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Fazendo alusão ao anúncio da eleição de um novo Papa e da aceitação do resultado por parte do escolhido, 
podemos declarar: Habemus qualis!

Somos B4!
Sem citar nomes, agradecemos e parabenizamos de início todos aqueles que acreditaram na criação e con-

solidação de uma revista científica em nossa Universidade, desde seu projeto: reitores, pró-reitores, diretores e 
coordenadores da UnP, membros do corpo editorial, membros do conselho consultivo e avaliadores.

Agradecemos e parabenizamos em especial a equipe da Editora UnP nas pessoas da Patrícia Gallo e Adria-
na Evangelista. Não precisamos de falsa modéstia, vocês fizeram um trabalho grandioso, e esse é o resultado 
de um planejamento acertado, coerente com os critérios de avaliação e com o manual de boas práticas: melho-
rias constantes na operacionalização, apresentação da revista aos indexadores, revisão por pares, inclusão no 
sistema IBICT, entre outros.

Nessa caminhada, destacamos nossa participação nos encontros de editores científicos, fundamental para 
discussões, troca de experiência e aquisição de conhecimento.

Apesar das dificuldades, principalmente a de iniciarmos dentro do ciclo vicioso como-não-tenho-pontua-
ção-no-qualis,-recebo-poucos-artigos-e-a-maioria-que-recebo-não-tem-qualidade, valeu a pena mantermos o 
padrão de exigência e só publicarmos artigos merecedores, mesmo que isso significasse o número mínimo de 
artigos por volume.

Por isso, segue nosso especial agradecimento aos autores que submeteram artigos a nossa revista. Sem a 
confiança de vocês, essa conquista não seria possível.

Esse número traz seis artigos, uma resenha e uma entrevista.
Na seção de artigos, Daniel Santos de Carvalho se baseia nos elementos processo de reestruturação pro-

dutiva, ações administrativas e o mundo do trabalho, para expor panoramas sobre as maneiras com que as 
pessoas se colocam em relação ao desenvolvimento de seus trabalhos; Gabriel Flores, Maurício Barth e Ernani 
Cesar de Freitas avaliam o processo de marketing político digital como ferramenta estratégica de persuasão, 
comunicação e inovação; Tânia Nobre Gonçalves Ferreira Amorim e Ladjane de Barros Silva analisam a im-
portância da gestão estratégica de pessoas nas organizações contemporâneas e a influência recíproca entre a 
inovação e o envolvimento dos colaboradores; Lenin Cavalcanti Brito Guerra, Cláudio Márcio Campos Men-
donça, Antônio Sérgio Araújo Fernandes e Manoel Veras Souza Neto discutem a nova administração pública à 
luz dos trabalhos de Thomas Kuhn e Karl Popper, através de uma análise epistemológica e documental; Sibele 
Leandra Penna Silva e Walmer Faroni usam uma abordagem econométrica para dados em painel em um teste 
com despesas orçamentárias, gastos sociais e gastos econômicos a fim de detectar possíveis manipulações de 
caráter eleitoral executadas pelos governantes; e Rodrigo José Guerra Leone e Nilda Maria de Clodoaldo Pinto 
Guerra Leone apresentam uma revisão bibliográfica sobre as formas e as razões da medição do tamanho de 
pequenas e médias empresas.

Na resenha, o professor Airton José Cavenaghi apresenta o livro Corporate Mobility in Latin America: a 
guide to having a best-in-class travel program in the region dos editores Ricardo Souto Ferreira e Elizabeth 
Kyoko Wada, que reflete sobre a mobilidade corporativa, um tema ainda pouco estudado no Brasil.

Finalmente, entrevistamos o professor Sinézio Fernandes Maia, pós-doutor em Economia e diretor do 
núcleo João Pessoa da APIMEC Regional. Em conversa bastante agradável, o professor nos apresentou os de-
safios que tem à frente do núcleo e se mostrou otimista em relação ao desenvolvimento do mercado de capitais 
na nossa região.

Boa leitura.

Rodrigo Leone
Editor

EDITORIALEDITORIAL
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Artigos

REEsTRuTuRAÇÃO PRODuTIVA, 
ADmINIsTRAÇÃO, muNDO 
DO TRABALHO: RELAÇÕEs, 
mODIFICAÇÕEs E CONsEQuÊNCIAs

REsTRuCTuRING PRODuCTION, ADmINIsTRATION, THE WORLD OF 
WORK: RELATIONs, mODIFICATIONs AND CONsEQuENCEs

Daniel Santos de Carvalho
Psicólogo. Especialista em Avaliação Psicológica pela UNI-RN. Consultor empresarial em atuação na área industrial.
E-mail: dsantosc2@gmail.com

RESuMO
O presente artigo se baseia em três elementos: o processo de reestruturação produtiva, ações administrativas e o mundo do trabalho, com o intuito de 
articular e expor panoramas referentes à maneira com que as pessoas se colocam em relação ao desenvolvimento de seus trabalhos, trazendo à tona fatores 
sociais, econômicos, políticos, entre outros. Para tanto, essa produção fundamenta-se em torno de análises bibliográficas, que se referenciam a um ensaio 
teórico, relacionando ao macro universo do elemento trabalho, as influencias advindas dos processos de remodelagem produtiva, principalmente as que 
emergem a partir do século XX, expondo também algumas vivências e consequências de categorias de trabalho especificamente envolvidas na realidade 
em discussão. Tem-se como objetivo, em meio a problematização elaborada, apresentar alguns elementos na área de gestão e desenvolvimento de pessoas 
que se configurem como fatores que podem agir sobre a realidade de constantes transformações do mundo do trabalho, evidenciando alternativas que 
gerem as pessoas envolvidas, melhorias referentes à sua dinâmica de trabalho, sem que estas sejam acometidas por grandes explorações e cobranças 
exageradas, em prol simplesmente do acúmulo cada vez maior de capital.

Palavras-chave: Reestruturação produtiva. Mundo do trabalho. Ações administrativas.

ABSTRACT
This article is based on three elements: the restructuring production process, administrative actions and the world of work, in order to articulate and expose 
situations related how the people place themselves in relation to their work, pointing social, economic or political factors, among others. This paper is 
based in literature reviews, which refer to a theoretical essay, relating to the macro world of work that come from the productive processes of remodeling, 
especially those that emerge from the twentieth century. Some experiences and consequences of job categories specifically involved in the reality under 
discussion will be pointed. It will be questioning some elements in the management and development of people who are configured as factors that may act 
on the reality of the changing in the world of work, showing alternatives that manage the people involved, improvements related to the dynamics of their 
work, without being affected by large explorations and exaggerated charges in favor of simply increasing accumulation of capital.

Key words: Restructuring production. World of work. Administrative actions.
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   1 INTRODuÇÃO

Com o decorrer do tempo, é possível observar que 
o elemento trabalho sofre inúmeras modificações em 
sua forma de estruturação, execução, planejamento, 
finalidade, entre outras, estas acabam por abarcar di-
versas instâncias sociais, como por exemplo, a eco-
nomia, a política, os grupos populacionais, etc. Po-
demos entender então, que as variações referidas se 
configuraram em uma dinâmica que permeia a vida 
dos indivíduos de maneira coletiva e social.

O mundo do trabalho se caracteriza por ser um 
elemento de constantes transformações, e que en-
volve as pessoas em seus processos, visto que não se 
pode pensar na vida em sociedade sem nos deparar-
mos com as formas de estruturação do trabalho e as 
incidências de fatores como o modelo de educação, 
o posicionamento político e econômico dos Estados, 
assim como as práticas e influências do sistema de 
acumulação de capital. 

Então, o que seria na realidade o tão falado mundo 
do trabalho? Alves (2007) nos chama a atenção para a 
existência não de apenas um, mas de vários mundos do 
trabalho, presentes nos períodos anteriores à expansão 
capitalista, que expressavam a forma como esse ele-
mento era significado e materializado socialmente.

Dentre as grandes modificações desse elemento, 
as mais expressivas se relacionam com o advento das 
grandes tecnologias que vêm substituindo paulatina-
mente as pessoas por máquinas, a exemplo da classe 
dos bancários, que de forma bastante evidente redu-
ziu seu efetivo humano, e aumentou seus serviços tec-
nológicos eletrônicos. Pode-se citar também a grande 
exclusão dos jovens do mercado trabalhista, que re-
sulta no acúmulo da execução de atividades precárias 
e sem perspectivas de continuidade por essa parcela 
populacional, assim como, a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, porém com uma ressalva quan-
do falamos em valores salariais, que ainda se encon-
tram inferiores aos dos homens de mesmas funções 
(HILARIO, 2005).

Lima (2008) fala que podemos entender que o 
mundo do trabalho se configura em uma rede de 
processos que estão ligados ao desenvolvimento e à 
produção de ações que modificam o espaço e geram 
a aquisição de bens de acumulação individuais e co-
letivos, necessitando dos meios que possibilitam a 
aquisição de conhecimentos, para se estruturar e dar 
sentido as suas práticas.

Porém, devido ao fato de tais mudanças serem tão 
frequentes, acabamos por internalizá-las em nossos 

discursos, afirmando que as mesmas fazem parte da 
vida em sociedade e que isso é um fato natural do 
processo de desenvolvimento, produzindo a cultura 
da alienação dos trabalhadores, inerentes às imposi-
ções da lógica produtiva (LIMA, 2008).

O desenvolvimento da presente produção tem por 
objetivo uma exposição de fatores que se relacionam 
com o papel dos indivíduos frente às suas dinâmicas 
de trabalho, mediadas pela atuação do processo de re-
estruturação produtiva, assim como a inferência que 
as ações de gestão de pessoas manifestam nesse con-
texto, vislumbrando alternativas para a o trato e para 
a administração de demandas relacionadas ao uso da 
força de trabalhista.

   2 A ADmINIsTRAÇÃO E Os mODELOs    
   DE PRODuÇÃO

Quando pensamos em administração e trabalho, 
é possível visualizar um contexto também caracte-
rístico de mudanças e transformações, em especial a 
partir do século XX, pois o mesmo foi marcado por 
grandes crises e desafios em aspectos que se ligam 
aos modelos de organização e produção, elementos 
fortemente influenciadores da dinâmica de atuação 
da força trabalhista, assim nos orientam Carvalho e 
Pimentel (2010).

Dessa forma, as transformações mais evidentes es-
tão principalmente relacionadas às ações de controle 
e produção, tendo em vista que as mesmas objetivam 
basicamente o aumento da eficiência das organiza-
ções. É possível associar essa visão às consequências 
geradas pela revolução industrial, ligadas à grande 
expansão empresarial e às exigências de obtenção de 
melhores rendimentos e controle dos recursos, visan-
do ao embate da concorrência e da competição que se 
mostravam cada vez mais evidentes.

Dentro do processo de expansão citado está o sur-
gimento do modelo de produção Fordista/Taylorista, 
que proporcionou uma produção massificada de pro-
dutos, barateando os custos de venda, em detrimento 
de fatores como: contratações de muitos operários, 
parcelamento das funções dos mesmos, diminuição 
dos salários, entre outros, aliados à criação da Linha 
de Montagem, exigiu dos operários a realização de 
atividades rotineiras e parceladas (PERES, 2000). 

Ribeiro (2009) coloca que o Fordismo/Taylorimo 
vem a se tornar um grande modelo de organização 
da produção, assumindo uma fatia considerável do 
mercado consumidor. Para Batista (2006), o sucesso 

desse modelo de produção se deve, principalmente, à 
junção entre estruturação do processo produtivo For-
dista e às técnicas de administração científicas taylo-
ristas, que se preocupavam bastante com as ações de 
desperdício.

É em detrimento a tais preocupações, que as nor-
mas, princípios e leis “científicas” da administração 
do trabalho taylorista visaram, sobretudo, à explora-
ção do trabalho em seu limite máximo, o que ocasio-
na um estudo minucioso do tempo e dos movimentos 
dos trabalhadores, sendo um dos pontos fundamen-
tais dessa perspectiva, a separação entre os momen-
tos de planejamento e execução do trabalho, diz Ba-
tista (2006).

Em meio a toda essa lógica de produção, uma 
grande crise estrutural se configurava, e acabou vin-
do à tona na década de 70. A mesma, segundo An-
tunes (1999), é resultado, principalmente, da queda 
da taxa de lucro, do aumento do preço da força de 
trabalho e do desemprego estrutural que se iniciava, 
causando uma retração do consumo que o modelo 
Fordista/Taylorista, não foi capaz de resolver. 

Como alternativa a essa situação, o modelo de 
estruturação do capital se mostra hábil em se modi-
ficar, utilizando-se das experiências anteriores para 
formular uma estrutura de produção que fosse capaz 
de superar aquele momento crítico. 

Esse movimento de reordenação tem como grande 
característica o surgimento de políticas neoliberais, 
adotando posturas que promovem privatizações esta-
tais, a falência do setor público estatal, como também 
a desregulamentação dos direitos do trabalhador. Por 
consequência de tais ações, emergem os modelos de 
produção pós-fordista, o qual o mais expressivo foi o 
Toyotismo. Este, por sua vez:

(...) elabora um discurso voltado para a valo-
rização do trabalho em equipe, da qualidade 
do e no trabalho, da multifuncionalidade, da 
flexibilização e da qualificação do trabalha-
dor. Oculta, porém, a exploração, a intensifi-
cação e a precarização do trabalho, inerentes 
à busca desenfreada do lucro pelo sistema de 
metabolismo social do capital (...). (MESZÁ-
RIOS APUD PERES, 2000; p.1).

Em detrimento a isso, aponta-se um novo método 
de reestruturação da produção e do trabalho, dando 
inicio a um modelo mais flexível dos mesmos, alme-
jando a recuperação do ciclo produtivo, nos relata 
Antunes (1999). Suas características envolvem as 
ações de reordenamento da produção, e acumulações 

de capital, que têm fortes repercussões sobre o con-
texto em questão, afetando os processos e as relações 
trabalhistas, mediante inovações no sistema produti-
vo e nas modalidades de gestão, consumo e controle 
da força de trabalho, recebendo, tais acontecimentos, 
a denominação de processo de reestruturação produ-
tiva (ANTUNES, 2000). 

Tal processo tem por objetivo uma mudança nas 
ações produtivas, que veem gerando aumento da 
produtividade e da qualidade da produção; aumento 
das exigências nas atividades exercidas no trabalho 
e para o trabalhador,  tornando-o polivalente e espe-
cializado.

Tendo em vista que toda essa conjuntura não se 
dá de forma isolada, ou seja, somente envolvendo os 
fatores estruturantes das formas de trabalho e pro-
dução, vemos que o processo de reestruturação pro-
dutiva atinge, de forma substancial, toda a vida dos 
indivíduos, onde estes passam grande parte do seu 
tempo trabalhando, ou sob tensão por motivos advin-
dos do trabalho e acabam perdendo oportunidades 
de melhorar a qualidade de vida, ficando assim apri-
sionados em uma rotina desgastante e perturbadora, 
assim nos deixa entender, Hilário (2005).

Nesse cenário da reestruturação, é importante 
lançar um olhar aos aspectos relacionados à saúde 
dos trabalhadores. Para isso, é necessário analisar 
o papel dos mesmos imersos em um processo histó-
rico-social, entendendo o ser humano não de forma 
isolada, mas em interação com o mundo material que 
o cerca, como produto e produtor da realidade, (RI-
BEIRO, 2009). 

O processo de remodelagem envolve uma reor-
ganização da produção, por exemplo, ao substituir 
o trabalho humano por um artefato tecnológico, as 
formas de pensar e sentir a organização de trabalho 
não são as mesmas de quando inexistia a ferramenta 
de tecnologia. Desse modo, o sujeito trabalhador é 
“obrigado” a conceber o trabalho de outros modos, e 
essa nova forma de conceber o trabalho pode gerar a 
esse sujeito-trabalhador sofrimentos diante os impe-
dimentos de sua atividade de trabalho (CLOT, 2006).  

