O gráfico anterior demonstra que em 75% (n=6) 
das cooperativas que participaram do Programa,  

houve aumento da sustentabilidade da cooperativa e 
em apenas 25% (n=2) delas permaneceu estável, sem 
alterações decorrentes da adesão ao Programa. Em 
relação aos indicadores financeiros de liquidez e ren-
tabilidade das cooperativas que aderiram ao Programa, 
62,5% (n=5) dos gerentes apontaram que houve au-
mento dos indicadores e cerca de 37,5% (n=3) apon-
taram que os indicadores financeiros de suas respec-
tivas cooperativas permaneceram estáveis.

Em relação à evolução do Capital Social, Fundos 
e Reservas Técnicas das cooperativas que aderiram 
ao Programa, 75% (n=6) dos gerentes apontaram que 
houve aumento dos ativos financeiros e cerca de 25% 
(n=2) apontaram que os ativos financeiros de suas 
respectivas cooperativas permaneceram estáveis. Con-
tudo, apesar dos resultados positivos de três variáveis 
de natureza financeiro-contábil (sustentabilidade, 
indicadores financeiros e capital social), avaliadas 
pelos gerentes que participaram do Programa, esta 
pesquisa não se propôs a apresentar uma avaliação 
quantitativa, mas sim, qualitativa a partir da percepção 
dos gestores sobre a saúde financeira de suas respec-
tivas cooperativas.

As sociedades cooperativas estão sujeitas a 
mesma dinâmica das demais empresas sob a ótica 

37,5%

62,5%

Gráfico 4 - Desempenho Organizacional Específico
Da pesquisa.
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financeira, porém, seus princípios, filosofia e dou-
trina exigem, por parte de seus dirigentes e gestores 
interpretações específicas da teoria da Administra-
ção Financeira devido às diferenças intrínsecas 
deste tipo de sociedade.

Conforme o gráfico 4, pode-se observar que na 
visão dos gestores, o Programa de Qualificação de 
Gerentes contribuiu em 50% (n=4) dos casos para 
agregar valores aos associados das cooperativas, em 
contrapartida a outra metade das cooperativas em que 
a agregação de valores aos seus associados, decorren-
te da adesão ao Programa, permaneceu estável, sem 
nenhuma alteração.

O resultado acima reforça a ideia de que as estra-
tégias de investimento e crescimento da cooperativa 
não se norteiam somente pelo determinismo de mer-
cado, mas também pela necessidade de sobrevivência 
e crescimento das unidades produtivas individuais de 
seus associados.

Ainda segundo o gráfico 4,  pode-se observar 
que na visão dos gestores, o Programa de Qualifi-
cação de Gerentes contribuiu em 75% (n=6) dos 
casos para o aumento no nível de serviços e/ou 
benefícios ofertados aos associados das cooperati-
vas, em detrimento de 25% (n=2) das cooperativas 
em que os benefícios oferecidos aos seus associados 
permaneceram estáveis. 

Esse resultado reflete a importância percebida 
pelos gestores de que a participação e o envolvimento 
dos associados são fundamentais para a avaliação de 
desempenho de uma organização cooperativa. Afinal, 
o que está em jogo não é somente a capacidade em-
presarial de acumulação de capital, mas sim, a capa-
cidade de acumulação e crescimento dos associados 
enquanto unidades produtivas individuais e, a remu-
neração de seu trabalho.

Em relação ao nível de conhecimento sobre edu-
cação cooperativista por parte dos associados das 
cooperativas que aderiram ao Programa de Qualifi-
cação de Gerentes, os seus respectivos gestores apon-
taram que somente em 12,5% (n=1) das cooperativas 
houve aumento desse nível de conhecimento, ao 
passo que permaneceu estável em 87,5% (n=7) das 
cooperativas.

Esse resultado sugere que esse indicador não detém 
um grau expressivo de relevância para o desempenho 
das cooperativas contempladas neste estudo, embora, 
atualmente, a Educação Cooperativista cumpra um 
papel relevante na moderna administração de coope-
rativas, caracterizando-se como processo de aprendi-
zagem de novas tecnologias de produção e de geren-

ciamento dos negócios cooperativos.

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Neste artigo, buscou-se ter uma visão das me-
lhorias e contribuições advindas do investimento 
na capacitação de profissionais responsáveis pela 
gestão das cooperativas do Estado do Ceará, parti-
cipantes do Programa de Qualificação de Gerentes 
de Cooperativas.

É necessário ressaltar que a gestão do conhecimen-
to e a gestão por competências não avançam sem que 
haja trabalhos e esforços na mudança da cultura orga-
nizacional. Mesmo em organizações nas quais o co-
nhecimento é de extrema importância, as pessoas não 
o compartilham de forma fácil e natural.

Durante o estudo pode-se constatar que uma or-
ganização cooperativa surge de um acordo voluntá-
rio de colaboração empresarial, onde os indivíduos 
buscam satisfazer seus interesses econômicos por 
meio de ações solidárias (mais vantajosas do que 
ações individuais). Nesse sentido, não há contradição 
com a economia competitiva globalizada, quer se 
trate de cooperativas que trabalham apenas para 
cobrir os custos, quer se trate de empresas que devem 
gerar benefícios, tal como as demais empresas vol-
tadas para o mercado.

Contudo, visando ao equilíbrio entre a dupla natu-
reza das organizações cooperativistas – enquanto 
associação econômica e como empreendimento eco-
nômico – é fator condicionante para o sucesso orga-
nizacional, a busca constante tanto pela qualificação 
e profissionalização da gestão cooperativa, executan-
do essa premissa desde os processos seletivos de seus 
respectivos gestores, quanto ao incentivo e prática da 
educação cooperativista entre os seus associados.

Após análise do questionário aplicado, contudo, foi 
percebido que os indicadores do nível de reação foram 
considerados satisfatórios em pelo menos metade dos 
casos. Sob a ótica da aprendizagem, a aplicação da 
capacitação gerencial promovida pelas cooperativas 
que aderiram ao Programa de Qualificação de Geren-
tes, resultou num aumento do nível de conhecimento 
adquirido pelos gestores participantes do Programa. 
Tal fato se ratificou quando percebemos que a  maioria 
dos indicadores de avaliação do nível de comporta-
mento dos gerentes após o retorno ao trabalho apontou 
modificações no comportamento profissional e nos 
processos de trabalho advindos dos conteúdos aborda-
dos e das experiências vivenciadas no Programa.
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A relação existente entre a gestão do conhecimen-
to e o desempenho organizacional das cooperativas 
confirmou-se quando observamos os resultados ope-
racionais das cooperativas obtidos após a adesão ao 
Programa, onde foi constatado aumento em cinco dos 
sete indicadores deste nível de avaliação, sendo que 
os outros dois indicadores permaneceram estáveis.

Contudo, as cooperativas enquanto organizações 
inseridas em uma economia de mercado competiti-
va estão sujeitas a uma permanente avaliação de 
desempenho por parte de seus associados, público, 
agentes financeiros, governo, concorrência, clien-
tela e fornecedores.

Pode-se concluir, portanto, que das questões in-
vestigadas, duas foram plenamente respondidas e 
uma delas, parcialmente, tanto pela literatura pes-
quisada, quanto pela pesquisa aplicada. Porém, o 
estabelecimento de uma cultura organizacional orien-
tada ao conhecimento requer uma análise mais pro-
funda dos fatores condicionantes aplicados em orga-
nizações cooperativas.

Uma vez que a empresa cooperativa necessita da 

educação e da comunicação de forma mais intensa do 
que outros tipos de organizações sociais, o desenvol-
vimento de uma cultura organizacional cooperativis-
ta voltada para a gestão do conhecimento é diretamen-
te proporcional ao desenvolvimento da educação e 
comunicação cooperativista.

Certamente, para uma melhor avaliação de resul-
tados um número maior de cooperativas participan-
tes, bem como um número maior de projetos apro-
vados na última e terceira etapa do Programa expo-
ria um resultado mais fidedigno. Contudo, pontual-
mente, o Programa mostrou um resultado sugestivo 
para sua continuidade.

Com o desenvolvimento dos temas gestão do co-
nhecimento e gestão de competências gerenciais, e sua 
aplicação prática no universo das organizações coo-
perativas a partir da avaliação de programas educa-
cionais empresariais, surgiram várias fontes e autores 
a serem estudados, além de um modelo de avaliação 
de programas educacionais que pode ser aplicado em 
trabalhos futuros. Que o presente estudo sirva de re-
ferência para novos estudos sobre o tema.



56RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 56

RE FE RÊN CIAS 

CATTANI, Antônio David (org). Trabalho e tecnologia. Dicionário Crítico. Petrópolis: Vozes, 1997.

CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena; LEITE, João Batista Diniz; et al. Gestão por competên-
cias e gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. 176p.

DEMING, W. E. Qualidade: a revolução na administração. Rio de Janeiro: Saraiva, 1990.

DRUCKER, Peter F. Administração para o futuro. 5 ed. São Paulo: Editora Pioneira, 1992.

_________. Sociedade pós-capitalista. São Paulo: Ed. Pioneira, 1994.

FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JÚNIOR, Moacir de Miranda. Gestão estratégica do conheci-
mento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo, Atlas, 2001.

JURAN, J.M.; GRYNA, Frank M. Controle de qualidade: conceitos, política e filosofia da qualidade. São 
Paulo, Makron/McGraw Hill, 1991.

LIMA, Marcos Antônio Martins. Avaliação de programas educacionais em organizações: contrato de aval-
iação e indicadores de aproveitamento. Fortaleza: Editora UFC, 2005.

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001.

MATTAR, Fauze. Pesquisa de Marketing. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação do conhecimento na empresa: como as empresas japone-
sas geram a dinâmica de inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

PINHO, D.B. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. CNPq, 1982.

ROMANO, C.A. O desafio de uma nova proposta para a graduação na educação profissional: o caso do 
CEFET-PR. Florianópolis, 2000. 153p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de 
Pós-graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2000.

SVEIBY, Karl Erik. A nova riqueza das organizações: gerenciando e avaliando patrimônios de conheci-
mento. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

TOFFLER, Alvin. A terceira onda. São Paulo: Record, 1984.

VALADARES, J.H. Cooperativismo no mundo em transformação. Brasília: Sebrae, 
1998.

___________. Moderna Administração de cooperativas. IDECOOP. Belo Horizonte, Maio, 2002.



57 RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 57

O ESTUDO DO COMPORTAMENTO
DO CONSUMIDOR NA VISÃO DE
ALUNOS DE GRADUAÇÃO

THE STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE VISION OF STUDENTS

Alipio Ramos Veiga Neto
Doutor em Psicologia
Professor no Mestrado em Administração da UnP
Av. Floriano Peixoto, 295, Petrópolis 
Natal/RN - CEP 59012-500 
alipio@veiga.net 



58RAUnP - Ano 2, v. 2, n.2, Abr./Set.2010 58

Resu mo: 
A psicologia do consumidor é uma área de pesquisa, ensino e atuação relativamente nova. O 
campo de contribuição desses profissionais é muito amplo. Várias são suas áreas de atuação, 
tais como pesquisas sobre respostas de crianças ao apelo publicitário, influência da televisão 
em crianças, estudos sobre mulheres que pararam de consumir e oferecer carne às suas famí-
lias, acompanhamento em litígios judiciais na área de consumo, pesquisas sobre a influência 
de determinados produtos em culturas diferentes, etc. Este trabalho investigou quais são as 
concepções que predominam entre estudantes de ensino superior sobre Psicologia do 
Consumidor. A pesquisa foi aplicada em uma Instituição de Ensino Superior da cidade de 
Americana – SP. A amostra foi constituída por 367 alunos da primeira às quartas séries dessa 
instituição. Foi utilizado um instrumento composto por questões abertas e fechadas que 
permitiram verificar as concepções pessoais dos participantes sobre o tema investigado. Foi 
possível constatar que o conteúdo da disciplina Psicologia do Consumidor deveria ser não 
apenas um complemento, mas tratado como conteúdo básico, na maioria dos cursos que 
lidam direta ou indiretamente com consumidores. Há indícios de que a literatura atualmen-
te adotada nas instituições, na maioria dos casos, está desatualizada.

Palavras-chaves:
Psicologia do consumidor, comportamento do consumidor, ensino de psicologia.

AbstrAct:
The consumer psychology is an area of  research, teaching and acting relatively recent. The contribution of  these 
professionals is very broad. Many are their areas of  expertise such as research on children's responses to the 
advertising , influence of  television on children, studies of  women who stopped consuming meat and provide it to 
their families, follow-up in litigation in the area of  consumption, research on influence of  certain products in dif-
ferent cultures, etc. This study investigates what are the ideas that prevail among students in higher education about 
Consumer Psychology. The survey was applied to a Higher Education Institution in the city of  Americana - SP. 
The sample was made of  367 students from first to fourth grade of  this institution. Was used an instrument 
consisting of  opened and closed questions that allowed us to verify the personal views of  participants on the inves-
tigated topic. We found that the knowledge of  Consumer Psychology could be treated as a basic content in most 
courses that deal directly or indirectly to consumers. There are evidences that the literature currently adopted in 
institutions, in most cases, is outdated.

Keywords: 
Consumer psychology, consumer behavior, psychology education.
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1 INTRODUÇÃO

Em revisão recém-publicada da literatura cientí-
fica a respeito da psicologia do consumidor, Simonson 
e col. (2001) mostram como esta área do conhecimen-
to psicológico surgiu e se expandiu a partir de meados 
do século XX. Salientam que desde então ocorreram 
grandes progressos, com uma expansão significativa 
dos tópicos nela estudados e da comunidade acadê-
mica de pesquisadores em tal domínio. Lembram que 
em fins dos anos 60 surgiram os primeiros compên-
dios de comportamento do consumidor, foram minis-
trados os primeiros cursos superiores e ocorreu a 
fundação, em 1969, da ACR –“Association for Con-
sumer Research”. Multiplicaram-se, além disso, os 
“journals” especializados que divulgam as pesquisas 
científicas, como o Journal of Consumer Psycholo-
gy desde 1990, o Journal of Consumer Research, 
desde 1974, e o Advertising and Consumer Psycho-
logy, desde 1984, além das publicações em outros 
domínios da investigação psicológica e de marketing 
que agasalham artigos e pesquisas pertinentes.

Em outras disciplinas, como a sociologia, a comu-
nicação e a antropologia, têm igualmente surgido 
contribuições importantes a respeito do comporta-
mento do consumidor. Os autores acima citados exa-
minam os desenvolvimentos recentes na literatura, as 
principais influências e o estado atual da pesquisa 
sobre o consumidor, procurando focalizar os diferen-
tes subcampos e pontos de vista, muitas vezes con-
flitivos, em relação aos principais tópicos investigados 
e à metodologia empregada nas pesquisas. Simonson 
e col. lembram ainda a larga diversidade de tópicos e 
problemas que atualmente compõem a psicologia do 
consumidor, e que se estendem num contínuo que vai 
da pesquisa básica acerca de novas teorias, conceitos 
e aplicações até o extremo oposto das aplicações e 
extensões das teorias e conceitos existentes, ressal-
tando, além disso, as influências multidisciplinares  
constatadas neste domínio. 

Os campos de investigação e aplicação da psicologia 
industrial/organizacional expandiram-se tanto que já se 
pode concebê-los como segmentos independentes, tanto 
como áreas de atuação profissional do psicólogo e do 
administrador, como disciplinas acadêmicas e campos 
de pesquisa. Este é um fato que vem sendo reconhecido 
de maneira muito limitada, no Brasil. Um indicador 
dessa fragilidade no nosso meio é a existência, até pouco 
tempo, de um único livro de autor brasileiro sobre psi-
cologia do consumidor, escrito no final da década de 
setenta (GADE, 1980).

Em sentido oposto, destaca-se nos EUA (e no 
mundo) a atuação da “Society of Consumer Psycho-
logy” (SCP), como uma das mais ativas e vitais das 
várias divisões da American Psychological Associa-
tion (APA Division 23). Poucas divisões da APA 
possuem suas próprias publicações com uma história 
de êxito como as do “Journal of Consumer Psycholo-
gy” e do periódico “Advertising and Consumer 
Psychology series”. A referida sociedade promove dois 
congressos anuais. Toda essa atuação tem impressio-
nado os executivos da presidência da APA (KARDES, 
1997). Além disso, os volumes do “Annual Review of 
Psychology” vêm publicando regularmente, nos últi-
mos anos, uma revisão periódica da literatura psico-
lógica de natureza científica sobre psicologia do 
consumidor (JACOBY; JOHAR; MORRIN, 1998; 
SIMONSON et al., 2001). 

A psicologia do consumidor é uma área de pes-
quisa, ensino e atuação relativamente nova, porém 
seu futuro é bastante promissor. Várias universidades 
dos E.U.A. estão oferecendo programas de doutora-
mento em psicologia do consumidor (“Ph.D. progra-
ms”). O campo de contribuição desses profissionais 
é muito amplo. Várias são suas áreas de atuação, tais 
como pesquisas sobre respostas de crianças ao apelo 
publicitário, influência da televisão em crianças, es-
tudos sobre mulheres que pararam de consumir e 
oferecer carne às suas famílias, acompanhamento em 
litígios judiciais na área de consumo, pesquisas sobre 
a influência de determinados produtos em culturas 
diferentes (HAUGTVEDT, 1997).

Um dos fatores que estariam colocando o Brasil 
em uma posição de atraso nessa área da psicologia 
seria devido basicamente à pouca flexibilidade dos 
currículos e ao desconhecimento dos recentes avanços 
nos campos de atuação da psicologia, como o da 
psicologia do consumidor, ou mesmo a psicologia da 
economia, não obstante a importância destas nas áreas 
de consumo, bem-estar, qualidade de vida e desen-
volvimento nacional.

Poucos são os cursos de psicologia, publicidade, 
marketing e comunicações que oferecem a disciplina 
psicologia do consumidor ou concedem em seu conteúdo 
programático maior espaço a essa importante área do 
conhecimento humano. Alguns que já o fazem, aparen-
temente, enfocam mais a Introdução à Psicologia em seu 
conteúdo programático, em detrimento dos estudos do 
comportamento do consumidor. 

Percebe-se que nem sempre os conhecimentos sobre 
o comportamento do consumidor são utilizados pelos 
que se valem deles com uma clara consciência do seu 
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alcance, limitações, problemas de natureza ética e senso 
de responsabilidade social (KARSAKLIAN, 2000). Há 
até casos extremos em que empresas parecem não levar 
em conta que o lançamento de um novo produto pode 
ser seguido de sentimentos de decepção, frustração e 
incapacidade nas pessoas que, em última análise, de-
sembocam na rejeição do produto pelo mercado. Parte 
do problema parece originar-se de uma hipertrofia da 
necessidade de vender a todo custo, não importa o que, 
numa versão perversa da noção segundo a qual o que 
importa é como se pode manipular determinadas vari-
áveis de natureza psicológica para aumentar as vendas, 
pois “posicionar um produto significa associá-lo a uma 
série de atributos (qualidade, vantagens, forma de uso, 
apresentação, preço, imagem publicitária) que façam 
com que os consumidores percebam  esse produto como 
o mais indicado para atender às suas necessidades”. 
(GRACIOSO, 1990; p.91)

Esta investigação teve como hipótese o desconhe-
cimento ou conhecimento mínimo, por parte de alunos 
de graduação em relação à psicologia do consumidor. 
O objetivo principal desta investigação concentrou-se 
em verificar o conhecimento que os sujeitos investi-
gados demonstrariam em relação à psicologia do 
consumidor e às conseqüências da utilização desse 
conteúdo por parte dos futuros profissionais.

O artigo apresenta uma revisão da literatura sobre 
o tema proposto nesta investigação iniciando por meio 
de uma avaliação do aluno de graduação enquanto 
consumidor de serviços educacionais. A partir dessa 
revisão, a análise é então redirecionada para uma 
verificação da atual situação brasileira. Apresentam-
se também os estudos atualmente em aplicação sobre 
o comportamento do consumidor. Em seguida, pro-
curou-se apresentar de maneira bastante clara a me-
todologia aplicada na investigação, que levou a coleta 
dos dados primários e possibilitou a análise dos resul-
tados. Este trabalho ainda apresenta suas conclusões 
destacando tópicos como a aplicação da psicologia no 
marketing, a contribuição dos estudos do comporta-
mento do consumidor, finalizando com propostas para 
os administradores educacionais de um ponto de vista 
mercadológico.

2 O CONSUMIDOR DE EDUCAÇÃO

Aparentemente, entre nós, as comunidades cientí-
ficas de psicólogos e professores de psicologia (e assim 
também de áreas associadas, notadamente a de admi-
nistração de empresas) se mostram mais ou menos 

alheias às contribuições originadas de mais de meio 
século de estudos e pesquisas acerca do comporta-
mento (e da vida mental) dos consumidores, havendo 
até casos de profissionais que não escondem sua oje-
riza pelo termo "consumidor". Tem-se a impressão de 
que perduram entre nós resistências, concepções sim-
plistas e ingênuas e ideias anacrônicas que impedem 
as pessoas de reconhecer que consumidor é um termo 
neutro, usado para designar pessoas que compram, 
usam ou consomem os produtos ou serviços que lhes 
são oferecidos na sociedade. Nesse sentido, é consu-
midor tanto o cidadão que compra um sanduíche ou 
um pastel no bar da esquina como o que "compra" 
energia elétrica, a lavagem de seu carro, os serviços 
bancários, ou ainda, o estudante que paga a matrícula 
e as mensalidades de um curso superior. Como lem-
bram Kotler e Fox (1994),

As instituições educacionais têm freqüentemente 
vários grupos de consumidores e devem distribuí-
los de acordo com suas importâncias relativas. 
Consideremos o assunto em relação a uma facul-
dade estadual. Quem é o principal consumidor 
desta faculdade? São os alunos porque consomem 
um produto oferecido? São os pais de alunos, es-
perando que ela transmita conhecimento e ambição 
a seus filhos? São os funcionários, ávidos que ela 
prepare pessoas conforme as necessidades do 
mercado? São os contribuintes, que esperam a 
produção de pessoas educadas? Ou são os ex-
alunos, que têm expectativa de que a faculdade 
faça coisas notáveis para torná-los orgulhosos da 
instituição? (KOTLER; FOX, 1994, p.46).