   3 REFLEXO NAs CATEGORIAs DE       
   TRABALHO

Muitas categorias profissionais sofreram com o 
processo de remodelagem, além das consequências 
operacionais de suas tarefas, as afetações subjetivas 
diante dessas mudanças são cotidianamente observa-
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das. Mediante a isso, uma atenção mais voltada às 
perspectivas que abrangem as categorias ocupacio-
nais vem sendo lançada com mais frequência na atu-
alidade, no intuito de promover uma adequação das 
pessoas envolvidas a uma nova realidade.

Algumas categorias de trabalho se mostram mais 
fortemente afetadas pelas transformações advindas 
da reestruturação produtiva.  É possível citar como 
setores produtivos mais atingidos por esse processo 
os que se relacionam aos bancários, à telefonia, aos 
transportes dentre outros. Estes, além de experimen-
tarem modificações profundas em seu espaço de tra-
balho, assistiram impotentes à transferência de seu 
saber e de suas atividades para os terminais eletrôni-
cos e/ou serviços computadorizados.

Seguindo o pensamento de Lopes (2009) vemos que:

(…) a tecnologia assume cada vez mais a 
parte mecânica da produção e substitui um 
quantitativo grande de mão-de-obra, ao 
sujeito-trabalhador caberá um novo espaço, 
extremamente disputado e competitivo, com 
novas regulações, com novas exigências e 
requisitos, impelindo os sujeitos à constru-
ção de novos padrões, valores e relações no 
trabalho, e também fora dele(…) (LOPES, 
2009, p. 7).

Segundo Damalso (2010) a presença das tecnolo-
gias no contexto do trabalho não é algo novo, estas 
vêm acontecendo em diferentes proporções e inten-
sidades. Nas últimas décadas, essa tecnologia passou 
a ser vista como algo que potencializa o trabalho hu-
mano, do ponto de vista da produtividade capitalis-
ta, mas acaba tornando o trabalhado cada vez mais 
repetitivo e enfadonho. Logo, podemos notar que o 
crescente desenvolvimento da tecnologia tem colabo-
rado para as mudanças no mundo do trabalho tanto 
de forma quantitativa, mas principalmente de forma 
qualitativa nas relações do homem com a sua ativi-
dade laboral. Além disso, é possível pontuar que esta 
inserção de novas tecnologias tem gerado medo de 
que as máquinas venham a substituir o trabalho hu-
mano, nos diversos setores de atividades. 

Com o advento dos aparatos tecnológicos, algu-
mas categorias de trabalho foram extintas ou sofre-
ram modificação nos perfis das ocupações, como a 
substituição do telefonista, do datilógrafo e, por sua 
vez, a emergência do programador, do web designer, 
do operador de telemarketing e do suporte de help-
desk, (POCHMANN, 2005). Dessa forma, têm-se 
configurado e reconfigurado as mudanças das ocupa-
ções e profissões no atual contexto laboral.

No setor das comunicações, inclusos à telefonia 
e ao teleatendimento, a metamorfose foi ainda mais 
radical: sob constante vigilância, não só deveriam 
atender, mas, em sua relação de atribuições constava 
o poder de agradar, de convencer e persuadir um usu-
ário abstrato a comprar serviços e bens não duráveis 
oferecidos. Isso acabou gerando impactos sobre a saú-
de dos trabalhadores como: Lesões por Esforços Re-
petitivos (LER), Distúrbios Osteomuscular Relaciona-
dos ao Trabalho (DORT), disfonias, perdas auditivas, 
fadiga visual, distúrbio do sono, sintomas digestivos 
em gerais, infecção urinária e hipertensão- pressão 
alta (STRE, 2005; INSS, 2005; 2008). Dejours (1992) 
chama a atenção para impactos como tensão nervosa, 
autorrepressão, frustração e agressividade.

Venco (2006) ainda acrescenta sobre esta classe 
de trabalhadores:

“A precarização das relações de trabalho propicia 
a intensificação do trabalho e a individualização dos 
comportamentos, neutralizando a mobilização coleti-
va e generalizando “o silêncio” e o “cada um por si”. 
(…)” (p.10).

Com isso, pode-se perceber que se é instaurado no 
ambiente de trabalho um clima de permanente com-
petição, tanto individual quanto coletivamente, su-
portável apenas pela perspectiva da manutenção do 
emprego. Além disso, nota-se que esta classe vive um 
processo de precarização, sendo utilizado pela gestão 
o medo, que desestabiliza os coletivos, assim a em-
presa impõe um grau de sofrimento aos trabalhadores 
diante da ameaça declarada a respeito do cumprimento 
de metas inatingíveis, dificultando assim a resistência 
da classe que vive do trabalho (VENCO, 2006).

Para a classe dos bancários, por exemplo, a rees-
truturação produtiva também teve forte repercussão, 
desestruturando-os a partir do final da década de 80 
e se estendendo até os dias atuais. Esta remodelagem 
trouxe consequências como demissões em massa, 
automação e terceirização. Nesse cenário, os bancá-
rios são levados a desenvolverem uma formação po-
livalente, na tentativa de se manterem empregados, 
sendo submetidos à sobrecarga de tarefas e a longas 
jornadas de trabalho. Agravando assim, os problemas 
de saúde dos trabalhadores, com doenças como os 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(DORT) e os transtornos mentais e comportamentais 
(SILVA; PINHEIRO; SAKURAI, 2007). 

A nova gestão de trabalho inserida no setor ban-
cário, advinda da reestruturação produtiva, trouxe 
como consequências estratégias de aquisição de clien-

tes, tornando o banco menos rentável e o voltando 
mais para áreas de negócios, fazendo assim com que 
houvesse um aumento no número de atividades para 
os trabalhadores deste setor (LARANJEIRA, 1997).

Melo e Barbarine (2002) acrescentam que os bancos 
passaram a ter um volume maior de serviços presta-
dos, em função do crescimento econômico e da diver-
sificação dos serviços prestados. Os bancos passaram 
a receber tributos e contribuições da previdência so-
cial, a fazer operações de cobrança, venda de seguros, 
administração de diferentes tipos de investimentos e a 
oferecer linhas de crédito, entre outros serviços.

Segundo uma série de autores, Gracia, Crisci, 
Kining, Laranjeira, Segnini, descritos no trabalho 
de Melo e Barbarine (2002), o bancário vem sendo 
desvalorizado profissionalmente devido à inserção 
do desenvolvimento tecnológico e das mudanças na 
gestão de trabalho citadas anteriormente. Eles rela-
tam que anteriormente, o domínio da profissão da-
va-se através da experiência no campo de trabalho 
e foi degradando-se com o início da mecanização e 
intensificando-se com a introdução de computadores 
e mudanças no modelo de gestão.

Estes hoje contam com o aumento das exigên-
cias por maiores qualificações, sendo necessário um 
maior conhecimento acerca do mercado financeiro, 
domínio das tecnologias, habilidades para lidar com 
os clientes e com a equipe de trabalho. Há também o 
medo constante de ser desligado da empresa, pois a 
estrutura organizacional está cada vez mais evoluin-
do tecnologicamente de uma forma que sua função 
não seja mais necessária, (SILVA, 2002).

Os serviços oferecidos pelos bancos estão cada 
vez mais informatizados e descentralizados das 
agências bancárias, pois os serviços/transações co-
meçaram a ser disponibilizados ao cliente através dos 
sites na internet e salas de autoatendimento, (SILVA; 
PINHEIRO; SAKURAI, 2007).

Um aspecto fortemente apontado por esta classe 
está na mudança da sua função inicial, antes eram 
eles que “apresentavam os serviços ao banco” e atu-
almente são os que “seguram as reclamações e as 
pressões”, (MELO; BARBARINI, 2002). Levando 
também em consideração que estão cada vez mais 
perdendo o contato direto com os clientes, provocan-
do uma crise de identidade neste profissional.

Outra consequência da reestruturação na classe 
dos bancários são as ameaças de demissão que ge-
ram nesses funcionários enorme ansiedade, mesmo 
naquelas que foram admitidos através de concurso 
público, sendo uma realidade principalmente nas em-

presas que implantarem o Programa de Demissão Vo-
luntária (PADV), gerando o sentimento de impotência 
na classe. Dessa forma, alguns trabalhadores chegam a 
esconder ou possuem medo de reconhecer suas patolo-
gias. Segundo Melo e Barbarini (2002), a LER/DORT 
é uma das doenças que mais se enquadram e ocorrem 
diante da ameaça de demissão, sendo estas doenças 
ocasionadas pela atual necessidade de maior digitação 
de documentos e extensão da jornada de trabalho.

As LER/DORT ś (lesão por esforço repetitivo/
Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) 
são causadas pela utilização biomecanicamente in-
correta dos membros, propiciadas pela mecanização 
e organização do trabalho e pela fragmentação e re-
petição das tarefas (PRYSIEZNY, 2002), e atenuadas 
pelo trabalho, visto que o ser humano nasceu para 
movimentos globais e as condições de trabalho atu-
ais, com alto grau de repetição e monotonia, limitam 
a natureza humana (MENDES, 2000).

Martins e Duarte (2000) afirmam que os funcio-
nários que trabalham diante de microcomputadores 
parecem apresentar mais queixas físicas relacionadas 
a sua ocupação, por terem uma exigência maior de 
esforços repetitivos.

Falando agora sobre o setor de transportes, assim 
como em outras classes de trabalhadores, a reestru-
turação produtiva nesse campo foi marcada pela in-
serção de novas tecnologias. Lima (1995) nos relata 
que essa transformação já acontece desde meados de 
1990 e está presente tanto na área administrativa, na 
garagem, como também nos próprios veículos com a 
utilização de equipamentos (monitores de esforços ex-
cessivos em curvas e freadas, campainha com sinal lu-
minoso, catracas eletrônicas, sensores de temperatura 
e pressão do óleo). Estes novos equipamentos, segundo 
a autora, servem como mecanismos para controlar o 
trabalho de motoristas e cobradores, uma vez que eles 
passam a maior parte de suas jornadas em ambientes 
externos, ou seja, fora dos limites das empresas.

 Os trabalhadores do transporte urbano têm 
uma grande responsabilidade, que muitas vezes é 
despercebida pelas pessoas, que é a circulação diária 
de uma grande parcela da população, garantindo as-
sim o funcionamento econômico da cidade, e permi-
tindo a mobilidade da população no seu democrático 
direito de ir e vir. Esta categoria forma uma grande 
parcela de trabalhadores, estes, apesar de trabalharem 
em transportes coletivos urbanos, um serviço público, 
estão remetidos a empresas privadas. Com a inserção 
tecnológica, muitas dessas empresas têm gradualmen-
te substituído o cobrador de ônibus por catracas eletrô-
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nicas, como constatado por Cruz (1998).
Estas mudanças no setor de transportes trazem 

diversas consequências, como uma maior flexibiliza-
ção do trabalho controlando individualmente os tra-
balhadores, a extinção de alguns postos de trabalho 
do sistema vigente, como o cobrador, entre outras. 
Isto pode causar um grande impacto social se pensar-
mos que o Brasil tem desníveis acentuados de quali-
ficação de mão-de-obra e dos inúmeros trabalhadores 
à margem do mercado de trabalho (CRUZ, 1998).

Se considerarmos a atividade laboral como uma 
dimensão central na vida humana, o que torna o ho-
mem um ser social, estas transformações do mun-
do do trabalho podem ser também traduzidas como 
constantes mudanças nos modos de ser do trabalha-
dor, e consequentemente, nos sentidos produzidos 
pelo sujeito no seu cotidiano, (DAMALSO, 2010).

O aumento do desemprego, do subemprego, da 
precarização, da desregulamentação do mercado, das 
relações de trabalho e etc. trazem discussões sobre 
qual seria o lugar do sujeito com essas mudanças. A 
incerteza sobre um futuro é uma das características 
contemporâneas relacionadas às atividades laborais 
de forma geral. Estas incertezas acarretam grandes 
inseguranças para o trabalhador que, por sua vez, 
acaba se submetendo cada vez mais às novas “leis” 
do Mercado de trabalho na busca de sua permanência 
ou até mesmo reinserção (DAMALSO, 2010).

   4 GEsTÃO DE PEssOAs, umA    
   ALTERNATIVA ImPORTANTE

Nessa realidade de profundas modificações é pos-
sível verificar que o processo de reestruturação pro-
dutiva, as deliberações administrativas e de gestão, 
como também o dinâmico desenvolvimento do mun-
do do trabalho se constituem de maneira conjunta e 
concatenada. Visto isso, podemos nos questionar de 
que maneiras, ou que contribuições poderiam ser 
referenciadas para que os avanços dessas áreas não 
tragam apenas consequências negativas para os indi-
víduos inseridos nesse contexto?

A partir desse questionamento, apontam-se as po-
líticas administrativas de gestão e desenvolvimento 
de pessoas como alternativas viáveis ao trabalho na 
realidade apontada, por atenderem às necessidades 
de reformulação nos ambientes ocupacionais, visan-
do à superação das dificuldades advindas das novas 
lógicas de trabalho já referenciadas. Segundo Gil 
(2010), entre os principais desafios enfrentados que 

se relacionam com a natureza dos fenômenos admi-
nistrativos, reestruturantes da produção e do mundo 
do trabalho estão os já citados avanços tecnológicos, 
a competitividade, o autogerenciamento de equipes, a 
virtualização das instituições, cultura organizacional 
e terceirização.

Na prática de ação sobre tais desafios, a gestão 
de pessoas atua como um elemento chave dentro das 
organizações, estruturando o manejo das demandas 
de forma cada vez mais planejada e estratégica. Ve-
mos atualmente atividades sendo desenvolvidas com 
o intuito de minimizar a resistência natural ao avanço 
da isenção tecnológica, sendo passível de observação 
que não apenas as máquinas se tornam obsoletas, 
mas também os conhecimentos e habilidades. Para 
a atuação nessa esfera, apresenta-se a necessidade de 
investimento em qualificação, e na criação de novos 
conhecimentos, que agregados ao processo de pro-
dução apresentam-se como vantagem competitiva de 
mercado, nos orienta Gil (2010).

Outra vantagem, e que vem sendo fortemente 
trabalhada nas organizações é a promoção de uma 
força de trabalho diversificada, esta atua como um 
elemento maximizador do desempenho promoven-
do concomitantemente o desenvolvimento em áreas 
como: aquisição de recursos, marketing, criatividade 
solução de problemas e flexibilidade organizacional, 
como orienta Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli (2008). 
Os autores ainda nos falam que apesar dessas vanta-
gens, as ações aplicadas apenas à diversificação da 
força trabalhista podem gerar problemas potenciais 
em relação a conflitos interpessoais, rotatividade de 
mão-de-obra e em comunicação, devendo sempre a 
diversidade ser trabalhada em conjunto com ações de 
promoção e desenvolvimento internos como: plano 
de cargos e salários, promoções horizontais e verti-
cais, capacitação, entre outros, que estimulem a con-
ciliação, permanência e ascensão de pessoas dentro 
dos ambientes organizacionais.

Trabalhando nessa perspectiva de desenvolvimen-
to, é possível notar que a “organização mecânica”, 
movida de forma a pensar nas pessoas como engre-
nagens da produção, já não se mostra mais atraente 
há algum tempo, enfatizando assim a ideia de trans-
formação, o que favorece o fortalecimento de temá-
ticas que se propõem a trabalhar ações em equipes 
multifuncionais, delegação de responsabilidades, 
aprendizagem organizacional entre outras temáticas 
que emergiram durante o processo de transição en-
tre os modelos industrial e pós-industrial, discorrem 
Mascarenhas, Vasconcelos e Vasconcelos (2005).