Ao longo de todo o livro, Kotler e Fox (1994, p. 
188) usam as palavras consumidor e marketing para 
se referirem exclusivamente às instituições educa-
cionais. Definem mercado como “um conjunto de 
consumidores reais e potenciais de uma oferta de 
mercado e dizem que o termo consumidor envolve 
candidatos (ao vestibular), alunos, participantes, 
doadores ou qualquer outra categoria apropriada. O 
termo oferta de mercado representa um serviço, 
programa, idéia, produto - de fato, algo que possa ser 
oferecido ao mercado”.

É, pois, perfeitamente legítimo explorar temas e 
problemas referentes ao alunado de cursos superiores 
e às instituições educacionais, à luz da psicologia do 
consumidor. Por outro lado, esta oferece contribui-
ções de valia cujos benefícios se estendem  a outros 
domínios da psicologia, podendo, por exemplo, co-
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locar sob novas luzes um problema que se acha en-
volvido em grande número de pesquisas psicológicas: 
o da caracterização de amostras com base em crité-
rios mais precisos e complexos do que uma vaga 
referência a "classe alta, classe média e classe baixa", 
a partir de indicadores como nível de renda declara-
da pelo sujeito, ocupação etc.,  não raro com base em 
um único indicador.

3 PERSPECTIVAS BRASILEIRAS

Há exemplos de contribuições e iniciativas recentes 
que, no Brasil, passam a explorar as perspectivas da 
psicologia do consumidor no contexto das instituições 
de ensino superior. A título de ilustração, em pesqui-
sa de mercado realizada em meados de 2001 na Uni-
versidade Tuiuti do Paraná (VEIGA-NETO, 2001), o 
autor deste trabalho verificou que, questionados sobre 
qual teria sido o processo de tomada de decisão quan-
to à escolha do curso, a maioria dos candidatos res-
pondeu: dever-se à influência de parentes próximos e 
amigos, que compõem o chamado "grupo de referên-
cia" de cada um.  Raras foram as respostas de candi-
datos que escolheram o curso por convicção pessoal. 
Essa situação nos remete aos clássicos estudos de 
Salomon Asch sobre a “conformidade com a maioria” 
(ASCH, 1958). 

Foi possível também verificar casos de turmas 
inteiras de graduandos em determinados cursos que 
adotaram determinado comportamento, ou prática 
de consumo, em virtude da influência de indivídu-
os que defenderam sua posição de forma consisten-
te, sem parecer rígida, dogmática ou arrogante, e 
assim também casos de turmas inteiras que pediram 
transferência para outra instituição devido à influ-
ência de um ou dois sujeitos da turma  (MAASS; 
CLARK, 1984).

Ainda na Universidade Tuiuti, em um programa 
que tem por objetivo a apresentação da instituição a 
alunos de terceiro ano do ensino médio, o Autor veri-
ficou uma acentuada mudança de opinião em alunos 
vestibulandos depois de visitarem as instalações da 
Universidade. Nesse programa, os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer as instalações da instituição, 
visitando laboratórios, bibliotecas e estúdios, além de 
conversar com os graduandos, desfazendo, assim, suas 
dúvidas e conhecendo outras opções de profissões com 
as quais ainda não haviam tido contato. Muitos rea-
valiaram suas decisões anteriores e modificaram suas 
expectativas em relação ao esperado, evitando assim 

a ocorrência de algum desconforto posterior, de uma 
"dissonância cognitiva", responsável por muitas desis-
tências e pedidos pouco amadurecidos de transferên-
cia de um curso para outro.

As situações supra citadas ilustram comporta-
mentos de indivíduos ou grupos normalmente si-
mulados em análises de comportamento de consu-
midores por profissionais das áreas de comunicação 
e publicidade quando prestam seus serviços a em-
presas comerciais e, mais recentemente, a Institui-
ções de Ensino Superior (IES) preocupadas em 
manter ou aumentar a procura pelos seus cursos. 
Esses profissionais, e até mesmo os próprios diri-
gentes de IES, quando contratam auxílio especia-
lizado em pesquisa de mercado, recebem usual-
mente apenas informações sócio-econômicas quan-
titativas por classes sociais a respeito dos estudan-
tes ou candidatos ao vestibular que, na maioria das 
vezes, não refletem com precisão os valores, estilos 
de vida e comportamento dos sujeitos pesquisados 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2000).

Estudos de segmentação de mercado, com objetivos 
diversos, desde lançamentos de produtos, implantação 
de cursos profissionalizantes, campanhas políticas ou 
mesmo planos de cunho estritamente social, têm sido 
estruturados sob bases pouco confiáveis em termos 
de qualidade de informações, fazendo com que esses 
planos estratégicos fiquem à mercê do acaso (SHETH, 
MITTAL e NEWMAN, 2001).

A fim de ilustrar a necessidade de pesquisas de 
mercado que permita uma segmentação com ênfa-
se em questões de valores, estilos de vida e com-
portamento psicológico, pode-se supor uma com-
paração de dois sujeitos pertencentes à mesma 
classe “A” pela classificação padrão presentemente 
adotada no Brasil (ANEP, 2002). O primeiro sujei-
to pode ser um graduado em universidade renoma-
da, contar com cursos de especialização no exterior, 
ter gosto apurado por arte, ser freqüentador de 
concertos de música clássica e agnóstico. Por outro 
lado, o segundo sujeito, também pertencente à 
classe “A” pela classificação ANEP, pode ser um 
empresário do mercado de automóveis usados, 
graduado em alguma faculdade de nível questioná-
vel, freqüentador e, talvez, até patrono de escola 
de samba, adepto fervoroso de alguma neo-seita 
religiosa e freqüentador de pontos turísticos em 
moda. Esses dois tipos de pessoas, de acordo com 
os sistemas de classificação ora em uso no Brasil, 
seriam tidos como semelhantes ou pertencentes à 
mesma categoria de consumidores.
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4 ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR

Levitt (1986) afirma que a “imaginação de marketing” 
se distingue das outras formas de imaginação pela capa-
cidade especial que tem de entender os clientes e seus 
problemas, e pelos meios de empolgar sua atenção e seus 
hábitos. Essa “imaginação de marketing” pode, no entan-
to, assumir características desastrosas para o indivíduo e 
a sociedade se não é fundamentada num alto senso ético 
e de respeito ao ser humano, aos seus direitos e à sua 
dignidade (DEMBY, 1994).

Comportamentos pouco éticos ou objetáveis de 
empresários e profissionais de marketing contribuem 
ainda mais para que o consumidor se posicione aver-
sivamente em relação a novos lançamentos tecnológi-
cos (CHISNALL, 1995). Numa pesquisa de opinião 
pública, 75% daqueles que manifestaram sua opinião, 
acreditavam que os comerciais de televisão usavam 
argumentos falsos, e quanto mais alto o nível de ins-
trução da pessoa entrevistada, maior a probabilidade 
de que assim acreditasse. Parece que a maioria das 
pessoas acredita que seu ceticismo as imuniza em 
relação a tais influências (BEM,1973).

Foster (1964), quando explora as barreiras psico-
lógicas para mudanças, lembra que quando as pes-
soas se defrontam com novas oportunidades, sua 
aceitação ou rejeição depende não só da articulação 
cultural básica, de um padrão de relações sociais 
favoráveis e de possibilidades econômicas, mas tam-
bém de fatores psicológicos.

Assim, quando a preocupação de pessoas, grupos 
ou organizações focaliza as características do indiví-
duo, enquanto elemento social, afloram problemas 
outros que dificilmente seriam percebidos, tais como 
os distúrbios gerais de aprendizagem (BEE, 1984), 
falhas na capacitação docente (COELHO, 1992), dis-
criminação sexual (PARKER; RENNIE, 1995), dis-
criminação social (ANGOTTI, 1991), problemas de 
lingüistica (CASTEEL; ISOM, 1994), entre outros, 
interligados.

Bee (1984) escreve que a capacidade de conhecer 
é a condição que o indivíduo tem de estabelecer rela-
ções por meio de estruturas mentais que não são 
inatas. O desenvolvimento cognitivo é construído na 
dependência direta das estimulações e solicitações do 
meio, em etapas que, obedecendo a uma seqüência, 
fornecem subestruturas para o desenvolvimento dos 
níveis seguintes.

Poder-se-ia conjeturar, por falta de dados estatísti-
cos, que os conhecimentos sobre o comportamento 

psicológico do consumidor seriam matéria de grande 
interesse por parte de professores das áreas anterior-
mente mencionadas, mas a realidade é outra. Poder-
se-ia ainda supor a existência de fatores ou situações, 
na evolução docente brasileira, que motivassem um 
desinteresse por essa importante área do conhecimen-
to. Esses também são questionamentos que carecem 
investigações elucidadoras.

A existência de uma ou outra contribuição isolada, 
como, por exemplo, a de Vectore (1992), que pesquisou 
a escolha de pré-escola pelos pais à luz da psicologia 
do consumidor, serve apenas para destacar a pobreza 
de literatura científica entre nós a este respeito.

O estado de coisas apontado acima contrasta vi-
vidamente com a expansão e o aprofundamento das 
contribuições da psicologia que tem em vista uma 
nova visão das escolas e do ensino em todos os seus 
níveis à luz da psicologia do consumidor. Pertencem 
a essa nova perspectiva estudos como o de Wallace 
& Louden (1994) que incluem como fatores forte-
mente determinantes da pratica de ensino do profes-
sor sua experiência de vida, sua prática e seu senso 
de autovalor. Como fatores favoráveis para a prática 
da docência observa-se que a maioria dos professores 
recém-formados apresentam maior índice de moti-
vação e empenho para novas propostas educacionais, 
reagindo positivamente aos incentivos e desafios 
profissionais de seus superiores, em relação aos que 
estão em final de carreira.

Cientes de seus problemas, um dos recursos mais 
utilizados pelos professores para superarem suas defici-
ências especificas parece ser a freqüência a cursos de 
extensão e aperfeiçoamento. Porém, uma solução mais 
urgente, além da reformulação dos programas e currícu-
los, seria também uma maior reflexão sobre como me-
lhorar qualitativa e quantitativamente os cursos de for-
mação de docentes em todos os níveis de ensino.

Desta forma, é urgente estabelecer condições fa-
voráveis, como o desenvolvimento de métodos, técni-
cas e materiais para a pesquisa sistemática e a expe-
riência prática, para que os cursos de formação de 
professores consigam prepará-los para obter e utilizar 
os dados derivados de pesquisas de sua própria expe-
riência prática.

Este e outros tipos de considerações, atinentes à 
área educacional, têm estreita vinculação com a 
teorização, a pesquisa e os procedimentos de cará-
ter prático no âmbito da psicologia do consumidor, 
quando os estudantes (e/ou seus pais) passam a ser 
encarados como consumidores de serviços de cará-
ter educacional.
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5 METODOLOGIA

Este estudo concentrou-se na região de Campinas, 
uma vez que Campinas é o segundo grande centro 
econômico e industrial do Estado de São Paulo, gera-
dor de grande parte da demanda de mão-de-obra 
qualificada nesta unidade da Federação. 

A pesquisa foi aplicada em uma Instituição de 
Ensino Superior da cidade de Americana, por perten-
cer esta última à macro-região econômica de Campi-
nas e ser uma cidade “ilha” que recebe alunos de 
várias cidades circunvizinhas, como Campinas, Su-
maré, Hortolândia, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, 
Piracicaba e Rio Claro, formando assim uma amostra 
mais heterogênea de consumidores.