Diante do exposto, a grande contribuição que a 
gestão do fator humano desempenha, e que acaba se 
tornando também um de seus grandes desafios ine-
rentes ao contexto explicitado, está ligada à busca por 
incorporar mecanismos que proporcionem aos indiví-
duos condições para adequarem-se às exigências do 
trabalho sem ferir a sua integridade enquanto pesso-
as. Neste modelo, as relações entre indivíduos e orga-
nizações são pautadas pela reciprocidade e a Gestão 
de Pessoas precisa ser integrada, de tal forma que o 
conjunto de políticas e práticas que a formam devem, 
a um só tempo, atender aos interesses e expectativas 
das empresas e das pessoas, evidencia Dutra (2002).

   5 mETODOLOGIA

O trabalho desenvolvido caracteriza-se como um 
ensaio teórico, ou seja, uma exposição metodológica 
dos assuntos realizados e das conclusões originais a 
que se chegou após o exame de um assunto. O ensaio 
é, de maneira geral, problematizador, antidogmático 
e nele devem se sobressair o espírito crítico do autor 
e a originalidade, relata Medeiros (2000).  Severino 
(2000) salienta ainda que no ensaio há maior liberdade 
por parte do autor, no sentido de defender determinada 
posição sem que tenha que se apoiar no rigoroso e ob-
jetivo aparato de documentação empírica e bibliográfi-
ca, contudo, isso não significa que o ensaio dispensa o 
rigor lógico e a coerência de argumentação.

Em consonância a isso o material que viabilizou a 
estrutura deste trabalho, é oriundo de artigos cientí-
ficos e livros, disponíveis em bases virtuais (Scielo, 
BVS) e na biblioteca da Escola de Gestão e Negócios 
da Universidade Potiguar, dando direcionamento e 
possibilitando, tanto as discussões como a problema-
tização referentes ao tema proposto.

Para o processo de estruturação e fundamentação do 
ensaio, foi importante a realização de uma revisão da 
literatura, ou seja, a análise e a construção de conheci-
mento em cima dos materiais que já abordam a temática 
em questão, e que se aproximam das constatações nas 
quais o trabalho se propõe. Em detrimento a isso, foi 
possível expor a contextualização de alguns fenômenos 
que se relacionam com o elemento trabalho, manifesta-
dos principalmente a partir do século XX.

   6 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Pensar alternativas em Gestão de pessoas como 
ações de melhoria estratégica para os trabalhado-

res imersos no cotidiano de exigências e constantes 
transformações inerentes à produção e ao trabalho, 
suscitam de nós a necessidade de entender como tais 
alternativas se fundamentam. A prática de gestão do 
fator humano, como citado aqui, é uma prática re-
lativamente recente advinda e estruturada a partir 
da década de 60 com o conceito de Administração 
de Recursos Humanos, pautado na lógica da Teoria 
Geral dos Sistemas que foi agregada às praticas de 
gestão de pessoal, como referencia Gil (2010).

De maneira ainda mais contemporânea Chia-
venato (1999) nos esclarece que nesse processo de 
gestão, as pessoas são tratadas como parceiras da 
organização. Como tais, são reconhecidas por se-
rem fornecedoras de conhecimentos, habilidades, 
capacidades e, sobretudo, de inteligência. Entendi-
das dessa maneira, as pessoas constituem o capital 
intelectual da organização.

Desse modo, podemos conceber que é de ex-
trema necessidade para as organizações poder 
dispor de pessoas competentes e motivadas para 
produzir. Quando pensamos nisso evidencia-se a 
importância da administração dos recursos huma-
nos, investindo em capacitação e desenvolvimen-
to das equipes, indispensáveis para a execução do 
trabalho de forma eficiente e eficaz, assim retrata 
Lacombe (2005).

Na proposição de apresentar as ações em gestão 
de pessoas como alternativas para lidar com as de-
mandas advindas das novas formas de organizações 
do trabalho, não se quer aqui colocá-las como as úni-
cas nem como as exclusivamente mais adequadas. É 
notório que se envolvem nessa realidade contextos 
políticos, socioeconômicos, culturais, entre outros 
que também podem ser apontados como panos de 
fundo para novas alternativas para o trato da proble-
matização aqui exposta.

È importante ressaltar que atuar em cima da 
gestão do fator humano inerente ao elemento tra-
balho em sociedade, é uma discussão atual, e que 
repercute de maneira imediata em cima das organi-
zações, instituições e indivíduos, apresentando-se 
assim como um elemento favorável à transforma-
ção, que deve ser desenvolvido evidenciando suas 
competências, mas também suas consequências 
para a vida em sociedade.

Dessa forma, o ensaio se vale de várias informa-
ções indicativas no intuito de apontar a importância 
de não dissociar a gestão do fator humano nas orga-
nizações das variantes sociais evidenciadas na vida 
dos indivíduos (economia, política, cultura, meios de 
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produção, entre outras), entendendo as pessoas como 
parte viva e integrante das instituições de trabalho, 
podendo contar com seu capital intelectual para as 

ações que fortalecem a afirmação das empresas no 
mercado, favorecendo também a satisfação e o desen-
volvimento pessoal, nesse contexto.
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RESuMO
Este estudo tem como objetivo geral investigar e analisar o processo do Marketing Político Digital como ferramenta estratégica para persuadir os eleitores, 
relacionando-os a novas tecnologias de comunicação dos candidatos. A pesquisa classifica-se como descritiva, realizada mediante estudo de campo e 
levantamento (survey) no que diz respeito aos procedimentos técnicos, com abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados ocorreu mediante 
aplicação de questionário disponibilizado de forma virtual para os sujeitos pesquisados (eleitores), utilizando diversos meios para divulgação, entre eles: 
e-mail, mídias sociais (Facebook, Twitter, Orkut), grupos de discussão especializados em Administração e Marketing no Linkedin. Os resultados deste 
estudo indicam que os eleitores participantes da pesquisa tiveram contato com informações sobre política na internet e que muitos deles utilizaram o 
ambiente virtual para compartilhamento dessas informações, assim como grande parte mencionou a força que esse conteúdo teve na sua decisão final de 
voto. Também, evidenciou-se uma insatisfação dos eleitores principalmente no que se refere à interação entre candidatos e eleitores. 

Palavras-chave: Marketing. Eleições. Novas Mídias. Internet.

ABSTRACT
This study aims to investigate and analyze the process of Digital Political Marketing as a strategic tool to persuade voters, relating it to new communication 
technologies of the candidates. The survey classified as descriptive, carried out through a study and survey with technical procedures, with qualitative and 
quantitative approach. The data were collected through a questionnaire available in virtual form for the voters, using some form of verification, including: 
email, social media (Facebook, Twitter, MySpace), specialized discussion groups in Management Marketing and also the Linkedin. The results of this study 
indicate that voters participating in the survey had contact with information on politics on the Internet and many of them used the virtual environment to 
sharing such information, as well as it was mentioned as a content in its final decision to vote. Also, there was voter dissatisfaction, particularly when it 
is related to the interaction between candidates and voters.

Keywords: Marketing. Elections. New Medias. Internet.

   1 INTRODuÇÃO

O presente trabalho trata de um estudo sobre as 
estratégias de comunicação e inovação no Marke-
ting Eleitoral Brasileiro no que diz respeito às elei-
ções presidenciais de 2010. Pretende-se com esta 
pesquisa evidenciar o uso prático do Marketing Po-
lítico Digital nas eleições presidenciais de 2010. É 
oportuno destacar que ainda são poucos os estudos 
relativos ao Marketing Político Digital, portanto, 
considera-se este trabalho uma iniciativa para pro-
porcionar maior conhecimento aos interessados em 
Marketing e àqueles que queiram relacionar esse 
tema com a política, em especial a brasileira.

Quanto ao problema de pesquisa, este se defi-
niu da seguinte forma: “os candidatos à Presidên-
cia da República fizeram uso do Marketing Políti-
co Digital como ferramenta estratégica através de 
técnicas inovadoras de comunicação nas eleições 
de 2010?”.  A hipótese foi a de que os candidatos à 
Presidência da República utilizaram o Marketing 
Político Digital como ferramenta estratégica atra-
vés de técnicas inovadoras de comunicação, tais 
como sites e redes sociais.

O objetivo geral deste estudo visou investigar 
e analisar o processo do Marketing Político Digi-
tal como ferramenta estratégica para persuadir os 
eleitores, relacionando-o com novas tecnologias de 
comunicação dos candidatos nas eleições presiden-
ciais de 2010. Os objetivos específicos foram assim 
estabelecidos:
g estudar o uso da Internet (sites, mídias sociais, 
Marketing Viral), pelos candidatos à Presidência 
da República, como estratégia de comunicação di-
ferenciada para campanha eleitoral; 
g avaliar se o Marketing Político Digital estrate-
gicamente influenciou o eleitor na decisão de voto 
nas eleições presidenciais de 2010; 
g investigar a profissionalização da campanha elei-
toral nas eleições presidenciais de 2010 no que diz 
respeito à utilização do Marketing Político Digital.

Os procedimentos metodológicos utilizados na 
produção desta pesquisa quanto aos objetivos foi 
descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, 
adotou-se pesquisa bibliográfica, estudo de caso 
e levantamento (survey). Quanto à abordagem do 
problema, utilizou-se tanto a pesquisa quantitativa 
quanto a pesquisa qualitativa. 

Este estudo está assim estruturado: os funda-
mentos teóricos compreendem algumas principais 
noções conceituais sobre Marketing Político, Ma-

rketing Digital, inovação e comunicação estra-
tégica; na sequência, destaca-se a metodologia e 
procedimentos utilizados que moldaram a pesqui-
sa; posteriormente apresenta-se a análise e inter-
pretação dos dados e, por último, as considera-
ções finais. 

    2 mARKETING POLÍTICO 

Inicialmente, para desenvolver esse tema, é im-
portante perceber que as relações entre comunica-
ção e política estão se firmando como relevantes 
nos estudos atuais. Vários fatores influenciam essa 
tendência, entre eles a “revolução” das comunica-
ções desencadeada desde o final do século XIX e 
ampliada durante todo o século XX, e a clara ace-
leração nos dias atuais em função da convergência 
entre comunicação, telecomunicações e informáti-
ca (RUBIM, 2000). 

No que diz respeito ao Marketing Político, Tor-
quato (2002) relata que este tipo de Marketing se-
gue o mesmo modelo que se desenvolve no Marke-
ting tradicional: o produtor vende bens e serviços 
e, após essa etapa, o comprador retorna com di-
nheiro ou informações de volta. Todavia, de acordo 
com esse mesmo autor, na realidade do Marketing 
Político, o candidato apresenta ao eleitor as suas 
ideias, programa, compromissos, e, numa próxima 
etapa, o eleitor analisa e interpreta as informações 
recebidas. Finalmente, no dia da eleição, realimen-
ta o candidato com o voto, ou seja, o voto represen-
ta o feedback. 

A proximidade entre Marketing e política fica 
ainda mais evidente quando é destacada por Al-
meida e Sette (2010); para eles, observam-se três 
semelhanças básicas: 1) em ambos os casos exis-
tem organizações competindo entre si pelos con-
sumidores ou eleitores; 2) tanto os consumidores 
quanto os eleitores são tomadores de decisão, ou 
seja, decidem entre aquele produto ou candidato; 3) 
os canais de comunicação e persuasão são pratica-
mente os mesmos. 

Conforme a Figura 1, com base em Kotler (1988), 
o Marketing Empresarial e o Político seguem os 
mesmos processos. No entendimento dos autores 
desta pesquisa em conformidade a Barros (2006), 
a representação da troca usando-se como atores 
apenas o eleitor e o candidato, torna o estudo mais 
fácil de ser compreendido, já que no Marketing e as 
trocas podem ocorrer em várias instâncias e entre 
diferentes atores, em nível individual e grupal. 
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A Figura 1 mostra, inicialmente, que os candida-
tos, partidos e alianças são os vendedores, sendo que 
cada candidato desenvolve um conceito de produto 
que seja passível de venda aos eleitores, que se baseia 
em assuntos específicos, estilo pessoal e qualidades 
de antecedentes. Afirma-se, ainda, que cada candida-
to procura atingir os eleitores através de três grandes 
canais de distribuição: mídia de massa e seletiva e 
aparições (KOTLER, 1988).

Jackson (2003) enfatiza que o Marketing Políti-
co é um conjunto de técnicas e procedimentos que 
tem por objetivo primordial tornar o(a) candidato(a) 
conhecido(a) do maior número de eleitores possível, 
não só mostrando que é melhor do que seus adversá-
rios, mas também adequando-o ao seu eleitor poten-
cial. Uma das possibilidades de realizar o Marketing 
Político ocorre através do Marketing Digital, comen-
tado na sequência.

   3 mARKETING DIGITAL

Inicialmente, cabe ressaltar que a Internet tem se 

destacado em termos de agilidade e rapidez no que 
diz respeito à transmissão de informações, sendo 
possível afirmar que, atualmente, opta-se por assistir 
menos televisão, ouvir menos rádio e, assim, atuali-
zar-se mais por meio de notícias via Internet, onde as 
informações são atualizadas em um espaço menor de 
tempo (ALEXANDRIA, 2010). 

Verifica-se que a Internet conduziu à quebra de 
alguns paradigmas no Marketing tradicional, geran-
do uma mudança bastante significativa. Enquanto o 
Marketing tradicional mantém foco na satisfação das 
necessidades dos clientes por meio de trocas mutua-
mente benéficas, e com os profissionais de Marketing 
controlando o processo de troca, o advento da Inter-
net possibilitou que os clientes tomem as rédeas da 
situação (OSTETTO, 2005). 

Tradicionalmente, alguns estudiosos, como Chle-
be (1999 apud GALINDO, 2002), procuram alinhar 
as sete forças do Marketing Digital, são elas: inte-
ratividade, personalização, globalização, interação, 
aproximação, convergência e democratização. No 
Quadro 1 é possível entendê-las.

Figura 1: Comparação entre o Marketing Empresarial e o Marketing Político
Fonte: Kotler (1988).

CONCEiTOS
[...] é uma exigência crescente dos clientes, e deve ser entendida, de 
maneira mais ampla que a simples transferência bidirecional de dados. 
Deve ser percebida como a possibilidade de o usuário, por meio dessa 
troca de dados, encontrar informações ou facilidades que deseja.

[...] embora pareça um paradoxo, o atendimento em massa pode ser 
personalizado. Por meio dele é possível promover uma prestação de 
serviço de excelente qualidade a clientes, com custos operacionais 
baixos.

[...] a Internet interliga instantaneamente o mundo dos negócios, 
permitindo que seu cliente, em qualquer lugar do mundo, tenha 
informações atualizadas sobre seus produtos, faça solicitações de 
cotações, pedidos on-line, entre outros. Além de distribuir informações 
em segundos de e para qualquer lugar do mundo, as empresas 
podem construir marcas globais e conquistar mercados nos quais não 
há nenhuma operação local.

[...] cada vez mais o relacionamento entre empresas será interligado 
pela transferência de dados via redes privadas e via Internet. Com 
isso, as empresas podem operar a custos muito baixos, como se 
estivem em uma rede única.

[...] a tecnologia multimídia permite a divulgação de produtos e 
serviços com grande volume informativo, imagem, vídeo e áudio, 
com a possibilidade de venda on-line. Isso aproxima o consumidor 
do produtor, permitindo que alguns setores façam venda direta ao 
consumidor ou ao varejista, sem a utilização de intermediários.

[...] a partir do momento em que se tornou possível a representação 
digital de imagens, vídeo e som, além de texto, um novo horizonte 
abriu-se para o setor de entretenimento, informação, equipamentos 
eletrônicos e serviço de comunicação. Estamos entrando na era da 
convergência, quando em um só serviço de comunicação teremos TV 
por assinatura, acesso à Internet, videoconferência.

[...] nunca a informação pode ser disponibilizada em volumes tão 
grandes, com distribuição tão barata, tamanha rapidez de atualização 
e através de mecanismos de pesquisa tão poderosos. Na Internet, 
tanto sites gratuitos como pagos oferecem conteúdo informativo a 
custos incomparáveis com os de livros, enciclopédias e revistas, caso 
se compre o volume de informação disponível.

FOrÇaS

[interatividade

Personalização

globalização

interação

aproximação

Convergência

Democratização da informação

QuaDrO 1: Sete forças do Marketing Digital
Fonte: Chlebe (1999, p. 19-21 apud GALINDO, 2002, p. 161-162)

Essas forças do Marketing Digital, conforme Qua-
dro 1, requerem adequado entendimento conceitual 

para proceder à inovação e consequente eficácia dos 
processos de comunicação estratégica.
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   4 INOVAÇÃO E COmuNICAÇÃO        
   EsTRATÉGICA

Em função do objetivo principal desta pesquisa, 
o de investigar e analisar o processo do Marketing 
Eleitoral como ferramenta estratégica, considerando 
a inovação na comunicação dos candidatos nas elei-
ções presidenciais de 2010, procura-se, na sequência, 
primeiro conceitualizar a inovação para melhor com-
preender seus aspectos relacionados ao Marketing, 
para posteriormente abordar algumas noções concei-
tuais que interessam a este estudo. 

A respeito de inovação, Mcfadzean (2005 apud 
SCHERER; CARLOMAGNO, 2009) define que a 
inovação é um processo que fornece valor adiciona-
do e um nível de novidade para a organização e para 
seus fornecedores e clientes através do desenvolvi-
mento de novos procedimentos e soluções. Seguindo 
no conceito de inovação, ressalta-se a exploração de 
uma nova ideia que resulte um grande retorno, assim 
como inovar demanda correr riscos, decisões de ges-
tão, criatividade a persistência (SCHERER; CARLO-
MAGNO, 2009). 

McMahon (2011, p. 36) afirma que “a inovação é 
movida pela habilidade de estabelecer relações, de-
tectar oportunidades e tirar proveito delas”. A ino-
vação não consiste necessariamente na abertura de 
novos mercados, pois pode também significar novas 

formas de servir a mercados já estabelecidos e madu-
ros. Por sua vez, Kunter (2006 apud GOMES, 2007, 
p. 119) ressalta que a inovação, de tempos em tempos, 
“volta a ocupar o centro da estratégia de crescimento. 
A inovação é redescoberta como um motor de cresci-
mento a cada seis anos, a duração aproximada de uma 
geração administrativa”. Segundo esse autor, a febre 
digital da década de 1990 gerou uma busca generali-
zada por inovação.

Para Martins (2006), os meios de comunicação em 
massa são considerados imprescindíveis para a cons-
trução da imagem pública, principalmente através da 
televisão e do rádio. No entanto, a Internet tornou-se 
importante aliada nas atuais campanhas eleitorais. 
Vale acrescentar que a Internet vem sendo apontada 
como um ambiente possível de desenvolver um novo 
tipo de democracia e política, principalmente pelo 
fato de privilegiar a descentralização no que diz res-
peito à comunicação (AGUIAR, 2006).

No que se refere à comunicação estratégica, ini-
cialmente, é importante destacar alguns dados. Na 
Tabela 1, verifica-se que a maioria dos brasileiros 
utiliza a Internet com fins de comunicação: 94%. 
Baseando-se nas ponderações de Torres (2009), isso 
mostra a força que estratégias desse tipo podem ter 
em campanhas on-line, tendo em vista que esses da-
dos são interessantes sob o ponto de vista do uso do 
Marketing Viral1.

Tabela 1: Indivíduos que usam a Internet para se comunicar x região2 

  Percentual (%)     Sim   Não

  Sudeste     95     5
  Nordeste     93     7
  Sul      97     3
  Norte      88   12
  Centro-Oeste     93     7
  Total Brasil     94     6

Fonte: NIC.br - set/nov 2010.

Para uma melhor compreensão do tema comuni-
cação estratégica, apresenta-se, na Tabela 2, dados 
referentes à mesma pesquisa, no entanto segmenta-

dos por classe social (socioeconômica). Importante 
perceber que em todas as classes sociais a maioria 
dos brasileiros utiliza a Internet para se comunicar:

Tabela 2: Indivíduos que usam a Internet para se comunicar x classe socioeconômica 
  Percentual (%)     Sim   Não

  A      97     3

  B      96     4

  C      94     6

  DE      88   12

  Total Brasil     94     6
Fonte: NIC.br - set/nov 2010

1 é o boca a boca com uso da Internet como meio de suporte.
2 Base ponderada: 9.932 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet). Disponível em: <http://
cetic.br/usuarios/tic/2010-total-brasil/rel-int-11.htm>. Acesso em: 01 nov. 2011.

Em relação ao uso de blogs e mídias sociais, a pes-
quisa mostrou que 69% dos usuários acessam sites de 
relacionamento, como Orkut, por exemplo, bem como 
79% enviam e recebem e-mails e que 12% criam ou 
atualizam blogs. Tendo como base os estudos de Tor-
res (2009), afirma-se que esses números são significa-
tivos e mostram que as estratégias de blogs e mídias 
sociais podem atingir uma parcela significativa de 
usuários. 

Após análise desses dados, fica evidente a impor-
tância que a comunicação através da Internet tem nos 
dias de hoje. A definição de uma boa estratégia per-
suasiva de comunicação por parte dos políticos e de 
suas assessorias torna-se necessária para que se atin-
jam os diversos públicos existentes, a fim de, segundo 
Tagarum (2011), convencer, seduzir, receber apoio, 
transmitir credibilidade, desqualificar o adversário, 
enfim, obter voto. 

Após apresentação de alguns fundamentos teóri-
cos essenciais que norteiam esta pesquisa, informa-
-se sobre a metodologia empregada e os respectivos 
procedimentos metodológicos.

    5 mETODOLOGIA

Prodanov e Freitas (2009) definem metodologia 
como sendo um elemento facilitador da produção de 
conhecimento, capaz de auxiliar a entender a busca 
de respostas e o próprio processo de posicionarmos, 
adequadamente, perguntas pertinentes, bem como 
atribuir à produção científica um alto grau de confia-
bilidade.

Quanto ao tipo de pesquisa sob o ponto de vis-
ta de seus objetivos, utilizou-se a descritiva, sendo 
que esta se enquadrou melhor ao tipo de trabalho 
proposto. Para Prodanov e Freitas (2009, p. 63), tal 
pesquisa “observa, registra, analisa e ordena os da-
dos, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do 
pesquisador.” Em outras palavras, McDaniel e Gates 
(2003, p. 33) relatam que “os estudos descritivos são 
conduzidos para responder às perguntas quem, o quê, 
quando, onde e como”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa 
classifica-se como bibliográfica, estudo de caso e le-
vantamento (survey). O estudo de caso é a modalidade 
de pesquisa que permite maior compreensão de fenô-
menos sociais, políticos, organizacionais e, também, 
individuais. Utiliza-se o estudo de caso para exami-
nar acontecimentos contemporâneos quando não se 
pode manipular comportamentos relevantes (YIN, 
2001). No entendimento de Gil (2002), em alguns 
levantamentos (survey) o objetivo é testar hipóteses 
gerais, que precisam ser subdivididas em hipóteses 
específicas. Ainda segundo Gil (2002), os objetivos 
específicos da pesquisa poderão ser definidos em fa-
tores socioeconômicos, como, por exemplo, o sexo, 
a idade e o nível de escolaridade, assim como fato-
res psicossociais (status social percebido, percepção 
acerca das instituições políticas e crença nas institui-
ções democráticas). Para abordagem do problema, a 
pesquisa desenvolveu-se sob as formas qualitativa e 
quantitativa. 

O universo de pesquisa foi composto por usuários 
de Internet e mídias sociais que tiveram contato com o 
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instrumento de coleta de dados disponibilizado. Nes-
se sentido, a população-alvo constituiu-se de homens 
e mulheres que são eleitores. A amostra utilizada foi 
de cunho não-probabilístico (não-causais) por conve-
niência e acessibilidade. No que diz respeito à defini-
ção da amostra, salienta-se que ocorreu por meio da 
adesão voluntária dos pesquisados para o preenchi-
mento de um questionário. Destaca-se que a amostra 
constituiu-se de 371 formulários preenchidos, todos 
devidamente validados pelos autores desta pesquisa.

Previamente ao envio do formulário de pesquisa 
para coleta de dados, realizou-se pré-teste com cin-
co participantes, com diferentes perfis e que foram 
escolhidos considerando a capacidade de questionar 
e sugerir novas ideias. Após o envio do questionário 
por e-mail, cada um dos participantes contribuiu com 
críticas e sugestões, que na visão dos autores da pes-
quisa foram determinantes para a melhoria do instru-
mento de pesquisa.

A aplicação do questionário, que foi disponibi-
lizado, deu-se sob a forma virtual para os sujeitos 
pesquisados (eleitores), utilizando-se diversos meios 
para divulgação, entre eles: e-mail, redes sociais (Fa-
cebook, Twitter, Orkut), grupos de discussão especia-
lizados em Administração e Marketing no Linkedin. 

Quanto à forma, as perguntas do questionário 
(Apêndice A) foram semelhantes aos tipos definidos 
por Prodanov e Freitas (2009); destaca-se que as per-
guntas formataram-se pelo tipo fechadas ou dicotô-
micas, ou seja, com alternativas fixas (duas ou três 
escolhas: sim, não ou em parte; grau de satisfação; 
grau de importância), perguntas de múltipla escola, 
cujos respondentes optaram por uma das alternativas, 
ou por um número determinado de opções, e, por fim, 
questões descritivas, que permitiram a cada respon-
dente redigir livremente suas opiniões, para, sobretu-
do, não limitar as respostas às opções determinadas 
no instrumento 

Em relação à análise de dados, destaca-se a aná-
lise quantitativa, com utilização de métodos estatísti-
cos (percentuais, médias, moda, desvio-padrão) ob-
tidos com a aplicação do questionário de pesquisa e, 
num próximo momento, com a devida interpretação 
dos dados por meio, também, de análise qualitativa 
em estreita relação à abordagem quantitativa. Nesse 
sentido, Prodanov e Freitas (2009, p. 126) afirmam 
que nas pesquisas quantitativas “[...] os dados costu-
mam ser organizados em tabelas, gráficos, enquanto, 
nas pesquisas qualitativas, necessitamos nos valer de 
textos narrativos, descritivos, esquemas, matrizes”.

   6 DIsCussÃO DOs REsuLTADOs

Nesta seção da pesquisa, pretende-se apontar os 
principais aspectos analisados, os quais atendem aos 
objetivos deste estudo. Por meio do Quadro 2, apre-
sentado a seguir, verificou-se, de modo geral, que os 
candidatos utilizaram as mídias sociais basicamente 
para propaganda política, e não para aproximação 
e relacionamento com os eleitores, tendo em vista a 
possibilidade de interatividade que a Web 2.0 oferece. 

De acordo com as ponderações dos sujeitos pes-
quisados e as de especialistas em Marketing Digital, 
como Gabriel (2010), as estratégias de Marketing Di-
gital devem complementar as estratégias tradicionais, 
para que atinjam os eleitores de todas as escolarida-
des, faixas etárias e escolaridade, porém, consideran-
do as peculiaridades das campanhas digitais e desejos 
e exigências dos eleitores que estão na Internet.

Notou-se, conforme informado no Quadro 2, que 
os eleitores pesquisados não demonstraram satisfação 
quanto ao uso que os candidatos fizeram da Internet, 
de modo que, consequentemente, o eleitorado não se 
sentiu atraído a buscar interação com os candidatos 
durante o pleito presidencial de 2010.

CONSiDEraÇÕES QuaNTO ÀS aNÁLiSES 
rEaLiZaDaS

...deve-se manter os investimentos em estratégias tradicionais de 
Marketing (televisão/rádio), porém destinar um montante ainda maior 
para as estratégias de Marketing Digital (Internet e mídias/redes sociais).

...de modo geral, as plataformas de mídias sociais foram utilizadas, 
basicamente, para divulgação de informações e propaganda política, 
sem o investimento necessário no relacionamento com eleitores. Para 
75% dos pesquisados, os candidatos “trabalharam de forma mecânica 
e impessoal, na maioria das vezes, apenas para divulgar informações”.

Para os eleitores 
pesquisados...

CONSiDEraÇÕES QuaNTO ÀS aNÁLiSES 

...os internautas não se sentiram atraídos a interagir com os políticos 
através dos canais digitais; por isso, 69% dos eleitores pesquisados 
manifestaram não buscar interação com os candidatos.

...o grau de satisfação quanto ao uso de cada uma das mídias 
esteve próxima da parcialidade de satisfação (3 pontos, em uma 
escala de 1 a 5).

...a preferência ainda é por acompanhar debates pela televisão e pelo 
rádio, e não pela Internet – percentual de 60% dos eleitores pesquisados. 

...as plataformas de mídias sociais serviram, basicamente, para 
relacionamento entre os próprios eleitores (48%), e não para estreitar a 
relação candidatos/eleitores.

...62% dos pesquisados consideraram que o Marketing Político Digital 
é importante como ferramenta de convencimento (persuasão) dos 
eleitores.

...a interatividade criada pelos meios tem um elevado grau de importância 
para a decisão de voto, conforme 47% dos pesquisados.

...o compartilhamento de informações sobre política se deu através do 
boca a boca tradicional (19%) e também por meios digitais (29%).

...a opinião tanto de especialistas em política quanto de parentes e 
amigos atingiu parcialidade (escala 3 pontos) de influência na decisão 
de votos do público pesquisado.

...Conforme 89% dos respondentes, existe a necessidade de 
investimento em capacitação dos candidatos no que diz respeito ao 
uso do Marketing Político Digital (Internet e mídias/redes sociais).

...é necessária a contratação de profissionais de Marketing Digital, 
equipes especializadas em plataformas de mídias sociais.

...os candidatos não foram criativos no que diz respeito à mobilização 
dos eleitores para um debate franco e espontâneo sobre diversos temas 
relacionados à política.

...os políticos devem usar a Internet, por meio de blogs, sites e 
plataformas de mídias sociais para mostrar seus feitos, projetos e 
currículo, aproximando-se, assim, do eleitorado.

Para os eleitores 
pesquisados...

QuaDrO 2 - Considerações quanto às análises realizadas
Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, entende-se que os candidatos e partidos 
políticos devem se profissionalizar no que diz respei-
to ao Marketing Político Digital, para que a Internet 
de fato gere resultados efetivos e seja um diferencial 
em comparação às campanhas políticas tradicionais 

desenvolvidas ao longo dos anos.
Entende-se que a Internet é um exemplo de inova-

ção descontínua, pois claramente resulta na adoção 
de novos mecanismos de sensibilização, a partir do 
momento em que a campanha política veiculada nas 
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mídias tradicionais (televisão, rádio) recebe o com-
plemento da campanha veiculada na Internet, confor-
me Limeira (2003) e Herbert, Basso e Martin (2008). 
A inovação, nesse caso, relaciona-se à adoção de 
iniciativas pela Internet, considerando trocas relacio-
nais que privilegiam relacionamentos no longo prazo 
e que, portanto, descentralizem a comunicação, de 
acordo com os eleitores pesquisados e Aguiar (2006).