A amostra foi constituída por 367 alunos da pri-
meira à quarta séries dessa instituição, pertencentes 
aos cursos de Comunicação Social e Turismo. Essa 
escolha se deveu à disponibilidade da amostra e ao 
fato desses cursos corresponderem a atividades dire-
tamente relacionadas com o atendimento ao consumi-
dor em duas frentes distintas: na formação de opinião 
de consumo, pelos futuros profissionais de Comuni-
cação Social, e no atendimento às suas exigências e 
particularidades de consumo, características dos fu-
turos profissionais de Turismo. 

Os participantes foram subdivididos em dois 
grupos, formados pelos estudantes de Comunicação 
Social (GCS), composto por 240 participantes, e 
pelos estudantes de Turismo (GT), composto por 
127 participantes.

Com relação ao sexo dos participantes, verificou-se 
uma grande diferença entre os dois cursos. O GT apre-
sentou 101 participantes do sexo feminino e apenas 26 
do sexo masculino: 79,5% e 20,5% respectivamente. Já 
o GCS apresentou-se mais equilibrado, com leve supe-
rioridade do número de sujeitos masculinos: foram 114 
participantes do sexo feminino e 126 participantes do 
sexo masculino, 47,5% e 52,5%, respectivamente. Tendo 
como base a literatura levantada anteriormente e levan-
do-se em consideração os objetivos desta pesquisa, 
aparentemente essas diferenças não tendem a afetar os 
resultados esperados (SIEGEL, 1975). 

5.1 MATERIAL

Para que pudessem ser atingidos os objetivos deste 
trabalho, foi prevista a utilização de um questionário, 
criado pelo Autor, com o intuito de verificar seu co-
nhecimento sobre Psicologia do Consumidor. Além 

desse instrumento, foram propostas por escrito algu-
mas questões com o objetivo de caracterizar os parti-
cipantes. O instrumento foi composto por questões 
abertas e fechadas, que permitiram verificar as con-
cepções pessoais dos participantes; seu comportamen-
to enquanto consumidores e usuários de produtos e 
serviços. Fez parte integrante do material o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 

5.2 PROCEDIMENTO

A proposta foi apresentada a Reitores de duas 
Instituições de Ensino Superior que se mostraram 
entusiasmados com a possibilidade de poderem co-
nhecer mais profundamente o perfil de seus alunos. 
Uma das Instituições não pôde, infelizmente, ser in-
cluída na pesquisa, apesar de contar com 18 mil alunos 
e situar-se em uma capital, porque está localizada fora 
do Estado de São Paulo. Limitou-se, pois, a pesquisa 
a uma única instituição, localizada em cidade previs-
ta inicialmente. Após a obtenção da autorização do 
Reitor da Instituição e dos Coordenadores dos cursos 
a que pertencem os participantes, estes foram contac-
tados pessoalmente pelo pesquisador e indagados a 
respeito de sua disposição no sentido de colaborar, 
sendo-lhes esclarecido que poderiam interromper a 
qualquer momento sua colaboração. Não ocorreu, 
todavia, nenhum caso de participante que interrom-
pesse o preenchimento do instrumento usado na pes-
quisa ou que se negasse de todo a colaborar na inves-
tigação. A totalidade dos participantes contactados 
concordou, portanto, em participar dos trabalhos de 
bom grado, mostrando-se inclusive interessados em 
tomar conhecimento dos  resultados da pesquisa. 

Antes de iniciar o preenchimento do questionário, o 
Autor leu em voz alta, para cada participante, o “Termo 
de consentimento livre e esclarecido”, e esclareceu pre-
viamente sobre os objetivos da investigação, garantindo-
lhes o anonimato e a utilização dos dados apenas para 
fins científicos, ligados à pesquisa em questão. Foi-lhes 
também esclarecido que os resultados terão acesso pú-
blico apenas posteriormente à sua utilização para a de-
fesa da tese de doutorado do Autor. Todos concordaram 
em participar da pesquisa e assinaram o “Termo de 
consentimento livre e esclarecido”.

6 RESULTADOS

Para facilitar a interpretação dos resultados do 
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instrumento de pesquisa agruparam-se as respostas 
em algumas palavras chaves que permitiram uma 
tabulação mais precisa. Em relação ao conheci-
mento sobre a psicologia do consumidor, vale 
salientar que na instituição investigada, tanto os 
participantes do GT quanto do GCS contam em 
sua grade curricular com conteúdo relacionado à 
psicologia geral, sendo que no GT todos os par-
ticipantes da pesquisa cursaram essa disciplina e 
no GCS os participantes das primeiras séries 
ainda não tiveram nenhum contato com conteúdos 
relacionados à psicologia. Os participantes de 
terceiros e quartos anos do GCS, além dos con-
teúdos básicos de psicologia, contam também com 
conteúdos relacionados aos estudos do compor-
tamento do consumidor; por esse motivo, espera-
va-se encontrar entre os participantes do GCS um 
resultado significativamente maior em relação aos 
do GT, quanto aos conhecimentos de psicologia 
do consumidor, o que não se confirmou.

A seguir é apresentado um breve resumo do sig-
nificado aproximado de cada uma das palavras cha-
ves identificadas nas respostas referentes à psicologia 
do consumidor, juntamente com a freqüência e os 
percentuais de participantes e seus grupos:

Cliente refém. São respostas que ref letiam o 
uso do conhecimento da Psicologia do Consumi-
dor com objetivos não tão éticos, como a possi-
bilidade de descobrir maneiras de convencer o 
cliente a adquirir produtos que não necessitem ou 
de alto custo/benefício. Do total de 367 partici-
pantes, 13 apresentaram respostas desse tipo, isto 
é, 3,5%, sendo os percentuais correspondentes ao 
GT e ao GCS respectivamente 2,4% e 4,2%.

Conhecer o cliente. Foram respostas que demons-
traram preocupação em conhecer o cliente, para 
poder oferecer um melhor atendimento ou adequa-
ção do produto. Não ref letiam necessariamente 
conhecimento em psicologia do consumidor ao 
mesmo tempo que não se pôde assegurar seu des-
conhecimento. Do total, 50 participantes, 13,6%, 
puderam ser classificados nessa categoria, sendo no 
GT 18,1% e no GCS 11,3% dos participantes.

Conhece Psicologia do Consumidor. Os parti-
cipantes classificados nessa categoria demonstra-
ram bom conhecimento sobre Psicologia do Con-
sumidor, seus conceitos e sua aplicação prática 
na área em que estão se formando. Do  total, 146 
participantes ou 39,8%, se enquadraram nessa 
categoria, sendo no GT 32,3% e no GCS 43,8%. 

Não conhece Psicologia do Consumidor. São 

respostas que ref letem total desconhecimento do 
assunto. Esse tipo de resposta mostrou-se presen-
te de forma constante e equilibrada em todos os 
anos nos dois grupos, com maior incidência no 
grupo de primeiro ano do GCS, que não teve 
contato curricular com o tema. Do total de 367 
participantes, 41 participantes, isto é, 11,2%, 
apresentaram respostas demonstrando total des-
conhecimento de psicologia do consumidor. Do 
total do GT, 12,6% não conhecem psicologia do 
consumidor, enquanto no GCS 10,4% do total do 
grupo se enquadram nessa categoria.

Conhecimento parcial. São respostas que de-
monstram algum conhecimento sobre o assunto. 
Nessas respostas foram observadas dúvidas e 
afirmações incorretas. Do total de sujeitos, 91 
participantes, ou seja, 24,1%, demonstraram co-
nhecimento parcial, sendo no GT 28,3% enquan-
to no GCS esse percentual cor respondeu a  
22,9%.

Vago conhecimento. Optou-se por considerar 
essa opção de resposta pelo número relativamen-
te elevado de participantes que ficaram entre o 
desconhecimento absoluto e algum conhecimen-
to, mas não suficiente para poder ser classificado 
como conhecimento parcial. Diferencia-se, por-
tanto, de Conhecimento parcial por demonstrar 
muito menos conhecimento do assunto. São 19 
participantes, isto é, 5,2%, do total de 357 parti-
cipantes classif icados nessa categoria. No GT 
apenas 3,1% dos participantes apresentaram vago 
conhecimento, enquanto que no GCS 6,3% dos 
par ticipantes desse grupo apresentaram vago 
conhecimento.

Sem resposta. Inicialmente pretendia-se elimi-
nar questionários que apresentassem respostas em 
branco, porém optou-se por considerar esses ques-
tionários. Assim, foi criada uma categoria Sem 
resposta, pois não seria possível classificá-los 
juntamente com os Não conhece Psicologia do 
Consumidor supondo que não responderam por 
outros motivos, como, por exemplo, preguiça de 
escrever. Do total de 357 participantes, apenas 7 
participantes, correspondentes a 1,9% do total, 
deixaram a resposta em branco. Isto ocorreu com 
4 participantes, 3,1%, no GT, grupo que contou 
com 127 participantes, e 3 com participantes, 
1,3%, no GCS, grupo que contou com 240 parti-
cipantes. A Tabela 1 apresenta os resultados re-
ferentes às respostas mencionadas nos parágrafos 
anteriores.
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Fonte: Dados primários obtidos pelo Autor
(n.sig.= 0,05; p/ GT n.g.l. = 6 e X2c = 12,59; p/ GCS n.g.l. = 6 e X2c = 12,59; p/ o total n.g.l. = 6 e X2c = 12,59)

Dados primários obtidos pelo Autor

Tabela 1 - Conhecimento que os participantes têm sobre psicologia do consumidor, por grupo a que pertencem.

O cálculo do qui-quadrado para a comparação 
intragrupo do GT resultou em 65,1 sendo rejeitada 
a hipótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. = 6 e X2

c = 
12,59). O cálculo do qui-quadrado para a compara-
ção intragrupo do GCS resultou em 91,3 sendo 
também rejeitada a hipótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. 
= 6 e X2

c = 12,59). O cálculo do qui-quadrado para 
a comparação intragrupo do total resultou em 78,6 
também rejeitando a hipótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. 
= 6 e X2

c = 12,59).

Quando questionados sobre se consideram neces-
sário estudar em seu curso superior o comportamen-
to de consumidores, conforme pode ser verificado 
na Tabela 2, praticamente a totalidade dos partici-
pantes considerara esse estudo como muito impor-
tante na sua formação, exceto no caso de apenas três 
participantes do GT. Dois deles se justificaram com 
respostas nas quais afirmam que ninguém muda o 
cliente e um outro sujeito justificou-se dizendo que 
não é possível conhecer o cliente.

Para justificar porque consideram importante estu-
dar o comportamento de consumidores, os participan-
tes recorreram a uma variedade maior de explicações 
do que as sete categorias de respostas sobre o conhe-
cimento em Psicologia do Consumidor. Assim, neces-
sitaram conseqüentemente de  maior variedade de 

palavras chaves para poder agrupar todas as respostas 
dadas. Conforme pode ser verificado na Tabela 3, as 
respostas são muito variadas e distribuídas, podendo 
ser separadas em dois grandes grupos: o dos que se 
preocupam com as necessidades do cliente e o dos que 
se preocupam com as necessidades da empresa.

Tabela 2 - Quanto a considerarem necessário estudar o comportamento de consumidores por grupo a que pertencem.
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Fonte: Dados primários obtidos pelo Autor
 (n.sig.= 0,05; p/ GT n.g.l. = 12 e X2c = 21; p/ GCS n.g.l. = 11 e X2c = 19,7; p/ o total n.g.l. = 13 e X2c = 22,4)

Tabela 3 - Porque os participantes consideram importante estudar o comportamento do consumidor por grupo a que pertencem.

A seguir é apresentado um resumo do significa-
do de cada uma das palavras-chaves identificadas 
nas respostas a que se refere o parágrafo anterior, 
com a freqüência e percentuais de participantes e 
seus grupos.

Adequação do produto.  Os participantes classifi-
cados nessa categoria atribuíram a adequação do 
produto às necessidades do cliente como sendo a jus-
tificativa mais importante para se estudar o compor-
tamento de consumidores. Um percentual de 16,3%, 
correspondente a 60 dos 367 participantes, usou essa 
justificativa. No GT, o percentual foi de 19,7% do total 
de 127 participantes desse grupo, enquanto no GCS o 
percentual foi de 14,6% do total de 240 participantes 
desse grupo. 

Adequação do serviço. Ainda que “produtos” e 
“serviços” pudessem ser agregados em uma mesma 
categoria, considerou-se preferível separá-los em vir-
tude de que tanto no GT quanto no GCS as respostas 
refletiram essa diferença. No GT foi possível perceber 
essa diferenciação quando os participantes usaram 
exemplos como preços de passagem, tipo de acomo-
dação ou escolha dos pacotes de viagem para expres-

sar produtos, ou então exemplos como recepção e 
atendimento para expressar serviços. No GCS os 
participantes, por serem estudantes de publicidade, 
entendem que seu contato com o consumidor é indi-
reto, ou seja, é uma conseqüência do trabalho realiza-
do para as empresas clientes de seus serviços de co-
municação. Dessa forma, a diferenciação entre “pro-
duto” e “serviço” mostrou-se mais evidente quando 
os exemplos usaram produtos tangíveis e serviços 
diretos ou indiretos. De 367 participantes, 19 usaram 
esses tipos de resposta para se justificarem, isto é, 
5,2%. No GT foram 7,1% os que optaram por esse tipo 
de justificativa e no GCS foram 4,2%.

Adequação da comunicação. São respostas que 
expressavam a preocupação dos participantes com os 
resultados da comunicação como um todo, desde as 
campanhas publicitárias até a explicação, pelo vende-
dor, das vantagens de seu produto ou serviço. Nota-se, 
na Tabela 22, que o GT não apresentou número signi-
ficativo de participantes com essa justificativa: apenas 
um sujeito, 0,8% desse grupo. Do total de 367 parti-
cipantes 11sujeitos, ou seja, 3% acham que o estudo 
do comportamento de consumidores deve ser usado 
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para adequação da comunicação. Desses 11 partici-
pantes, 10 pertencem ao GCS, que representam 4,2% 
dos 240 participantes desse grupo. 

Adequação da propaganda. Todas as respostas 
desse tipo pertencem ao GCS, diferenciando-se da 
anterior, pois expressavam apenas a preocupação 
em conhecer o consumidor com o objetivo de ade-
quar as peças publicitárias e o retorno em vendas 
para os clientes das agências de propaganda. Ne-
nhum sujeito do GT usou essa categoria de justifi-
cativa. Todos os 27 participantes que deram respos-
tas enquadradas nessa categoria pertencem ao GCS, 
representando 11,3% desse grupo e 7,4% do total de 
367 participantes.

Tornar o cliente refém. Da mesma forma que no 
questionamento sobre psicologia do consumidor, para 
justificar o estudo do comportamento de consumi-
dores alguns participantes escolheram justificativas 
não tão éticas do ponto de vista dos direitos do con-
sumidor, acreditando que esse tipo de estudo poder-
lhes-ia servir como estratégia de constrangimento 
que levasse o cliente a adquirir seus produtos. Do 
total, 13 participantes, ou seja, 3,5% estão nessa 
categoria. No GT representam 3,1% do grupo e no 
GCS representam 3,8%. 

Persuadir o cliente. Diferencia-se da categoria 
anterior por ter um aspecto menos danoso para o 
cliente. Essas respostas procuravam justificar o estu-
do do comportamento do consumidor com o objetivo 
de conhecer métodos para tentar convencer ou induzir 
o cliente a adquirir determinados produtos. São 16, ou 
4,4% do total, os participantes que querem usar os 
estudos do comportamento do consumidor para per-
suadir o cliente. No GT representam 2,4% e no GCS 
representam 5,4%.

Conhecer o cliente. Nesta categoria as respostas 
mostravam grande preocupação com o cliente, seu 
atendimento, sua satisfação e sua qualidade de vida. 
Pouco ou nenhum enfoque era reservado para os in-
teresses da empresa. Essa foi a categoria com maior 
representatividade: 74 participantes do total, ou seja, 
20,2%, sendo no GT 22,8% e no GCS 18,8%. 

Melhorar o atendimento. Enquanto que nas cate-
gorias de Adequação do Serviço e do Produto a pre-
ocupação era essencialmente voltada para os interes-
ses da empresa, nesta categoria a melhoria do atendi-
mento com foco nas necessidades do cliente foi usada 
para justificar o estudo do comportamento do consu-
midor. Do total de sujeitos, 21 participantes, corres-
pondente a 5,7%, usaram essa resposta para se justi-
ficarem. No GT o percentual encontrado foi de 10,2%, 

enquanto que no GCS esse número foi muito menor, 
com apenas 3,3% dos sujeitos desse grupo.

Pesquisar o mercado. Estas justificativas prioriza-
ram o ambiente externo de marketing. As respostas 
apresentavam alguma confusão em relação a dados 
demográficos, como conhecer dados diversos do clien-
te, conhecer a ação da concorrência, conhecer o pro-
duto e saber o tamanho do mercado. 52 participantes 
do total de 367, ou seja,, 14,2%, acham que o estudo 
do comportamento do consumidor serve para conhe-
cer o mercado. No GT esse número representa 13,4% 
do total do grupo, enquanto no GCS o resultado foi 
de 14,6% do grupo.

Resposta confusa. São respostas de difícil deter-
minação, não ao ponto de se considerar desconhe-
cimento do assunto, que as levaria para a categoria 
dos que Não sabem, mas a construção das frases 
não permitia uma determinação clara da intenção 
do sujeito. 15 participantes do total (4,1%) apresen-
taram respostas confusas. No GT foram incluídos 
nessa categoria 8,7% dos sujeitos desse curso e no 
GCS apenas 1,7%. 

Não sabe. São respostas que demonstravam igno-
rância total sobre o assunto. No total, o número pare-
ceu elevado, com 53 participantes, 14,4%. No GT 
representou 8,7% e no GCS 17,5%.

Sem resposta. Da mesma forma que em relação à 
questão sobre a psicologia do consumidor, alguns 
participantes deixaram, neste caso, a justificativa em 
branco, mesmo tendo respondido que consideram 
necessário estudar o comportamento de consumidores. 
Dessa forma, decidiu-se considerar esses questionários 
e apresentar esses poucos participantes em separado. 
Poucos participantes não justificaram a necessidade 
do estudo do comportamento do consumidor; foram 
três, ou 0,8% do total de 367 participantes, sendo um 
no GT, representando 0,8% desse grupo e dois no GCS, 
também representando 0,8% desse grupo.

Não é possível conhecer o cliente. São justificativas 
de participantes que não consideram importante estu-
dar o comportamento de consumidores. Um sujeito do 
GT pensa assim, 0,8% desse grupo, e nenhum do GCS, 
resultando em 0,3% do total de 367 participantes.

Ninguém muda o cliente. Ocorreu esse tipo de 
resposta igualmente no caso de participantes para 
os quais não era importante o estudo do comporta-
mento do consumidor. Dois participantes do GT 
pensam assim, 1,6% desse grupo, e nenhum no GCS. 
No total de 367 participantes o percentual corres-
ponde a 0,5%.

O cálculo do qui-quadrado para a comparação 
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intragrupo do GT resultou em 83,7, sendo rejeitada a 
hipótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. = 12 e X2c = 21). O 
cálculo do qui-quadrado para a comparação intragru-
po do GCS resultou em 56,3 sendo também rejeitada 
a hipótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. = 11 e X2c = 19,7). 
O cálculo do qui-quadrado para a comparação intra-
grupo do total resultou em 75,7, sendo rejeitada a hi-
pótese nula (n.sig.=0,05, n.g.l. = 13 e X2c = 22,4).

7 CONCLUSÕES

Com relação ao objetivo de verificar a noção que 
estudantes de ensino superior possuem sobre psicolo-
gia do consumidor, foi possível constatar que o con-
teúdo dessa disciplina deveria ser não apenas um 
complemento, mas tratado como conteúdo básico, na 
maioria dos cursos que lidam direta ou indiretamente 
com consumidores. Há indícios de que a literatura 
atualmente adotada nas instituições, na maioria dos 
casos, está desatualizada. Urge lançar novas publica-
ções, resultantes preferivelmente de pesquisas reali-
zadas com o consumidor brasileiro, pois, na maioria 
dos textos disponíveis, o conteúdo ou é traduzido ou 
é baseado em fontes de pesquisas realizadas princi-
palmente nos Estados Unidos da América. 

Mesmo neste momento da história política brasilei-
ra, em que há incerteza sobre o futuro próximo dos 
ministérios e secretarias, em especial dos que lidam 
com o ensino superior, pode-se, desde já, garantir que 
será cada vez maior a exigência da utilização de meca-
nismos de levantamento dos perfis dos estudantes, que 
permitam a adoção de práticas de acompanhamento, 
assessoramento e correção de deficiências verificadas. 
Aparentemente esse tipo de informação só pode ser 
obtido com a aplicação de sistemas de levantamento 
que permitam um retrato psicográfico dos estudantes. 

A PSICOLOGIA APLICADA AO MARKETING

Foi ressaltado anteriormente neste artigo que o 
Brasil  necessita de especialistas e docentes especiali-
zados em psicologia do consumidor. Essa é comprova-
damente uma matéria bastante desenvolvida nos Esta-
dos Unidos da América, assim como em outros países, 
como a Alemanha, os países nórdicos, o Canadá e a 
Inglaterra. O Autor tem verificado, principalmente no 
ambiente empresarial, a necessidade de profissionais 
com formação em psicologia, que possam oferecer 
assessoria principalmente aos departamentos que lidam 

diretamente com o Planejamento Estratégico e o lança-
mento de novos produtos. Essa é uma área muito ampla 
e inexplorada pelos Psicólogos no Brasil. 

Para que se pudesse atender a essa demanda, seriam 
necessárias algumas adaptações nos cursos de Psico-
logia ministrados no país, que poderiam oferecer além 
das já consagradas áreas como clínica escolar ou or-
ganizacional, mais uma opção de formação para os 
graduandos, que passariam a estudar o mercado e seu 
principal “astro”, o consumidor. 

Além dos departamentos de marketing das empre-
sas, a área de psicologia do consumidor é também 
necessária em qualquer processo de negociação, desde 
um departamento de vendas, passando pelo telema-
rketing, culminando em negociações internacionais, 
nas quais são exigidos dos participantes grandes co-
nhecimentos de comportamento, processos mentais 
(cognitivos, emocionais e outros), cultura, costumes e 
estilos de vida. Além da área de negócios internacio-
nais, o Psicólogo do Consumidor tem presença neces-
sária em reuniões que visam acordos internacionais 
como os do Mercosul e do Alca, em que, além do 
amplo conhecimento em negociação, é exigido que os 
participantes possuam marcante perfil diplomático.