Na sequência, pretende-se resgatar os objetivos da 
pesquisa fazendo considerações acerca dos resultados 
coletados por meios dos questionários, tendo em vista 
as possíveis contribuições para a comunidade acadê-
mica e profissional, assim como abordar as possíveis 
limitações do estudo.

   7 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Nesta pesquisa, buscou-se estudar as estratégias 
de comunicação e inovação no Marketing Político 
Brasileiro, tendo em vista a utilização da Internet 
para campanha dos presidenciáveis no pleito de 2010. 
Entende-se que o uso criativo da Internet por parte de 
outros políticos internacionais, como Barack Obama 
e sua equipe, na eleição presidencial norte-americana 
de 2008, poderia ter incentivado os políticos brasilei-
ros a seguirem estratégia similar com o intuito de al-
cançar resultados semelhantes, no entanto, é preciso 
considerar a realidade social brasileira no que tange 
ao acesso à Internet, cenário político e momento his-
tórico eleitoral do país.

Através desse enfoque, esta pesquisa se dispôs a 
analisar a recente teoria sobre o tema Marketing Polí-
tico Digital e discutir a percepção e compreensão dos 
eleitores pesquisados quanto à utilização prática da 
Internet por parte dos presidenciáveis brasileiros em 
2010, sobretudo no que diz respeito ao uso de sites, do 
Youtube, Twitter, Orkut, Facebook, Flickr e de blogs.

Este tema foi escolhido devido à importância que 
discussões acerca da política têm para o processo de-
mocrático, no caso específico deste estudo, em rela-
ção a formas de aproximar e facilitar a relação entre 
candidatos a cargos públicos e seus eleitores. Acredi-
ta-se que, por meio da Internet, os eleitores possam 
estabelecer com proximidade um diálogo sem in-
termediários com seus candidatos, ao contrário das 
mídias tradicionais, as quais permitem apenas que as 

informações sejam enviadas em mão única, sem diá-
logo e participação.

Além disso, vale destacar o crescimento do merca-
do de Marketing Digital no Brasil. Segundo a Pesquisa 
Marketing Visão 360º, realizada pelo site Mundo do 
Marketing  em parceria com a TNS Research Interna-
tional 4, 90% das empresas nacionais ou multinacionais 
realizam ações de Marketing3 no ambiente on-line. Em 
complemento a isto, cabe retomar que o acesso à Inter-
net tem avançado ao longo dos anos no país. 

Ressalta-se que o problema de pesquisa que nor-
teou este trabalho foi: “os candidatos à Presidência da 
República fizeram uso do Marketing Político Digital 
como ferramenta estratégica através de técnicas inova-
doras de comunicação nas eleições de 2010?”, de modo 
que este questionamento foi respondido ao longo do 
estudo realizado, relacionando-o com a bibliografia 
consultada.

Nesse contexto, percebeu-se, por meio das respos-
tas obtidas no questionário aplicado, que a hipótese 
delineada no início do estudo, de que os candidatos à 
Presidência da República fizeram uso do Marketing 
Político Digital como ferramenta estratégica, por meio 
de técnicas inovadoras de comunicação, tais como sites 
e mídias sociais, confirmou-se em parte. Essa conclu-
são deve-se ao fato de que ficou evidente uma insatis-
fação dos eleitores, principalmente no que diz respeito 
à interação entre candidatos e eleitores por meio das 
redes sociais, ou seja, a falta de retorno dos candidatos 
às ponderações/comentários dos eleitores.

Este estudo teve como objetivo geral investigar e 
analisar o processo do Marketing Político Digital como 
ferramenta estratégica para persuadir os eleitores, re-
lacionando-o com novas tecnologias de comunicação 
dos candidatos nas eleições presidenciais de 2010. Des-
taca-se que, ao final deste estudo, com base na biblio-
grafia de renomados autores de Marketing Político e de 
Marketing Digital, e através da análise das respostas 
do questionário aplicado, bem como confronto entre 
teoria e prática, consideram-se alcançados os objetivos 
propostos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, de estu-
dar o uso da Internet (sites, mídias sociais, Marketing 
Viral), pelos candidatos à Presidência da República, 
como estratégia de comunicação diferenciada para 
campanha eleitoral, pode-se considerar que foi plena-

3  DE Sá, Sylvia. MUNDO DO MARKETING. 08 mar. 2011. Disponível em: <http://mundodomarketing.com.br/reportagens/pesquisa/18229/retrato-do-marketing-digital-no-
brasil.html>. Acesso em: 01 nov. 2011.
4  Localizada em São Paulo, é uma empresa de pesquisa de mercado customizada

mente atendido, pois se verificou que os eleitores parti-
cipantes da pesquisa tiveram contato com informações 
sobre política na Internet e, ainda, que muitos deles 
utilizaram o ambiente virtual para compartilhamento 
e discussão acerca dessas informações. No entanto, fi-
cou evidente a insatisfação dos eleitores pesquisados 
no que tange à falta de disponibilidade para o diálogo 
através das redes sociais, tendo em vista que os elei-
tores pesquisados não se sentiram atraídos a interagir 
com os políticos através da Internet.

Se atendo ao segundo objetivo específico da pes-
quisa, que se relaciona à avaliação se o Marketing 
Político Digital estrategicamente influenciou o eleitor 
na decisão de voto nas eleições presidenciais de 2010, 
concluiu-se que os conteúdos veiculados nas mídias 
sociais influenciaram uma pequena parte dos eleitores 
pesquisados, visto que, de acordo com os resultados, o 
relacionamento foi basicamente entre os próprios elei-
tores no que diz respeito à discussões sobre política. 
Destaca-se, também, que houve compartilhamento de 
informações sobre política através da Internet, porém, 
convém destacar, ainda, que os sujeitos pesquisados 
disseram considerar indiferente a opinião de especia-
listas em política, bem como de amigos e parentes.

Considera-se atendido o terceiro e último obje-
tivo específico do estudo, que tratou da profissio-
nalização da campanha eleitoral nas eleições presi-
denciais de 2010 no que diz respeito à utilização do 
Marketing Político Digital; pondera-se, segundo os 
respondentes eleitores, a necessidade de investimen-
to em capacitação dos candidatos no que diz respei-
to ao uso da Internet e, em especial, das mídias so-
ciais. Salienta-se quanto à profissionalização, ainda, 
a contratação de profissionais de Marketing Digital, 
em especial equipes especializadas em mídias so-
ciais, que foquem ações criativas e inovadoras, que 
mostrem feitos, projetos e currículo dos candidatos, 
para, consequentemente, mobilizar os eleitores para 
debates espontâneos sobre política. 

Diante de tais considerações, é possível constatar 
que o objetivo geral, bem como os específicos foram 
satisfatoriamente analisados e respondidos, mediante 
aplicação do questionário de pesquisa, relacionando as 
respostas coletadas com o referencial teórico.

Contudo, ressalta-se que o Marketing Político Di-
gital é um tema mundialmente recente, principalmente 
no que diz respeito ao Brasil. Mesmo a Internet sendo 
utilizada em pleitos anteriores, a dedicação e seus re-

sultados eram ainda tímidos em relação ao que se viu 
na eleição presidencial norte-americana de 2008, com 
Barack Obama, e ao que se tentou por parte dos pre-
sidenciáveis brasileiros em 2010. Consequentemente, 
a literatura sobre o tema ainda é pequena em relação 
a outras áreas do Marketing, sendo necessário recor-
rer a artigos acadêmicos, dissertações e teses sobre 
Marketing e Comunicação Digital, que abordassem 
também casos práticos. Aí reside uma limitação que 
se apresentou durante o desenvolvimento deste estudo, 
que não seria a única. Outra limitação seria de ordem 
metodológica, pois optou-se pela análise qualitativa 
associada à quantitativa, embora na análise dessa últi-
ma, em razão do espaço e extensão do texto do artigo, 
optou-se pela síntese demonstrada no Quadro 2, seção 
6 – Discussão dos Resultados.  

Por outro lado, convém salientar que o estudo apre-
sentou um inquestionável facilitador, a quantidade de 
questionários retornados (371), logo, isto enriqueceu a 
pesquisa. Porém, além da quantidade, vale destacar a 
qualidade das ponderações descritivas, em função do 
público respondente que se atingiu, sendo possível co-
letar opiniões de acadêmicos e profissionais de Marke-
ting, inclusive de pessoas que trabalharam na campa-
nha eleitoral de alguns dos candidatos em 2010.

Em relação às contribuições do estudo, em nível 
acadêmico, acredita-se que o estudo realizado pode-
rá servir como subsídio de pesquisa para estudantes 
da área de Marketing, principalmente para aqueles 
que queiram aprofundar seus conhecimentos acerca 
do Marketing Digital relacionado à Política. Seguin-
do com as contribuições do estudo, porém no âmbito 
profissional, entende-se que a pesquisa apresenta in-
formações relevantes para acadêmicos e profissionais 
que queiram investir seus esforços num assunto cada 
vez mais presente no dia-a-dia e, principalmente, com 
demanda de mercado. 

Como sugestões para novas pesquisas, entende-se 
que seria de grande valia abordar a segmentação do 
público-alvo eleitor brasileiro, que acessa a Internet em 
busca de informações sobre os políticos; dessa forma 
seria possível elaborar ações sobre os dados obtidos 
após entender melhor o comportamento e o que os elei-
tores brasileiros desejam encontrar na Internet. Além 
disso, estudos focados em cada uma das ferramentas 
de mídias e redes sociais teriam interesse destacado 
para que o processo, como um todo, do Marketing Po-
lítico Digital torne-se realmente eficaz. 
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aPÊNDiCE a– QuESTiONÁriO DE PESQuiSa

gênero:
О Masculino      О Feminino
 
idade:
О Menos de 20 anos     О De 41 a 50 anos
О De 20 a 30 anos
О De 31 a 40 anos     О Acima de 50 anos

Escolaridade:
ОFundamental incompleto    О Superior incompleto
О Fundamental completo    О Superior completo
О Médio incompleto     О Pós-Graduação incompleta
О Médio completo     О Pós-Graduação completa

1- Quanto às suas atividades desenvolvidas na internet:
О Sites de notícias     О Facebook
О Sites de pesquisa     О Orkut
О Enviar e receber e-mail    О Twitter
О Blogs       О Youtube
О Flickr       О Outro

2- Você considera importante o Marketing Político Digital como ferramenta estratégica para persuasão 
(convencimento) dos eleitores nos dias de hoje?
О Sim
О Em parte
О Não
Contribua com a questão 2, faça algumas considerações:

3- Com que frequência você teve contato, sobre informações dos candidatos na internet, no período 
eleitoral 2010?
Muito frequentemente
О Frequentemente     О Raramente
О Às vezes      О Nunca

4- Em relação às eleições de 2010, você considera que teve sua decisão de voto influenciada pelos 
conteúdos veiculados na internet?
О Sim
О Em parte
О Não
Contribua com a questão 4, faça algumas considerações:

5- Com relação ao compartilhamento de informações sobre os candidatos, você:
О Compartilhou com o uso da Internet como meio de suporte, através de e-mails, tweets, posts, vídeos, entre outros
О Boca a boca tradicional, sem o uso da Internet
О Ambas as formas
О Não compartilhou informações
О Contribua com a questão 5, faça algumas considerações:

6- Qual Estratégia de Marketing você considera mais eficaz para convencimento dos eleitores nos 
tempos atuais?
О Estratégias tradicionais (televisão, rádio, comícios, passeatas, outdoor, santinhos, entre outros)
О Estratégias digitais (internet e mídias/redes sociais)
О Ambas as estratégias
Contribua com a questão 6, faça algumas considerações:

7- De modo geral, de qual maneira você entendeu que os candidatos utilizaram as mídias/redes sociais?
О Trabalharam de forma mecânica e impessoal, na maioria das vezes, apenas para divulgar informações
О Demonstraram muito interesse e disponibilidade para interagir com os usuários da rede, principalmente    
    para buscar críticas e sugestões por parte da população
О SCO (Sem condições de opinar)
Contribua com a questão 7, faça algumas considerações:

8- Quanto à interação entre candidatos e eleitores por meio das mídias/redes sociais, você:
О Buscou interação e se sentiu valorizado em relação à velocidade e qualidade das respostas
О Buscou interação, porém não se sentiu valorizado, pois não obteve retorno
О Não buscou interação com os candidatos
Contribua com a questão 8, faça algumas considerações:

9- Selecione o grau de importância, na sua opinião, em relação à interatividade com o candidato, 
criada por meio de estratégias digitais de comunicação:
О Extremamente importante    О Pouco Importante
О Muito importante     О Totalmente sem importância
О De alguma importância    

10- Em relação às novas mídias de Marketing Digital, qual ou quais das opções abaixo você considera 
que foram importantes para aproximação sem intermediários entre candidatos e eleitores, na campanha 
à Presidência de república em 2010?
О Blog       О Twitter
О Flickr       О Youtube
О Facebook      О Site
О Orkut

11- Qual o grau de importância que você deu para sua decisão de voto, considerando:

Opiniões de especialistas em 
política nos jornais e revistas 
(meio impresso)

Opiniões de especialistas em 
política nos sites de notícias, 
de jornais e revistas (meio 
eletrônico)

Opiniões de especialistas em 
política na televisão

Opiniões de pessoas não 
especialistas em política, como 
amigos, colegas e parentes

Extremamente 
importante

Muito 
importante

De alguma 
importância

Pouco 
importante

Totalmente sem 
importância

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О
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Blog

Flickr

Facebook

Orkut

Twitter

Youtube

Site

Muito Satisfeito     Satisfeito     Parcialmente Satisfeito     Insatisfeito     Muito Insatisfeito

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О

О О О О О

12- Em relação a cada uma das novas Mídias de Marketing Digital abaixo mencionadas, selecione seu grau 
de satisfação quanto ao uso dessas ferramentas pelos candidatos à presidência nas eleições de 2010.

13- Quanto aos debates entre os presidenciáveis, você preferiu acompanhar:
О Debate pela televisão/rádio
О Debate on-line, pela Internet
О Ambas as formas de debate
О Não acompanhei nenhum debate
Contribua com a questão 13, faça algumas considerações:

14- Considerando as estratégias de comunicação digital utilizadas pelos candidatos, no sentido de buscar 
О uma comunicação diferenciada, você percebeu:
О Estreitamento na relação entre candidatos e eleitores
О Relacionamento basicamente entre os eleitores
О Ambos os casos
О SCO (Sem condições de opinar)
Contribua com a questão 14, faça algumas considerações:

15- Quanto ao tipo de linguagem utilizada pelos candidatos, você considera que foi:
О Linguagem formal
О Linguagem informal
О SCO (Sem condições de opinar)
Contribua com a questão 15, faça algumas considerações:

16- Você considera necessário que os partidos políticos invistam em capacitação dos candidatos para as 
futuras eleições, no que diz respeito à utilização das mídias/redes sociais?
О Considero necessário
О Considero desnecessário
О SCO (Sem condições de opinar)
Contribua com a questão 16, faça algumas considerações:

17- O que você sugeriria como melhoria para os candidatos em relação às estratégias de comunicação 
digital para as próximas eleições, no que diz respeito à profissionalização dos candidatos para uso das 
mídias/redes sociais?