OS ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR

Outra área carente de profissionais capacitados está 
relacionada com a educação superior. Nota-se a difi-
culdade encontrada por coordenadores de cursos de 
Administração e Comunicação Social, quando neces-
sitam preencher seus quadros docentes com educadores 
que possuam conhecimento tanto em Psicologia como 
em Marketing. Parece que mais freqüentemente a opção 
é por Psicólogos Clínicos, que acabam por desvincular 
o conteúdo programático da área de negócios, ou então, 
opta-se por Administradores ou “Marketeiros” que 
focam os objetivos exclusivamente em função das ne-
cessidades das empresas, atribuindo ao consumidor um 
papel mais coadjuvante do processo, algo do tipo, 
“muda-se o cliente, mas não se muda o produto”.

Uma possível contribuição para se alterar essa 
realidade seria a oferta de cursos de mestrado e dou-
torado na área de Psicologia do Consumidor. Dessa 
maneira, formar-se-iam docentes e pesquisadores 
preocupados em estudar, realizar pesquisas e publicar 
resultados de investigações realizadas com o consu-
midor brasileiro.

Ainda que a presente tese tenha se desenvolvido 
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tendo como sujeito o consumidor brasileiro, não é 
possível fechar os olhos para um outro mercado tão 
carente quanto o nosso quanto a essa questão, consti-
tuído pelos países de idioma espanhol que fazem parte 
das Américas. Aparentemente, os consumidores desses 
países possuem mais identificação com o consumidor 
brasileiro do que com o consumidor estadunidense. 
Dessa forma, quaisquer cursos de mestrado e (ou) 
doutorado em Psicologia do Consumidor, pesquisas ou 
propostas de segmentação psicográfica, desenvolvidos 
no Brasil, terão esses países como extensão natural de 
mercado e de publicação de trabalhos científicos.

O MARKETING EDUCACIONAL

Este trabalho ainda possibilitou algumas sérias 
reflexões relacionadas à área de marketing aplicado 
em IES, das quais o Autor não pode se furtar à res-
ponsabilidade de comentá-las. 

Freqüentemente, ouve-se comentários comparati-
vos que posicionam o Brasil como um país com dé-
cadas de atraso em relação a outros países de primei-
ro mundo. Ainda que desconfortáveis, tais compara-
ções servem de alerta e motivação com a finalidade 
de provocar mudanças. Esse mesmo tipo de compara-
ção pode ser feita entre muitas instituições de ensino 
superior e empresas comerciais, com as devidas exce-
ções de ambos os lados. Em se tratando de adminis-

tração voltada para marketing, as instituições educa-
cionais têm um atraso de várias décadas, quando 
comparadas às empresas industriais, comerciais e de 
serviços. Esse atraso tem sua justificativa, pois em 
mercados protegidos e com clientes cativos, a acomo-
dação é inevitável. Essa situação é fortalecida nas 
instituições centradas na educação, principalmente 
devido ao conservadorismo, que acompanha muitos 
dos profissionais dessa área, provavelmente em virtu-
de da influência da escola pública e da sua adminis-
tração estatal. 

Do ponto de vista de marketing, existem duas formas 
de se entender qual é o principal “produto” da educação. 
A primeira considera que são os serviços educacionais 
oferecidos à sua clientela, tanto no caso de instituições 
públicas como particulares. A segunda considera o 
profissional graduado, disponibilizado para o mercado 
como sendo o “produto” final da instituição. O desco-
nhecimento em relação à administração focada em 
marketing faz com que nem sempre fique muito clara 
essa distinção. Para muitos educadores é difícil relacio-
nar educação e marketing. Kotler e Fox (1994), para 
justificarem essa dificuldade dos educadores, fazem 
referência aos antigos filósofos que consideravam os 
comerciantes improdutivos e aproveitadores. Felizmen-
te os comerciantes evoluíram e hoje, usando marketing 
de relacionamento, passam a considerar seus clientes 
parceiros comerciais, pois é mais barato manter um 
cliente do que conquistar um novo.
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Resumo:
O objetivo desta pesquisa foi investigar as relações entre o estabelecimento de metas e as práticas de 
gestão no âmbito das empresas do setor avícola de Pernambuco. Para a obtenção dos dados relativos 
ao universo investigado, a fonte referencial utilizada foi o cadastro de empresas disponibilizado pela 
Associação de Avicultores do Estado de Pernambuco. Das quarenta e três empresas, apenas vinte e 
sete aceitaram participar da pesquisa e formaram a amostra investigada. Para a operacionalização 
desta pesquisa foram inseridas informações relativas a dois grupos distintos de variáveis: estabeleci-
mento de metas estratégicas e práticas de gestão. Para atingir os objetivos propostos para esta pes-
quisa, foram utilizados dois métodos distintos de análise, a estatística descritiva e o teste qui-quadra-
do. A transmissão de objetivos, os horizontes estratégicos e o uso de feedback foram estatisticamente 
significativos.

Palavras-chave: 
Gestão Agroindustrial. Estratégia. Agronegócio

AbstrAct:
The objective of  this study was to investigate the relations between the goals establishment and the managerial practices among 
agribusiness enterprises from the poultry sector of  Pernambuco. To obtain data on the population investigated, the reference 
source used was the register of  companies provided by the Pernambuco’s Association of  poultry. Of  the forty-three companies, 
only twenty-seven agreed to participate in the research and formed the sample. To perform this research there were included 
information from two groups of  variables: setting goals; managerial practices. To achieve the proposed objectives for this study, 
two different methods of  analysis were used, the descriptive statistics and chi-square. Transmission of  objectives, horizons and 
strategic use of  feedback were statistically significant.

Keywords:
Agroindustrial Management. Strategy. Agribusiness
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1 INTRODUÇÃO

Um aspecto fundamental para a contextualização 
contemporânea do agronegócio está associado à manei-
ra pela qual sua gestão tem incorporado diversas práticas 
tradicionalmente relacionadas a organizações industriais, 
comerciais e prestadoras de serviços tipicamente urbanas. 
Esta dinâmica encontra referências até na terminologia 
adotada para representar estas organizações agroindus-
triais como simbologia distinta daquelas anteriormente 
denominadas como empresas rurais.

Galas e Ponte (2005) possuem uma visão seme-
lhante sobre esta questão. Para esses autores, as or-
ganizações contemporâneas estão inseridas em um 
mundo cada vez mais competitivo, no qual os produ-
tos e serviços são rapidamente transformados em 
commodities, reduzindo, assim, os seus diferenciais 
competitivos. Isso tem levado as empresas a buscar 
instrumentos de gestão estratégica que garantam a 
manutenção de suas vantagens competitivas. Em 
termos gerais, a competitividade pode ser entendida 
como a capacidade sustentável de sobreviver e, de 
preferência, crescer nos mercados concorrentes ou em 
novos mercados através de um sistema de informações 
capaz de suprir as necessidades gerenciais derivadas 
do planejamento de longo prazo.

Segundo Oliveira (1994), agroindústria é a unida-
de produtiva que, por um lado, transforma o produto 
agropecuário ou subprodutos não manufaturados para 
a utilização intermediaria ou final e que por outro 
lado adquire diretamente do produtor rural no mínimo 
25% do valor total dos insumos utilizados. De acordo 
com Santos, Santos e Santos (2008), há a necessidade 
de entender como funciona o complexo industrial e o 
processo da organização e também dotá-los de ins-
trumentos que indiquem a cada momento como está 
a empresa e que ofereçam meios para que cada res-
ponsável em cada atividade na empresa possa corrigir 
o rumo com agilidade e eficácia.

Como conseqüência das estratégias de diversifi-
cação, que podem ser adotadas pelas empresas que 
atuam no agronegócio, as dificuldades relativas à 
mensuração dos custos agroindustriais têm sido uma 
de suas maiores dificuldades. Este problema existe 
no tamanho de autoridade dos seus dados, de forma 
a alcançar uma verdadeira assimilação dos custos de 
todo produto ou agilidade econômica que existe, bem 
como sobre os processos de rateio. O objetivo desta 
pesquisa é investigar as relações entre o estabeleci-
mento de metas e as práticas de gestão no âmbito das 
empresas do setor avícola de Pernambuco.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Uma parcela significativa das atividades econô-
micas desenvolvidas no âmbito do agronegócio ocor-
re de forma irregular ao longo do exercício fiscal. A 
gestão agroindustrial enfrenta o desafio de atenuar 
ou remediar a irregularidade natural do curso dos 
trabalhos, intensificando outras atividades conexas 
(beneficiamento ou industrialização dos produtos 
colhidos) ou reparando as benfeitorias. Segundo Ma-
rion, Santos e Segatti (2002), o principal papel do 
gestor agroindustrial é planejar, controlar, decidir e 
avaliar os resultados, visando à maximização dos 
lucros, à permanente motivação e ao bem-estar de 
seus recursos humanos. 

O processo de tomada de decisão dentro do âmbi-
to empresarial consiste na escolha de uma opção 
dentre cursos alternativos que melhor atenda a seus 
interesses e objetivos. A identificação e ponderação 
dos principais aspectos relacionados a um determi-
nado contexto têm importante papel no processo 
decisório, agindo como referência coletora de dados 
relevantes sobre diversos aspectos dos quais as infor-
mações sobre custos, despesas, mercado e tecnologias 
tornam-se bastante relevantes.

As empresas agroindustriais, por suas próprias ca-
racterísticas, se inclinam para estratégias de diversifica-
ção de produtos para enfrentar dificuldades decorrentes 
dos riscos associados às sazonalidades. Comentando 
sobre as particularidades da gestão financeira dentro de 
empresas que atuam no agronegócio, Mattos (1999) 
afirma seu produto de maior importância deverá deter-
minar o tamanho do ciclo operacional.

As perspectivas das práticas gerenciais adotadas para 
o agronegócio têm considerado, principalmente, estra-
tégias operacionais e mercadológicas elaboradas a partir 
da expectativa sobre a agregação de valor aos seus di-
versos produtos e serviços, onde historicamente, o refe-
rencial dominante estava associado à busca do menor 
custo como elemento principal de referência para sua 
inserção, expansão e consolidação no mercado.

Mazzali (2000) aborda diversos aspectos relacio-
nados às transformações econômicas ocorridas nos 
anos 80, bem como seus reflexos na dinâmica recen-
te do agronegócio brasileiro, nos quais esses novos 
condicionantes redirecionaram o comportamento dos 
agentes envolvidos com a atividade agroindustrial 
propriamente dita.

Estes condicionantes se revelam particularmente 
relacionados ao desafio para compreender os fatores 
associados ao risco inerente à atividade econômica 
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agroindustrial em curso. Sobre o perfil de um empre-
endimento agroindustrial moderno brasileiro, Nantes 
e Scarpelli (2000) afirmam que ele se caracteriza pelo 
equilíbrio entre seus aspectos relacionados à capacita-
ção gerencial, à adequação tecnológica e ao desempe-
nho econômico. De acordo com o Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (2006), o conheci-
mento e tecnologia são instrumentos imprescindíveis 
ao crescimento sustentável do agronegócio do Brasil. 