GEsTÃO EsTRATÉGICA DE PEssOAs E 
INOVAÇÃO: umA PARCERIA EssENCIAL

sTRATEGIC mANAGEmENT OF PEOPLE AND INNOVATION: AN 
EssENTIAL PARTNERsHIP
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Ladjane de Barros Silva. 
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RESuMO
O presente ensaio teórico busca discutir a importância da gestão estratégica de pessoas nas organizações contemporâneas e a influência recíproca entre 
a inovação e o envolvimento dos colaboradores em sua concretização, como resultado de uma efetiva gestão que apóie a inovação, a partir das grandes 
funções da área de Gestão de Pessoas. A gestão organizacional tem um papel fundamental na criação e manutenção de um ambiente que favoreça a 
criatividade, como também que estimule uma nova visão do mundo dentro de uma cultura de desenvolvimento da inovação de forma efetiva. Para que 
isto aconteça é necessário valorizar as pessoas como importante fonte de vantagem competitiva para sobreviverem no mercado, pois são elas que põem 
em pratica todas as mudanças estratégicas inovadoras. A essência dos processos de inovação envolve aspectos como: tempo, incerteza, mobilização 
de competências e valorização da criatividade; dos quais deve ser considerados tanto quanto às dimensões financeira e estrutural. Neste processo deve 
constar o livre fluxo de informações, além do treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. As organizações devem encorajar a capacidade criativa 
dos colaboradores, individualmente ou em grupo, como práticas essenciais para se tornarem inovadoras de forma sustentável e prolongada. Buscar 
no mercado pessoas que contribuam com as competências organizacionais, a partir de suas competências técnicas e pessoais devem ser metas a ser 
atingidas.. Portanto, não há inovação sem pessoas motivadas e capacitadas a criarem o novo.

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas. Inovação. Colaboradores.

ABSTRACT
This theoretical paper aims to discuss the importance of Human Resources Management in contemporary organizations and the interplay between 
innovation and employee involvement in its implementation, as a result of effective management that supports innovation, from the great features of the 
Human Resources Management. The organizational management has a key for the creating and maintaining an environment that fosters creativity, but 
also to foster a new vision of the world in developing a culture of innovation effectively. For this to happen, it’s to need to value people as an important 
source of competitive advantage to survive in the market, because the people to put into practice all the strategic’ innovative. The innovation process 
involves aspects such as time, uncertainty, raising skills and creativity. All of them should be considered just as financial and structural dimensions. This 
process should include the free flow of information in addition to training and developing employees. The organizations should encourage the employees’ 
creative capacity, individually or in groups, as key to become innovative of the sustainable. Searching people in the market to contribute with organizational 
skills, from technical and personal skills may be a goal of the process. So, there is no innovation without trained and motivated people to create new ideas.

Key Words: Human Resources Management. Innovation. Employees.
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   1  INTRODuÇÃO

As organizações já existem há muitos anos e sem-
pre precisaram de pessoas para conduzi-las e, fazê-
-las funcionar independente do seu porte, objetivos 
ou localização. O trabalho mudou bastante e se trans-
formou tanto sob o ponto de vista de quem ocupa os 
postos de trabalho, como quanto à forma de ser reali-
zado. A maior parte da força de trabalho está focada 
em prover serviços, ao invés de produzir materiais e 
desenvolver atividades na manufatura. É visível o au-
mento do nível de qualificação e conhecimentos exi-
gidos dos profissionais em resposta às mudanças no 
ambiente. Por conseguinte, com implicações diretas 
na gestão de pessoas e modelos gerenciais. 

Com todas essas mudanças na economia, a gestão 
se viu obrigada a acompanhá-las, no sentido de se ade-
quar às novas exigências tecnológicas.  Intensifica-se a 
importância crescente de uma gestão voltada à capaci-
tação e desenvolvimento dos colaboradores para que se 
mantenham estratégias competitivas efetivas.  

Nesse cenário, as organizações percebem que pre-
cisam buscar instrumentos adequados para lidarem 
com os processos de inovação, os quais geralmente en-
globam princípios como incerteza, tempo e mobiliza-
ção de competências, dentre outros. E para se falar em 
um ambiente inovador, devem-se considerar três gran-
des dimensões: a humana, a financeira e a estrutural. 

Na atualidade, quando se pensa em inovação, obri-
gatoriamente terá que se pensar nas pessoas que serão 
responsáveis por concretizá-la. Portanto, a gestão or-
ganizacional tem um papel fundamental na criação e 
manutenção de um ambiente que favoreça a criativi-
dade, a fim de estimular uma nova visão de mundo e 
favoreça a instalação de uma cultura de inovação de 
forma efetiva. 

Este ensaio teórico é parte de uma revisão biblio-
gráfica mais abrangente sobre a temática da Gestão 
de Pessoas e as exigências de inovação nas organiza-
ções contemporâneas. A motivação inicial surgiu da 
inquietação teórica das autoras sobre as relações entre 
as novas práticas empresariais e a gestão organizacio-
nal, em especial a gestão estratégica de pessoas, em 
virtude da vasta experiência docente na área, identi-
ficando inúmeras dificuldades na gestão da inovação, 
uma vez que os colaboradores nem sempre estão de-
vidamente capacitados para incorporarem no seu dia 
a dia de trabalho uma visão inovadora, como forma 
de se manter atualizado e, ao mesmo tempo, manter 
a organização no mercado, cada vez mais exigente e 
competitivo.

Buscou-se assim, desenvolver uma revisão dos 
autores nacionais e internacionais que compõem um 
grupo de estudiosos da Gestão de Pessoas e da Inova-
ção nas Organizações, para que se pudesse construir 
e discutir uma inter-relação entre as duas temáticas, 
buscando elementos de conexão entre as ideias de-
fendidas nestes estudos e as influências recíprocas. 
Como também, o envolvimento dos colaboradores 
nesta concretização, como resultado de uma efetiva 
gestão que apoie a inovação, a partir das grandes fun-
ções da área de Gestão de Pessoas especialmente em 
organizações que atuam no Brasil.

   2 GEsTÃO EsTRATÉGICA DE        
   PEssOAs: PROCEssOs E REsuLTADOs   
   RELACIONADOs COm A INOVAÇÃO

No início, a Gestão de Pessoas – GP era tida ape-
nas como operacional, sendo responsável basicamen-
te pelo cumprimento das normas trabalhistas e pre-
videnciárias. Hoje, com a valorização do trabalhador 
como participante efetiva das estratégias organiza-
cionais, a área de GP assumiu um papel estratégico, 
tornando-se parceira organizacional, em prol de re-
sultados duradouros. A GP é responsável por condu-
zir todos os processos relativos ao suprimento, manu-
tenção e desenvolvimento das pessoas que participam 
da organização, a fim de que os objetivos pessoais e 
organizacionais sejam concretizados (DUTRA, 2006; 
FRANÇA, 2006; ARAÚJO; GARCIA, 2009). 

A empresa é um sistema composto por unidades 
que são interdependentes e podem ser afetadas pelo 
ambiente. Para Silva (2011) as pessoas que trabalham 
na organização tornam-se o capital intelectual de 
grande importância. Por isto, a GP tem sido consi-
derada um dos setores mais importantes para atingir 
os objetivos organizacionais de economia, eficiência 
e racionalidade. Prahalad e Hamel (1995 apud DU-
TRA, 2006, p.30), consideram que a empresa é “um 
reservatório de experiências” vivenciadas pelos seus 
colaboradores. E o que a diferencia é a “capacidade 
relativa” dos colaboradores de extrairem conheci-
mentos destas experiências, pois as pessoas ocupam 
papel importante como agentes da mudança. 

Em pesquisa realizada pela Empresa Pieracciani, 
consultoria especializada em gestão de inovação, co-
ordenada por Nobre (2009), seis fatores foram identi-
ficados como os que estimulam a gestão de inovação 
nas organizações: planejar uma boa estratégia para 
inovação, formar times com pessoas capacitadas e 

motivadas para inovar, ter ambiente propício à inova-
ção, impulsionar uma cultura para inovação, redese-
nhar a estrutura funcional para favorecer a estratégia 
estabelecida, definir e mapear processos para inovação. 

Como se pode perceber, as mudanças organiza-
cionais em processos ou em produtos afetam e são 
afetadas direta ou indiretamente por todos que delas 
participam. Desta forma, a GP precisa estar conec-
tada com as propostas de inovação e modernização, 
tanto em processos produtivos, como nos processos 
de gestão e decisão, para alinhar os colaboradores às 
ideias inovadoras, incorporando-as em seu dia a dia 
de trabalho. Portanto, concordando com a visão de 
Moreira et al. (2007), Fontanini e Carvalho (2005) e 
Cunha (2005) inovar exige uma gestão mais aberta e 
participativa, em que as pessoas possam dar suges-
tões sem medo de represálias.

 Assim, a Gestão de Pessoas pode contribuir com 
a efetivação de processos de inovação nas organiza-
ções, apoiando os colaboradores nas suas carreiras e 
objetivos, como também, proporcionando mais com-
petências em prol da implantação de uma cultura que 
valorize a criatividade e o novo, como importante ele-
mento de crescimento organizacional e profissional. 

2.1 GESTÃO DE CARGOS, CARREIRAS E 
REMUNERAÇÃO                

A valorização do indivíduo passou a ser vista 
como uma premissa imprescindível ao desempenho e 
crescente busca da competência organizacional. Para 
Fleury e Fleury (2000, p.37), “na economia baseada 
no conhecimento, o que mais adiciona valor são as 
atividades inteligentes. As atividades rotineiras e ma-
nuais passam a ser cada vez menos importantes”.  Já 
Ruas (2001), salienta que a competência envolve três 
saberes: o saber do conhecimento; o saber fazer, das 
habilidades; e o saber ser ou agir das atitudes. 

A gestão de cargos, carreiras e remuneração é 
de fundamental importância para que as pessoas se 
interessem por trabalhar em uma determinada or-
ganização. Os cargos são responsáveis por definir 
as atividades que cada ocupante deverá exercer e a 
posição hierárquica na escala de comando. Os cargos 
de natureza técnica especializada e de média gerência 
exigem um maior nível intelectual dos colaboradores, 
com atividades menos rotineiras e de maior discerni-
mento no processo decisório, envolvendo o comando 
de equipes e setores organizacionais. As pessoas têm 
sido atraídas por situações profissionais que lhes per-
mitam maior autonomia, bem como liberdade, e as 

organizações passam a depender em maior grau do 
comprometimento dos colaboradores aos objetivos 
organizacionais (PONTES,  2004; DUTRA, 2006; 
BOLANDER; SNELL, 2009).

Já a Política de Salários e Remuneração é a grande 
responsável por manter os colaboradores na organiza-
ção, pois influencia na vida pessoal e profissional do 
colaborador. Araújo e Garcia (2009) lembram que a 
remuneração é formada por um tripé: salário, incen-
tivos e benefícios. Sendo o salário a parte geralmente 
fixa prevista em contrato de trabalho, e que deve ser 
recebida em dinheiro, pelo período trabalhado. Já Bo-
lander e Snell (2009, p. 345) afirmam que “o salário 
pode ser calculado por hora, por peça produzida ou 
produção, por meta concluída, por serviço prestado, 
dentre outros, desde que esteja definido previamente 
e siga as normas legais e trabalhistas cabíveis”. 

Assim, o salário está diretamente relacionado às 
funções realizadas no cargo, e pode ser considerado 
como um fator motivador para alguns. E na opinião de 
França (2006), a tendência é que os salários estejam em 
patamares estáveis, pois a carga tributária brasileira é 
elevada, e os salários não podem ser reduzidos. 

A maioria dos gestores deve se lembrar de que exis-
te uma relação entre compensação e motivação, bem 
como entre satisfação e produtividade do funcionário. 
Seria bom se pudéssemos vincular a remuneração à 
motivação, mas isto não é uma tarefa simples. Pois, 
como salienta Ivancevich (2008, p.305), “fatores dife-
rentes motivam indivíduos diferentes, e não há consen-
so entre os teóricos sobre os fatores motivadores”. 

Os incentivos salariais são normalmente direta-
mente relacionados ao empenho e resultado do es-
forço despendido pelo colaborador (ARAÚJO; GAR-
CIA, 2009; BOLANDER; SNELL, 2009). Podem ser 
recebidos no curto prazo, através de bônus e prêmios 
diversos, mas alguns têm caráter mais duradouro, pois 
visam o longo prazo, como ações e planos de aposen-
tadoria. Já segundo Dutra (2006) os benefícios são 
voltados à melhoria das condições de vida e saúde do 
trabalhador, sendo que alguns são obrigatórios como: 
décimo terceiro salário, férias, descanso remunerado, 
dentre outros; enquanto que outros são opcionais e as 
organizações oferecem como diferencial. Devem ser 
oferecidos a todos os colaboradores, independente de 
suas funções, tempo de serviço e desempenho. 

A influência da Política de Salários e Remuneração 
pode ser considerada significativa ao incentivo de ideias 
criativas e inovadoras quando se identifica correlação 
entre desempenho, iniciativa e remuneração. Gurgel 
(2010) salienta que geralmente as inovações produti-
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vistas, que incluem divisão de trabalho, especialização, 
linha de montagem e multifuncionalidade, não têm a 
preocupação do que oferecer em troca ao colaborador, 
como a ideia de remuneração por peça ou participação 
nos lucros. Contudo, recompensar colaboradores que 
apresentem boas ideias deve ser uma preocupação da 
organização que deseje se manter inovadora.

Os colaboradores buscam equilíbrio entre o que 
recebem da organização e o que contribuem com 
ela, pois, as organizações não conseguem motivar 
as pessoas apenas por meio de gestão e remuneração 
(LESTER; KICKUL, 2001). Colaboradores e organi-
zações precisam concordar com as contribuições que 
um grupo trará ao outro (ROUSSEAU, 2004). 

Assim, caso a organização não adote práticas de 
incentivo à criatividade, tenha uma estrutura muito 
rígida, e não permita à inclusão de novas alternativas 
de ação, a tendência é que não haja esforço dos cola-
boradores em buscar novas ideias e nem mesmo que 
seja efetivado um clima de inovação duradouro. 

2.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - R&S 

Os processos de atrair, selecionar e contratar no-
vos talentos não constitui tarefa fácil para qualquer 
organização. O R&S possibilita a organização dis-
por de um número expressivo de candidatos para os 
cargos a serem preenchidos (RIBEIRO; BISCOLI, 
2004). Os processos de R&S, não são padronizados 
entre as empresas, porém, em geral, englobam: análi-
se de currículo, entrevista, testes diversos, dinâmicas, 
exame médico, referências e, por fim, a admissão dos 
aprovados (AMORIM, 2010). 

Contudo, conseguir pessoas criativas, que gostem 
de desafios e tenham autonomia, exige uma gestão 
participativa, pois estas pessoas não aceitam facilmen-
te normas rígidas e controles diretos. É por isto, que se-
gundo Araújo e Garcia (2009) e Amorim (2010), dentre 
outros, muitas vezes não se consegue implantar uma 
cultura de inovação efetiva nas organizações, pois ao 
mesmo tempo em que o discurso prega a criatividade 
e inovação, as normas organizacionais não permitem 
ações diferentes das usuais. Portanto, é de fundamen-
tal importância que a área de GP esteja sintonizada 
com as estratégias organizacionais, para poder traçar o 
perfil do profissional que irá buscar no mercado.

2.3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
- T&D       

Os colaboradores quando são recrutados e selecio-

nados de forma adequada trazem consigo uma baga-
gem de competências - conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores, que permitem realizar suas ativi-
dades com eficiência. Contudo, como as organizações 
estão em constante mudança, pois a cada dia surge 
algo novo, o desenvolvimento de novas competências 
são exigidas. Assim, uma boa política de Treinamen-
to e Desenvolvimento – T&D torna-se essencial ao 
crescimento organizacional (EBOLI, 2005).