O potencial do agronegócio brasileiro, aliado à capaci-
dade instalada de suas instituições e à reconhecida criativi-
dade de seus pesquisadores, abre enormes possibilidades 
de investimentos externos e privados em pesquisa e desen-
volvimento no país. Megido e Xavier (2003) comentam 
sobre o processo de inserção do agronegócio brasileiro no 
contexto internacional como uma necessidade estrutural 
para sua competitividade dentro dos macro-cenários dos 
mercados mundiais destacando duas perspectivas principais: 
Conscientizar a sociedade sobre o potencial de internacio-
nalização de nosso agribusiness; Agir como agente catali-
sador na estruturação de redes de informação sobre o sis-
tema agroalimentar brasileiro e internacional.

Essas mudanças estão relacionadas ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico que provocam mudan-
ças tanto no processo produtivo quanto nas formas de 
organização da produção e da implantação de novas 
estratégias empresariais. Segundo Zilber e Fischmann 
(2002), a necessidade de competitividade da empresa 
impõe aos gestores, a utilização de instrumentos ge-
renciais, técnicas e métodos para tomada de decisões 
e avaliações conseqüentes em termos de sua monito-
ração e controle. O gestor agroindustrial deve estar 
apto a identificar eventuais ameaças e oportunidades 
que estejam surgindo em seu horizonte gerencial para 
subsidiar a elaboração de um plano estratégico, que 
esteja cada vez mais contextualizado, considerando as 
especificidades de cada setor econômico, principal-
mente no que se refere à dinâmica industrial de sua 
cadeia produtiva.

3 METODOLOGIA

3.1 UNIVERSO E AMOSTRA INVESTIGADA

Para a obtenção dos dados relativos ao universo 
investigado, a fonte referencial utilizada foi o cadastro 
de empresas disponibilizado pela Associação de Avi-
cultores do Estado de Pernambuco, composto por 43 
empresas localizadas em todas as regiões do Estado. 
Silver (2000) considera a utilização de cadastros um 

procedimento que  é pertinente e útil.
Em busca de obter a maior representatividade 

possível da população, todas as 43 empresas listadas 
no cadastro foram convidadas a participar da pesqui-
sa. Delas, 27 aceitaram participar da pesquisa e for-
maram a amostra investigada.

 

3.2 VARIÁVEIS

A definição de práticas gerenciais associadas à 
gestão estratégica agroindustrial é um dos desafios 
contemporâneos do agronegócio. Atualmente, a lite-
ratura não apresenta nenhum modelo específico de 
práticas de gestão agroindustrial. 

Deste modo, o elenco de práticas gerenciais assume 
um formato exploratório. Richardson (1999) aponta 
que estudos exploratórios são aplicáveis quando não 
se tem informação prévia. Vergara (2003) considera 
que uma pesquisa exploratória é pertinente quando há 
pouco conhecimento acumulado ou sistematizado. 

Considerando o objetivo proposto para esta pesqui-
sa, foram definidos dois grupos distintos de variáveis: 

• O estabelecimento de metas; 
• Práticas de gestão;
O estabelecimento de metas representado foi uti-

lizado como proxy representativa da adoção de práti-
cas de gestão estratégica entre as empresas investiga-
das. A transmissão de objetivos, meios de transmissão 
de informações, horizonte estratégico, uso de feedba-
ck, uso de relatórios, uso de benchmarkimg represen-
tam as práticas gerenciais a serem testadas.

3.3 PROCEDIMENTO DE 
COLETA DOS DADOS

Os procedimentos operacionais de coleta de dados 
desta pesquisa foram executados através de entrevistas 
estruturadas. Para Gil (1999), uma entrevista estruturada 
se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas. 

Esta técnica consiste em fazer uma série de pergun-
tas a um informante, conforme roteiro preestabelecido, 
onde esse roteiro pode constituir-se de um formulário/
questionário que será aplicado da mesma forma a todos 
os informantes/sujeitos da pesquisa, para que se obte-
nham respostas para as mesmas perguntas. 

Para Richardson (1999), as vantagens da utilização 
desta técnica são as seguintes: as respostas e pergun-
tas fechadas são fáceis de codificar; o entrevistado 
não precisa escrever e por último, as perguntas fecha-
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das facilitam o preenchimento total do questionário. 
De acordo com Vergara (2009), a técnica de coleta 

de dados através de entrevistas estruturadas baseadas 
em questionários é operacionalizada em três etapas 
distintas, a saber:

• Planejamento;
• Execução;
• Conclusão.
Na etapa do planejamento, o pesquisador elabora 

elenco de perguntas que irão compor o questionário, bem 
como estabelecer sua ordem de apresentação. Nesta 
mesma perspectiva, Gil (2002) afirma que a elaboração 
de um questionário consiste basicamente em traduzir os 
objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. 
A execução consiste na aplicação propriamente dita do 
questionário entre os sujeitos respondentes. Na conclusão, 
o pesquisador encerra as atividades de campo.

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISE

Foram utilizados dois métodos distintos de análise: 

estatística descritiva e teste qui-quadrado para avaliar 
a associação existente entre as variáveis nominais e a 
significância estatística das relações entre o estabele-
cimento de metas estratégicas e as diversas práticas 
de gestão investigadas. Foram consideradas válidas as 
tabelas de distribuição conjuntas que obtiveram ele-
vado nível de significância (p=0,05). Todos os proce-
dimentos foram realizados através do auxílio do apli-
cativo estatístico STATISTICA for Windows. 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

O primeiro aspecto considerado foi o perfil das 
empresas do setor avícola do Estado de Pernambuco. 
Por meio dessas informações, foi possível quantificar 
a prevalência de suas principais características. O 
primeiro aspecto investigado consistiu no estabeleci-
mento de metas estratégicas dentre as empresas do 
setor de avicultura no Estado de Pernambuco. Os re-
sultados estão apresentados na tabela 1.

Pode-se verificar que uma parcela significativa das 
empresas investigadas declarou que estabelece metas 
para nortear a operacionalização de seu planejamento 
estratégico (77,77%). Este resultado sugere que haja 
uma prevalência de empresas que atuam no setor 

avícola do Estado de Pernambuco que adotam práticas 
de gestão estratégica guiadas por metas. As práticas 
de gestão também foram investigadas. O primeiro 
aspecto se referiu à transmissão de objetivos estraté-
gicos. Os resultados estão apresentados na tabela 2.

Transmissão de Objetivos Freqüência absoluta Freqüência acumulada percentual Percentual acumulado
Não transmite 2 2 7,40741 7,4074
Transmite limitadamente 14 16 51,85185 59,2593
Transmite amplamente 11 27 40,74074 100,0000

Fonte: Pesquisa de campo.

Tabela 2 - Distribuição de freqüência da transmissão de objetivos.

Estabelecimento de Metas Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulada
Não estabelece 6 6 22,22222 22,2222
Estabelece 21 27 77,77778 100,0000

Fonte: Pesquisa de campo.

Tabela 1 - Distribuição de freqüência do estabelecimento de metas relativas à gestão estratégica.
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Verificou-se que pouco menos da metade das em-
presas pesquisadas (40%, aproximadamente) declara-
ram que transmitem amplamente seus objetivos estra-
tégicos, enquanto outras 59,25% afirmaram que efe-
tuam comunicados apenas para alguns dos seus res-
pectivos gestores. Menos de 10% declararam que não 

divulgam informações sobre seus objetivos. Para estas, 
as informações são restritas para os proprietários e 
dirigentes superiores. O segundo aspecto referente às 
práticas de gestão investigadas trata dos meios de 
transmissão das metas e objetivos. Os valores obtidos 
estão dispostos na tabela 3.

De acordo com os valores encontrados, verifi-
cou-se que uma parcela significativa das empresas 
pesquisadas (aproximadamente 60%) utiliza um 
período de até 2 anos como horizonte estratégico, 
enquanto outros 18,52% consideram períodos de 3 
anos. Outras 18,51% adotam períodos de tempo de 

5 anos como referência para seus horizontes estra-
tégicos. O quarto aspecto referente às práticas de 
gestão adotadas pelas empresas do setor avícola do 
Estado de Pernambuco foi referente ao uso de me-
canismos de feedback. Os resultados estão dispos-
tos na tabela 5.

Os resultados obtidos demonstram que os meios 
tradicionais (conversas individuais, reuniões e quadros 
de avisos) têm sido utilizados com as mesmas inten-
sidades. Por outro lado, apenas uma empresa declarou 
utilizar meios eletrônicos para disseminar as informa-
ções relativas aos objetivos estratégicos. Este resulta-

do sugere certa prudência e conservadorismo por parte 
das práticas gerenciais. O terceiro aspecto relativo às 
práticas de gestão investigadas está associado ao ho-
rizonte estratégico considerados pelas empresas in-
vestigadas. Os resultados estão apresentados na tabe-
la 4.

Meios de Transmissão  Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulado
Conversa Individual 8 8 32,00000 32,0000
Reunião  8 16 32,00000 64,0000
Via Eletrônica 1 17 4,00000 68,0000
Quadro de Avisos 8 25 32,00000 100,0000

Horizonte Estratégico Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulado
Até 2 Anos 17 17 62,96296 62,9630
3 Anos 5 22 18,51852 81,4815
4 Anos 0 22 0,00000 81,4815
5 Anos 5 27 18,51852 100,0000

Fonte: Pesquisa de campo.

Fonte: Pesquisa de campo.

Tabela 3 - Distribuição de freqüência dos meios de transmissão.

Tabela 4 - Distribuição de freqüência do horizonte estratégico.
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Uso do Feedback Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulado
Não Usa 5 5 18,51852 18,5185
 Usa 22 27 81,48148 100,0000

Benchmarking  Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulado
Não Usa 14 14 51,85185 51,8519
 Usa 13 27 48,14815 100,0000

Relatórios Freqüência absoluta Freqüência acumulada Percentual Percentual acumulado
Não possui Relatórios  4 4 14,81481 14,8148
Relatórios Anuais 0 4 0,00000 14,8148
Relatórios Semestrais 0 4 0,00000 14,8148
Relatórios Mensais 10 14 37,03704 51,8519
Relatórios Quinzenais 4 18 14,81481 66,6667
Relatórios Semanais 9 27 33,33333 100,0000

Fonte: Pesquisa de campo.

Fonte: Pesquisa de campo.

Fonte: Pesquisa de campo.

Tabela 5 - Distribuição de freqüência do uso do feedback.

Tabela 7 - Distribuição de freqüência do uso de benchmarking.

Tabela 6 - Distribuição de freqüência do uso de relatórios.

Os resultados obtidos demonstram um amplo uso 
de mecanismos de feedback por parte das empresas 
investigadas. Mais de 80% delas declararam que uti-
lizam mecanismos de feedback. O quinto aspecto 

relativo às práticas de gestão investigadas foi o uso de 
relatórios gerenciais. Os resultados obtidos sobre a 
freqüência dos relatórios utilizados estão apresentados 
na tabela 6.

Os resultados obtidos apontam para um uso regu-
lar de relatórios como prática gerencial. Mais de 80% 
das empresas investigadas declararam que utilizam 
relatórios periódicos (mensais, quinzenais ou sema-

nais). As demais informaram que não utilizam relató-
rios. O sexto e último aspecto referente às práticas de 
gestão investigadas foi o uso de benchmarking. Os 
resultados estão dispostos na tabela 7.