A finalidade do treinamento “é promover a me-
lhoria de desempenho, capacitar o profissional para 
o uso de novas tecnologias e, prepará-lo para novas 
funções” (SALVADOR; CANÇADO; JEUMON, 
2009, p.5). Salientam também que o processo de trei-
namento se inicia no Levantamento das Necessida-
des de Treinamento - LNT, no qual os chefes e co-
laboradores informam o que precisam aprender e as 
dificuldades de execução das atividades.  O trabalho 
proporciona inúmeras oportunidades de aprendizado. 
Contudo que para o aprendizado aconteça “é funda-
mental que os colaboradores tenham interesse em 
aprender, assim como a organização permita e crie 
um ambiente propício” (NAKATA et al, 2009, p.3). 

Então, a questão não é apenas obter qualquer tipo 
de conhecimento inovador, mas o que efetivamente 
contribua para melhoria das atividades desenvolvidas 
no trabalho. Kuenzer, Abreu e Gomes (2007, p.472) sa-
lientam que “as novas demandas de articulação entre 
conhecimento científico e conhecimento tácito refor-
çam a necessidade de ampliação crescente das opor-
tunidades de acesso ao conhecimento com qualidade”. 

Quando uma organização deseja implantar uma 
cultura de inovação deve inicialmente, romper bar-
reiras entre departamentos, para que todos possam 
compartilhar ideias e efetivar o livre fluxo de infor-
mações. E para que uma cultura de inovação seja es-
tabelecida, é necessário um intenso treinamento dos 
funcionários em técnicas de criatividade. É um erro 
achar que a inovação ocorre apenas para produtos, 
pois podem ocorrer inovações em processos, méto-
dos de comercialização, na forma de comunicação 
interna e externa, enfim, podem abranger todos na 
organização. A inovação exige pessoas em constan-
te observação, análise e crítica do que já existe, para 
perceber o que pode ser melhorado (VAN DE VEN, 
2000; CUNHA, 2005; GRAMIGNA, 2007; ARAÚ-
JO, 2009).

Os indivíduos estão em aprendizado constante 
nos locais de trabalho e apresentam diferentes níveis 
e tipos de aprendizagem, dependendo das atividades 
desenvolvidas (GERBER, 2004). A aprendizagem no 

local de trabalho pode ser uma forma de união entre 
o aprendizado informal e o formal, devendo ser uma 
atividade contínua (SVENSSON; RANDLE, 2006). 
Na visão de Rodrigues e Fandiño (2004 apud CAS-
TRO; POLO; PORTO, 2009, p. 4), “a aprendizagem 
é um processo que ocorre no nível individual e, pode 
emergir para as equipes e organização”. Salientam, 
ainda, a necessidade da ética nas relações e processos 
de inovação e mudança organizacional. 

Assim, os processos de T&D assumem novos 
contornos, em que empresas estão criando universi-
dades corporativas, para que o desenvolvimento das 
pessoas esteja alinhado às estratégias de negócio e 
às competências essenciais da organização. Mesmo 
as organizações que não estão aderindo a esta ideia, 
estão inovando com novas metodologias de ensino e 
aprendizagem, como o e-learning ou Ensino a Distân-
cia - EAD, coach, sistema de mentoria, dentre outras. 
O trabalho globalizado e baseado no conhecimento 
exige trabalhadores capazes de cuidar de seu aprendi-
zado, desenvolvimento e empregabilidade, de forma a 
desenvolverem práticas inovadoras no trabalho, atua-
rem de forma crítica e, assim, tornem-se aprendizes 
estratégicos capazes de ajudar as organizações a res-
ponderem proativamente às mudanças sociais, eco-
nômicas e ambientais (MARSICK, 2001; GERBER, 
2004; EBOLI, 2005; FRANÇA, 2006;  CASTRO; 
POLO; PORTO, 2009). 

As organizações atuais podem ser entendidas, en-
tão, como “arranjos complexos de pessoas, nos quais 
ocorre a aprendizagem” (LEITE; SEIDL; ANTU-
NES, 2008, p.28).

Os desafios da sociedade do conhecimento, por-
tanto, requerem profissionais capazes de aprender a 
resolver problemas ainda sem soluções construídas 
(GRAMIGNA, 2011). Assim é “premente a necessi-
dade de aprender a aprender, aprender a descobrir, 
aprender a se aventurar pelas avenidas do desco-
nhecido, da complexidade e do desafio de inovar” 
(FERREIRA; GARCIA; THIELMANN, 2009, p.14). 
Vários outros estudos como os de Medeiros, Olivei-
ra e Amorim (2009) apontam a educação corporati-
va como um dos instrumentos efetivos na gestão do 
conhecimento organizacional, contribuindo tanto na 
esfera privada como na pública. 

Diante do exposto conclui-se que, a área de T&D 
é fundamental para o desenvolvimento dos colabora-
dores diante dos desafios de inovar. Somente adqui-
rindo novas competências e assumindo novas atitu-
des perante os desafios de mudar processos e criar 
novos produtos, os colaboradores podem contribuir 

para que uma política de inovação seja efetivada em 
uma organização que deseja se manter no contexto de 
tantas exigências.

2.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - AD

Os Sistemas de Avaliação de Desempenho - AD 
ou Gestão do Desempenho – GD, tornaram-se impor-
tante ferramenta utilizada pelas empresas para avaliar 
funcionários, desenvolver competências, aumentar a 
performance e distribuir recompensas. A Avaliação 
de Desempenho pode proporcionar um melhor co-
nhecimento do desempenho da organização, refor-
çar o comprometimento do colaborador elevando o 
seu sentimento de lealdade e, até de obrigação com 
o cumprimento das metas estabelecidas (VALADA-
RES; SILVA, 2007).

Os Sistemas de GD não podem ser entendidos 
apenas como uma simples lista de práticas para medir 
e adaptar a performance do empregado. Devem ser 
vistos como processos integrados, envolvendo práti-
cas de gestão de pessoas, em que gerentes e equipe, 
definem expectativas, medem e revisam os resulta-
dos e, até premiam os colaboradores por desempenho 
(HARTOG, BOSELIE; PAAUWE, 2004). Também 
existem o sistema formal e o informal. No informal, 
o gestor está refletindo sobre o desempenho de cada 
colaborador, suas relações com colegas e demais ati-
vidades que desempenha no dia a dia. Já no sistema 
formal, a organização define um determinado perío-
do, para que de forma regular e sistemática, seguindo 
critérios previamente definidos pela área de GP, cada 
colaborador seja avaliado. Ivancevich (2008, p.253) de-
fende também que “a avaliação de desempenho é uma 
atividade implementada para determinar o grau de efi-
cácia do funcionário na execução de seu trabalho”.  

O desempenho de uma pessoa se divide em três 
dimensões: o desenvolvimento, o esforço e o com-
portamento. Assim, “a avaliação do comportamento 
é extremamente subjetiva e toma como referência um 
padrão de conduta definido pela empresa ou por um 
conjunto de pessoas” (DUTRA, 2006, p.163).  

Todo processo de avaliar desempenho é complexo, 
contudo necessário, porque possibilita a descoberta 
de talentos na própria organização, facilita o feedba-
ck para os colaboradores, auxilia a organização na 
identificação dos que necessitam de aperfeiçoamento 
e auxiliam no aprimoramento dos métodos de  traba-
lho (ARAÚJO; GARCIA, 2009). Contudo, há limita-
ções, pois podem gerar discussões quanto a questões 
salariais, alta subjetividade, dificuldades na discussão 



38 39Ano IV, n. 1 - out. 2011/mar. 2012 Ano IV, n. 1 - out. 2011/mar. 2012

dos resultados, inibirem a criatividade, dentre outras. 
O chefe imediato necessariamente participa do 

processo de AD, pois é quem mais conhece as nuan-
ces do desempenho dos seus colaboradores. Porém, 
ele não deve ser o único responsável por avaliar o de-
sempenho, pois sofre grande influência do dia a dia, 
que pode refletir na avaliação de forma inconsciente 
ou mesmo prejudicar ou beneficiar algum dos colabo-
radores, se assim desejar. Desta forma, recomenda-se 
que sempre sejam utilizados pelo menos dois avalia-
dores para cada colaborador e o próprio colaborador 
realize sua auto-avaliação (IVANCEVICH, 2008; 
AMORIM, 2010).  

Uma técnica de AD moderna e inovadora que está 
sendo utilizada em muitas organizações é a Avaliação 
360º (graus), em que os colaboradores, em especial 
os que ocupam posições de liderança, são avaliados 
por pessoas que fazem parte de sua rede de relacio-
namento (network): superior imediato, pares, subor-
dinados, clientes internos e externos, equipes, outras 
áreas funcionais e outros stakeholders, que emitem os 
feedbacks sobre o desempenho do avaliado (FRAN-
ÇA, 2006; VALADARES; SILVA, 2007; ARAÚJO; 
GARCIA, 2009). Assim, pode-se obter uma avalia-
ção global do desempenho de cada colaborador, sob o 
ponto de vista de todos com quem ele tem contato em 
um determinado período. 

Como se pode verificar, a avaliação do desempe-
nho dos colaboradores não é algo fácil, pois envolve 
muitos aspectos direta ou indiretamente relacionados 
aos resultados do seu trabalho. Contudo, pode ser im-
portante ferramenta no incentivo à inovação. Funcio-
nários inovadores e criativos, podem não conseguir 
resultados satisfatórios de suas ideias por alguns pe-
ríodos, contudo, em outros, terem ideias revolucioná-
rias que trarão grande resultados. Neste caso, segundo 
o levantamento bibliográfico, o esforço desprendido 
para alcançar a inovação deve ser levado em conside-
ração como fonte de desempenho, pois novas ideias 
não são facilmente executadas e precisam ser incenti-
vadas para serem efetivadas, mesmo que levem mais 
de um período de avaliação para se concretizarem. 

2.5 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – QVT                

Uma das preocupações mais relevantes, embora 
ainda pouco utilizada na maioria das organizações, é 
a preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho 
- QVT, que envolve ações de cunho social, da saúde e 
da segurança no trabalho. Dejours (1994, p.169 apud 
FRANÇA, 2006) entende “QVT como condições so-

ciais e psicológicas do trabalho, e muitas vezes, envolve 
o sofrimento do trabalhador no seu local de trabalho”. 

Algumas funções são mais arriscadas que outras e 
estão sujeitas a agentes nocivos à saúde, como no caso 
de trabalho em laboratórios, instalações hospitalares 
e produtos químicos. Por isto, é preciso cuidar para 
que não sejam fonte de adoecimento dos colaborado-
res. Um trabalhador que adoece, provoca interrupção 
nas atividades, fomenta um clima de insegurança pe-
rante os colegas e pode comprometer o perfeito an-
damento das atividades da organização (GUIDELLI; 
BRESCIANI, 2008). 

A saúde do trabalhador envolve três grandes as-
pectos: “a promoção adequada das condições ambien-
tais, o controle dos fatores causadores de doenças e a 
prevenção, redução e eliminação das causas prejudi-
ciais” (ARAÚJO; GARCIA, 2009, p.196).  Para a cria-
ção de um ambiente de trabalho seguro, a promoção 
da consciência de segurança deve ser iniciada a partir 
dos gestores. 

Algumas empresas possuem bons programas de 
bem-estar dos funcionários, ou programas de inte-
ratividade no ambiente funcional, como ginástica la-
boral, disponibilização de livros e revistas da área, 
treinamentos de imersão, reciclagens técnicas e pa-
lestras de motivação. Além disto, realizam pesquisas 
de satisfação para que os colaboradores manifestem 
suas opiniões e ideias, sugiram mudanças nos proces-
sos de trabalho, nas condições físicas e até na gestão 
(FRANÇA, 2006; AMORIM, 2010). 

Outra grande preocupação da área de QVT é o 
controle do stress. Esta é a doença do século, que 
atinge a todos, desde o mais simples colaborador ao 
principal executivo. É resultado de pressões ambien-
tais, esforço repetitivo, responsabilidades e até mes-
mo da dedicação elevada a uma determinada missão 
ou objetivo. As principais fontes de stress no trabalho 
são: o elevado nível de exigências das tarefas em re-
lação ao tempo disponível, o alto nível de esforço fí-
sico e mental necessário para o desempenho, o pouco 
controle do próprio trabalho, o feedback precário e o 
pouco reconhecimento pela conclusão das atividades. 
(FRANÇA, 2006; BOHLANDER; SNELL, 2009).

Assim, uma organização que deseje inovar e estar 
à frente do mercado precisa exigir um ritmo elevado 
de desempenho dos colaboradores, o que pode afetar 
diretamente na sua qualidade de vida no trabalho. As 
pressões por resultados cada vez melhores e mais rá-
pidos por si só já são motivos de stress para muitos 
colaboradores. A busca por algo diferente do usual 
pode levar a utilização de materiais que não sejam 

devidamente testados, e também podem colocar em 
risco quem os manuseiam. 

Uma organização inovadora sustentável, portanto 
é a que atua buscando alcançar um “desenvolvimento 
social includente, tecnologicamente prudente e eco-
nomicamente eficiente” (BARBIERI; SIMANTOB, 
2007, p.38). As organizações inovadoras sustentáveis 
são aquelas que geram inovações de modo contínuo 
(CHRISTENSEN, 2002).

As organizações inovadoras têm visão, liderança 
e perseverança; estrutura organizacional adequada; 
pessoas essenciais trabalhando em equipe; desenvol-
vimento individual permanente; comunicação exten-
siva; foco no usuário; clima criativo e aprendizagem. 
Portanto, precisam de colaboradores envolvidos e que 
consigam atingir bons resultados em curto espaço 
de tempo, estando à frente do mercado (TIDD; BES-
SANT; PAVITT, 2008). 

Exatamente por isso, é fundamental que se obser-
ve a qualidade de vida no trabalho quando se pensa 
em inovar, pois pode comprometer o bem-estar dos 
colaboradores por provocar alterações nas condições 
de trabalho, algumas vezes de forma abrupta. Uma 
organização pode se manter inovadora de forma du-
radoura com o desenvolvimento de um programa que 
cuide dos colaboradores, através de processos orga-
nizacionais executados conforme as normas de segu-
rança e investimentos em qualidade de vida. 

   3 CONCLusÕEs DO EsTuDO 

O presente estudo procurou discutir a importân-
cia da Gestão Estratégica de Pessoas nas organiza-
ções contemporâneas e a influência recíproca entre a 
inovação e o envolvimento de colaboradores em sua 
concretização, como resultado de uma efetiva gestão 
que apoie a inovação, a partir das grandes funções da 
área de Gestão de Pessoas. 

Atualmente, a ideia de ter os trabalhadores do 
conhecimento como principal fonte de resultados 
econômicos está cada vez mais sendo difundido nas 
organizações. O que gera mais riqueza são o conhe-
cimento e a informação, e não mais, o capital e os 
recursos naturais. Portanto, as organizações que de-
sejem se manter no mercado precisam encarar as pes-
soas como importante fonte de vantagem competitiva 
e não apenas como custos. 

Ao longo do tempo, foi visto que uma boa estraté-
gia organizacional direcionada a criação e manuten-
ção do processo de inovação, necessita de times ou 
equipes de pessoas capacitadas e motivadas a inova-

rem, pois a inovação é fundamentalmente um produ-
to do conhecimento e da criatividade. 

O processo de inovação exige o livre fluxo de in-
formações, além do treinamento e desenvolvimento 
dos colaboradores em técnicas de criatividade e no-
vas formas de entender e se antecipar às mudanças 
do mundo ao seu redor, pois a inovação exige pessoas 
constantemente observando o que já existe, para po-
derem perceber o que pode ser melhorado.

Ao longo deste ensaio teórico foi verificado que 
existe uma preocupação com a inovação organizacio-
nal que envolve, além de aspectos como tempo e incer-
teza, a mobilização de competências e valorização da 
criatividade, ou seja, a dimensão humana do processo, 
que deve ser considerada na tomada de decisão, tanto 
quanto nas dimensões financeira e estrutural. 