De acordo com os resultados obtidos, pode-se ve-
rificar um certo equilíbrio. Aproximadamente a meta-
de das empresas investigadas declarou que utiliza re-
ferências de benchmarking como prática gerencial.

Em seguida, o teste qui-quadrado foi operaciona-

lizado para evidenciar a significância das relações 
entre as práticas gerenciais realizadas no âmbito das 
empresas pertencentes ao setor avícola de Pernambu-
co e o estabelecimento de metas norteadoras de estra-
tégia. Os resultados estão apresentados na tabela 8.
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Práticas Gerenciais p
Transmissão de objetivos 0,02
Meios de transmissão 0,80
Horizontes estratégicos 0,03
Uso de feedback 0,03
Uso de relatórios 0,17
Uso de benchmark 0,06

Fonte: Cálculos próprios.

Tabela 8 - Relações entre o estabelecimento de metas e os aspectos relativos às práticas gerenciais..

Na analise da transmissão de objetivos, foi obser-
vado que nenhuma das empresas que não estabelecem 
metas declarou transmitir objetivos de maneira ampla. 
Ainda verificou-se que apenas uma empresa não es-
tabelece metas, enquanto outras cinco declararam que 
os transmitem de maneira restrita.  Dentre aquelas que 
estabelecem metas, mais da metade delas declarou 
transmitir amplamente seus objetivos. Outras nove 

afirmaram que os transmitem de maneira restrita. 
Estes resultados apontam para a prevalência de em-
presas que transmitem amplamente seus objetivos 
dentre aquelas que estabelecem metas norteadoras de 
gestão estratégica. Os resultados da tabulação cruza-
da das freqüências absolutas referentes ao estabeleci-
mento de metas e os horizontes estratégicos estão 
apresentados na tabela 10.  

Os resultados obtidos apontam que a transmissão 
de objetivos, os horizontes estratégicos e o uso de 
feedback se mostraram relacionados ao estabelecimen-
to de metas de maneira significativa (todos obtiveram 

valores para p inferiores a 0,05), diferentemente dos 
demais. Os resultados referentes ao estabelecimento 
de metas e a transmissão de metas e objetivos estão 
apresentados na tabela 9. 

Transmissão de objetivos Não estabelece metas Estabelece metas Total
Não transmite 1 1 2
Transmite restritamente 5 9 14
Transmite amplamente 0 11 11
Total 6 21 27

Horizontes estratégicos Não estabelece metas Estabelece metas Total
Até 2 anos 6 11 17
3 anos 0 5 5
5 anos 0 5 5
Total 6 21 27

Fonte: Cálculos próprios.

Fonte: Cálculos próprios.

Tabela 9 - Distribuição conjunta do estabelecimento de metas para 
a operacionalização de estratégias em função da Transmissão de objetivoso.

Tabela 10 - Distribuição conjunta do estabelecimento de metas para a 
operacionalização de estratégias em função dos horizontes estratégicos
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Considerando o horizonte estratégico de tempo, 
verificou-se que todas as seis empresas das que não 
estabelecem metas utilizam horizontes de até dois anos. 
Dentre vinte e uma empresas que estabelecem metas, 
cinco declararam utilizarem horizontes de três anos. 
Outras cinco afirmaram que adotam horizontes de cinco 

anos. Estes resultados sugerem a prevalência de empre-
sas que adotam horizontes mais longos para as empre-
sas que estabelecem metas norteadoras de gestão estra-
tégica. Os resultados da tabulação cruzada das freqü-
ências absolutas referentes ao estabelecimento de metas 
e o uso de feedback estão dispostos na tabela 11. 

Os resultados obtidos apontam que, dentre as em-
presas que não estabelecem metas, metade delas de-
clarou que não utiliza mecanismos de feedback, en-
quanto dentre aquelas que estabelecem metas, apenas 
duas não utilizam este instrumento gerencial. Estes 
resultados apontam para uma elevada prevalência de 
empresas que utilizam mecanismos de feedback entre 
as empresas que estabelecem metas norteadoras de 
gestão estratégica. 

5 CONCLUSÕES

O objetivo geral desta pesquisa foi caracterizar as 
práticas de gestão no âmbito das empresas do setor 
avícola de Pernambuco para a gestão estratégica 
agroindustrial. A partir das informações coletadas, 
foram operacionalizados os procedimentos de análise 
propostos. Com relação às características prevalentes 
entre as empresas do setor que foram pesquisadas, 
observou-se que elas são predominantemente médias 
empresas, estão no mercado por um período entre 20 
e 50 anos, utilizam acima de 80% de sua capacidade 
instalada e comercializam seus produtos para Pernam-
buco e outros Estados brasileiros.

Sobre as práticas gerenciais, os resultados obtidos 
apontam que as informações são transmitidas limita-
damente através de reuniões, que os horizontes estra-
tégicos típicos são de até 2 anos, que mecanismos de 

feedback são utilizados e que são elaborados relatórios 
mensais. Também foi verificado um elevado percen-
tual de empresas que declarou elaborarem metas 
norteadoras de gestão estratégica. A operacionalização 
do teste qui-quadrado demonstrou que alguns dos 
aspectos investigados se mostraram relacionados à 
elaboração de metas de maneira significativa. Sobre 
as práticas gerenciais, a transmissão de objetivos, os 
horizontes estratégicos e o uso de feedback foram 
estatisticamente significativos. 

APESAR DOS RESULTADOS OBTIDOS 
SEREM ESTATISTICAMENTE SIGNIFI-
CATIVOS, NÃO HÁ SUSTENTAÇÃO SU-
FICIENTE PARA GENERALIZAR OS 
RESULTADOS ENCONTRADOS PARA 
TODOS OS SETORES DE ATIVIDADE 
AGROINDUSTRIAL. MESMO ASSIM, OS 
RESULTADOS OBTIDOS APONTAM EVI-
DÊNCIAS RELEVANTES SOBRE AS PRÁ-
TICAS DE GESTÃO E ESTRATÉGIA ADO-
TADAS PELAS EMPRESAS INVESTIGA-
DAS. ESTUDOS MAIS APROFUNDADOS 
PODERÃO GERAR INFORMAÇÕES 
MAIS DETALHADAS SOBRE A NATURE-
ZA DESSAS RELAÇÕES E CONTRIBUIR 
PARA O APRIMORAMENTO DA BASE 
DE CONHECIMENTO EXISTENTE 
SOBRE GESTÃO AGROINDUSTRIAL.

Uso de feedback Não estabelece metas Estabelece metas Total
Não usa 3 2 5
Usa 3 19 22
Total 6 21 27

Fonte: Cálculos próprios.

Tabela 11 - Distribuição conjunta do estabelecimento de metas para a operacionalização de estratégias em função do uso de feedback.
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Um mundo onde bens e serviços são entregues 
de forma gratuita e as empresas, ainda assim, con-
seguem ganhar dinheiro e crescer, podendo vir a 
figurar entre as maiores e mais valorizadas compa-
nhias do mundo - parece utopia?. Esta é a idéia 
central defendida por Chris Anderson, no livro Free 
(Grátis): o futuro dos preços. 

O autor, que ficou conhecido pela publicação do 
best-seller Cauda Longa - fenômeno mundial de 
vendas, é físico, e jornalista especializado em tec-
nologia, e fundamenta suas idéias com pesquisas 
baseadas em dados científicos e empresariais, apon-
tando tendências e caminhos para quem, de algum 
modo, compete (ou pretende vir a competir) através 
da internet. 

Com o crescimento das comunicações e transa-
ções comerciais via internet, a discussão sobre valor 
dos intangíveis tem crescido em importância e fre-
qüência.  Enquanto a valorização de uma consulta 
médica, um parecer advocatício, ou a solução de um 
problema de engenharia envolvem discussões polê-
micas, o Google resolve muitos problemas de co-
nhecimento, de forma gratuita. Embora o usuário 
pague pelo acesso à internet, tenha custos com os 
equipamentos, e energia, o serviço em si, prestado 
pelo Google, é gratuito. E o Google Inc. é hoje, uma 
das marcas de maior valor no mundo, além de fa-
turamento crescente.

Mas esta discussão sobre o Grátis não é uma 
particularidade das transações via web. King Gil-
lette, para viabilizar sua invenção de 1903, passou 
a comercializar barbeadores com margens muito 
baixas, uma vez que a venda de lâminas é que con-
tribuíam para os resultados financeiros de seu ne-
gócio. E, para não ir muito longe, o negócio de 
emissoras de rádio não é viabilizado pelo pagamen-
to de músicas e notícias por parte de seus ouvintes, 
mas sim da publicidade comercializada junto a  seus 
anunciantes.

As várias modalidades de “grátis” podem envol-
ver: produtos pagos subsidiando produtos grátis 
(compre uma escova e leve um creme dental); pagar 
mais caro subsidiando o grátis (televisão aberta x 
preços dos anúncios), e pagantes subsidiando não 
pagantes (mulher só paga meia entrada). Boa parte 
deste movimento de “coisas sendo oferecidas gra-
tuitamente” é conseqüência dos ganhos de produti-
vidade empresarial, como jornal gratuito, redução 

de preços em medicina, pois os serviços de diag-
nóstico serão prestados por softwares e equipamen-
tos, redução de custos logísticos – o famoso “frete 
grátis”. O autor cita o caso da Banda Calypso, que 
distribui CDs gratuitamente, como forma de tornar 
sua música conhecida, pois a banda está no negócio 
de shows, e não em venda de CDs.

Mas é na web que o Grátis se torna mais eviden-
te, e mais crescente. A web se tornou o território 
do grátis por razões econômicas, dado que o custo 
marginal de todas as coisas on line aproxima-se do 
zero. Paradoxalmente a idéia de que “informação é 
poder” contrasta com a tendência de disponibilizar 
conteúdo gratuitamente. Se a informação torna-se 
valiosa – isto é válido para informação escassa, a 
informação abundante tende a ser grátis. Algo como: 
uma consulta sobre como resolver um problema, de 
forma generalizada você encontra na internet, mas 
se você quer resolver um problema específico, a 
adequação da solução envolve um custo, que certa-
mente vai ser alto. O software livre está acessível a 
qualquer um, mas um sistema ajustado às suas ne-
cessidades requer desenvolvimento e acarreta custos 
superiores.

O Google, ícone desta economia do Grátis, con-
seguiu desenvolver um modelo de negócio que 
torna-se melhor a cada vez que um usuário acessa 
links de páginas, aumentando sua capacidade de 
pesquisa e refinamento.

As 10 regras do Grátis: 1. Se for digital, mais 
cedo ou mais tarde será Grátis; 2. Os átomos não 
fazem mais tanta questão de ser Grátis; 3. Não há 
como impedir o Grátis;  4. É possível ganhar di-
nheiro com o Grátis; 5. Redefina seu mercado; 6. 
Arredonde para baixo; 7. Mais cedo ou mais tarde, 
você concorrerá com o Grátis; 8. Adote o desperdí-
cio; 9. O Grátis faz as outras coisas terem valor; 10. 
Administre para a abundância, não para a escas-
sez. 

Concluindo, se você ou sua empresa atua via 
Internet, você deve considerar, fortemente, a possi-
bilidade de entregar (pelo menos alguns) serviços 
gratuitos, como forma de dar continuidade aos seus 
negócios atuais e futuros.

Este e outros livros estão sendo apresentados, de 
forma didática e dinâmica, através do programa 
Leituras Conectivas, www.leiturasconectivas.com.
br.