Portanto, diante do que foi apresentado, uma or-
ganização inovadora precisa obrigatoriamente gerir 
de forma satisfatória seus colaboradores. Atrair e 
selecionar no mercado pessoas que venham a contri-
buir com as competências organizacionais passa a ser 
substancial para o desenvolvimento organizacional. 

Dessa forma, gerir pessoas na atualidade exige 
também uma boa política de gestão de cargos, carrei-
ras e remuneração, pois apesar de não se ter um con-
senso sobre o que motiva o funcionário a desenvolver 
bem suas atividades e apresentar ideias inovadoras, 
sabe-se que um conjunto de fatores físicos, materiais 
e sociais influenciam diretamente no comprometi-
mento com o novo, a partir da sua percepção quanto 
às recompensas recebidas, em troca de seu empenho 
em busca de alternativas diferenciadas. 

Além disso, cuidar do desenvolvimento das com-
petências dos colaboradores passou a ser ferramenta 
fundamental para impulsionar a inovação nas orga-
nizações, através de programas bem estruturados de 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corpo-
rativa, sem, contudo, desprivilegiar as condições de 
trabalho que possam afetar o desempenho individual 
e coletivo, prevenindo acidentes, controlando o stress 
e cuidando da qualidade de vida de todos.

As organizações contemporâneas devem encora-
jar a capacidade criativa de seus colaboradores, tan-
to individualmente como em grupo, seja através de 
melhorias dos processos já existentes ou criando algo 
realmente inovador no mercado. Então, a parceria da 
inovação com as pessoas se torna uma contingência 
preponderante para uma organização se tornar ino-
vadora de forma sustentável e prolongada. Assim, é 
necessário que cada organização invista na gestão 
estratégica de pessoas, com o propósito de alinhar a 
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formação e o envolvimento dos colaboradores com o 
seu desempenho, não só individual, mas também em 
sintonia com a busca por novas opções e alternativas 
em processos e produtos.  

Este estudo, portanto, buscou mostrar que não há 
inovação nas organizações sem pessoas criativas e 
motivadas com uma visão de futuro. Nenhuma orga-
nização poderá ser inovadora se não conseguir atrair 
e manter colaboradores competentes, criativos e que 
busquem novas formas de ação e produção, em tudo 
que participam, com objetivo de quebrar paradigmas 

e barreiras, operacionais e estruturais. 
Assim, para que a inovação possa se estabelecer, 

torna-se necessário uma gestão organizacional que não 
favoreça o medo de ousar, transgredir ou mesmo inven-
tar novas formas de produzir e trabalhar. Porque, para 
a inovação ser a grande inspiração de cada colabora-
dor, é fundamental que a estrutura hierárquica, desde 
a cúpula organizacional, permita que erros ocorram; 
processos sejam revistos constantemente e aceitem as 
mais variadas sugestões, muitas vezes até, apoiando 
iniciativas que aparentemente não sejam as melhores. 
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RESuMO
A Nova Administração Pública, nome dado ao conjunto de publicações referentes ao modelo de gestão que leva princípios de eficiência de empresas 
privadas a organizações públicas, trouxe profundas mudanças nos estudos organizacionais da Administração Pública.  O presente artigo visa discutir a 
Nova Administração Pública à luz dos trabalhos de Thomas Kuhn e Karl Popper, através de uma análise epistemológica e documental. Conclui-se que pelo 
viés kuhniano, a NPM representou uma ruptura em relação ao modelo burocrático vigente, modificando a natureza das publicações na área e a forma de 
organização de parte dos Estados modernos ocidentais. Em relação ao trabalho de Popper, houve uma constatação que os princípios do modelo burocrático 
já não eram capazes de garantir governança aos Estados, devido à magnitude do aparelhamento pós welfare-state e houve um falseamento do paradigma 
burocrático, vigente até então. 

Palavras-chave: Nova Administração Pública. Epistemologia. Ciências Sociais

ABSTRACT
 The New Public Management, the name given to the set of publications relating to management model that takes the principles of efficiency of private 
companies to public organizations, has brought profound changes in organizational studies in Public Administration. This article aims to discuss the New 
Public Management in the light of the work of Thomas Kuhn and Karl Popper, through a documentary and epistemological analysis. It is concluded that 
pont of the view of Kuhn work, the NPM represented a break with the prevailing bureaucratic model, modifying the nature of publications in the field and 
the form of organization of modern States. In relation to the work of Popper, there was a finding that the bureaucratic model principles were no longer 
able to ensure governance to Member States, due to the magnitude of the post-war welfare state and rigging-there was a distortion of the bureaucratic 
paradigm, in force until then.

Key words: New Public Management. Epistemology. Social Sciences.
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    1 INTRODuÇÃO 

Após a revolução industrial, os estados modernos 
ocidentais cresceram e houve significativa modificação 
em relação ao papel do Estado e ao seu aparelhamen-
to. A concepção do Welfare State, ou Estado do Bem 
Estar Social, se disseminou após a II Guerra, período 
em que as publicações existentes na área de Adminis-
tração ainda estavam fortemente influenciadas pela 
Abordagem Clássica, com destaque para os trabalhos 
de Frederick Taylor, Henri Fayol e Max Weber. 

Na administração pública, vigorava o modelo bu-
rocrático, baseado nos princípios da administração do 
exército prussiano. Segundo Bresser Pereira (1996), o 
modelo burocrático weberiano apoiava-se no princí-
pio do mérito profissional e visava substituir a admi-
nistração patrimonialista, característicos de sistemas 
absolutistas. 

Osborne e McLaughlin (2002) afirmam que no pe-
ríodo compreendido entre o fim da segunda guerra 
até meados dos anos 80, havia uma forte concepção 
de que era papel do Estado atender às necessidades 
de todos os cidadãos – educação, saúde, habitação, 
seguridade social, etc. Esse papel revelou-se de difí-
cil execução, já que a população e suas necessidades 
cresciam em um nível muito maior do que a capacida-
de dos Estados em satisfazê-las. 

Com a crise desse modelo, algumas experiências 
procuram modificar a lógica da administração públi-
ca burocrática. Os governos de Nova Zelândia, Grã-
-Bretanha, Estados Unidos passaram a adotar prin-
cípios que possibilitassem maior eficiência à gestão 
pública, importando procedimentos característicos 
da gestão privada e esse conjunto de iniciativas pas-
sou a ser chamado de New Public Management ou 
Nova Administração Pública e abriu um novo campo 
de estudos acadêmicos em Administração Pública. 

O presente artigo objetiva desenvolver uma aná-
lise da Nova Administração Pública (New Public 
Management) à luz dos trabalhos de Thomas Kuhn 
e Karl Popper, relacionando os princípios da NPM 
aos conceitos defendidos por esses autores, através de 
uma análise epistemológica e qualitativa para discutir 
a seguinte questão: seria a NPM um novo paradigma, 
uma revolução científica, ou o aprimoramento do mo-
delo burocrático de administração pública, concebido 
a partir da falseação dos princípios elementares desse 
último modelo?

O presente artigo divide-se em cinco etapas, quais 
sejam: introdução, revisão da literatura, onde se dis-
correrá sobre A Nova Administração Pública e Epis-

temologia nas ciências sociais onde serão analisados 
os trabalhos de Karl Popper e Thomas Kuhn e as con-
siderações finais.

   2 EPIsTEmOLOGIA NAs CIÊNCIAs  
   sOCIAIs

Korche (2005) define a epistemologia como a te-
oria da ciência, que estuda a investigação científica 
e o conhecimento científico, e objetiva evidenciar os 
meios do conhecimento científico. A epistemologia, 
então, aborda elementos relativos à compreensão da 
natureza e objeto da ciência, procurando descrever 
racionalmente esse processo, apresentando critérios 
e padrões de racionalidade. 

As disciplinas de metodologia científica ou me-
todologia da pesquisa apresentam problemas reais: 
sobre quais bases sustentar a distinção do conheci-
mento produzido pela ciência dos outros tipos de co-
nhecimento? Quais são os critérios que fundamentam 
a aceitação de uma teoria como científica? São os 
critérios de confirmabilidade ou falseabilidade, como 
propunham os positivistas, ou indutivistas e o os po-
pperianos? A ciência está sujeita aos paradigmas de 
cada época? É possível discernir um método científi-
co nos experimentos ou a ciência é um processo anár-
quico, desprovido de método?

Korche (2005) aponta a importância do continu-
ísmo proposto pelo físico Duhem para proporcionar 
uma racionalidade científica: quando desvinculadas 
de uma teoria da ciência de abordagem histórica, as 
questões metodológicas são apresentadas de forma 
dogmática, tal qual o modelo indutivista-newtoniano, 
justamente pela falta de um horizonte histórico. Para 
Duhem (apud KORCHE, 2005), a epistemologia tem 
um caráter histórico, mas o que faz uma teoria tornar-
-se perene? Popper (1980) afirmava que seria a sua ca-
pacidade de resistir à falseação; Duhem (apud KOR-
CHE, 2005) afirmam que a medida em que as teorias 
se aperfeiçoam, os instrumentos também se aperfei-
çoam, trazendo um desenvolvimento à ciência. Tal 
posicionamento é corroborado por Chauí (2008) ao 
discutir a utilização das tecnologias para a ciência – 
para a autora, o que diferencia a tecnologia da técnica 
é a utilização de teorias para construir instrumentos.

2.1 KUHN: OS PARADIGMAS E AS 
REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS

Para compreender a dinâmica da obra de Kuhn 

(2009), é imprescindível compreender o conceito 
dado pelo autor a paradigma: o senso comum cha-
ma de paradigma uma ideia, uma linha de pensa-
mento, uma orientação normativa a respeito de um 
fato. Kuhn (2009, p. 13) aplica esse conceito à ciên-
cia conceituando os paradigmas como “realizações 
científicas universalmente reconhecidas que durante 
um tempo fornecem problemas e soluções (...) para 
uma comunidade de praticantes de uma ciência”. Para 
assumir o status de paradigma, um princípio cientí-
fico precisa ter a aceitação de sua comunidade de 
pesquisadores. Incorporou-se na linguagem popular 
o termo “mudar de paradigma” como um processo 
corriqueiro – ao passo que para Kuhn (2009), mudar 
um paradigma vigente implica num processo longo, 
de desenvolvimento de instrumentos, formulações te-
óricas, resistência e até jogo político. 

Kuhn (2009, p. 29) afirma que a dificuldade em 
se estabelecer novos paradigmas estimula a ciência 
normal, “um conjunto de pesquisas baseadas em re-
alizações científicas passadas”, ou seja, em paradig-
mas já vigentes. Geralmente as realizações científicas 
passadas ao qual se referem os pesquisadores sejam 
os trabalhos dos clássicos, que desenvolveram pes-
quisas sem precedentes, atraindo um considerável 
número de discípulos, e que deixaram várias lacunas 
abertas para esses discípulos. Assim, a prática da ciên-
cia normal propaga o paradigma universalmente aceito 
e não fornece possibilidade de contrapô-lo, visto que, 
como afirma Kuhn (2009), a ciência normal não tem 
como objetivo trazer novos tipos de fenômenos, pois 
os fenômenos que não possam ser explicados pelos pa-
radigmas são postos de lado, não sendo estudados – a 
pesquisa científica normal está dirigida para os fenô-
menos e teorias já fornecidos pelo paradigma vigente. 

Entretanto, nenhum paradigma é tão completo que 
abarque todos os fenômenos ou consiga resolver os 
problemas descobertos pelos cientistas. Uma comu-
nidade científica ao legitimar um paradigma traz para 
si um critério para a escolha de problemas que serão 
pesquisados como solucionáveis – os demais serão 
repassados a outras disciplinas ou receberão a classi-
ficação de metafísicos. 

Mas como os paradigmas são definidos? Apesar 
de existir o que o autor chama de “área de penumbra”, 
perceber os paradigmas em determinada disciplina 
científica é uma atividade de pouca dificuldade. Difí-
cil é compreender a formação de regras em um deter-
minado grupo científico, como afirma textualmente 
Kuhn (2009, p. 68): “a busca de regras revelar-se-á ao 
mesmo tempo mais difícil e menos satisfatória do que 

a busca de paradigmas”. 
Entretanto, nenhum paradigma perdura para sem-

pre. Mesmo na ciência normal -em períodos de in-
questionabilidade de um determinado paradigma, de-
bates entre cientistas ocorrem, mostrando possíveis 
sinais de esgotamento de um paradigma. Contudo, 
esse período pode ser longo e requerer um proces-
so complexo, que pode ser abreviado por descobertas 
não previstas no paradigma anterior e fazendo com 
que procedimentos sejam descartados, sendo substi-
tuídos por outros. Tal período de transição gera uma 
insegurança nos cientistas, pois durante um tempo, as 
regras existentes são postas em xeque sem que novas 
regras tenham sido totalmente submetidas ao crivo da 
comunidade científica, o que pode durar uma ou duas 
décadas. Há que se reforçar que durante esse período 
de crise, o paradigma não é totalmente descartado: 
isso só ocorrerá se existir uma alternativa que possa 
substituí-lo. Para Kuhn (2009, p. 109), “rejeitar um 
paradigma sem simultaneamente substituí-lo por ou-
tro é rejeitar a própria ciência”. 

O processo de revolução científica, que ocorre 
quando um paradigma é substituído provoca mo-
mentos de crise profunda, representados pelas pala-
vras de Pauli no período em que um paradigma já é 
questionado, mas ainda não foi totalmente substituído 
por outro: “(...) a física está mais uma vez em terrível 
confusão. (...) Para mim é muito difícil. Gostaria de 
ter-me tornado um comediante de cinema ou algo do 
gênero e nunca ter ouvido falar de física” (KUHN, 
2009, p. 115). Todo o período de crise que ocorre a 
partir do questionamento do paradigma vigente e a 
apresentação de outro paradigma, que o substitui, são 
os momentos de uma revolução científica. 

Desta forma, o autor apresenta o elemento central 
de uma de suas principais obras: as revoluções cientí-
ficas. E por que utilizar o termo revolução? A resposta 
vem devido à similaridade com as revoluções políticas, 
que também se iniciam com um sentimento crescente 
de necessidade de mudança que trazem momentos de 
crise e são acompanhados por mudanças drásticas no 
regime político. O mesmo ocorre com a ciência: seu 
desenvolvimento não se dá através de um processo 
cumulativo, mas através das revoluções que trazem 
novos paradigmas e forçam os pesquisadores a formu-
larem novas teorias que permitam estudar problemas 
e fenômenos antes desconhecidos. Entre os motivos 
dessa inquietação está a incerteza se de fato aquele pa-
radigma resolverá os novos problemas propostos. 

Entretanto, ao subsistir a essa crise e se consolidar 
um paradigma, influenciará toda a visão de mundo 
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dos pesquisadores daquela comunidade: os cientistas 
adotarão novos instrumentos e terão novas concep-
ções a respeito de um determinado problema. “O que 
um homem vê depende tanto daquilo que ele olha 
como daquilo que sua experiência visual-conceitual 
prévia o ensinou a ver” (KUHN, 2009, p. 150), pois o 
cientista não pode apelar para algo que esteja aquém 
ou além do que é possível visualizar com seus olhos e 
instrumentos – ou seja, o paradigma influencia na vi-
sualização de um fenômeno. E por que muitos ainda 
acreditam que a ciência se desenvolve linearmente, 
como um quebra-cabeça? 

Uma das respostas à questão remete a necessi-
dade humana de preservar seus heróis e memórias. 
Outra resposta, diz respeito à crença de alguns pes-
quisadores que as teorias “ajustam aos fatos” – na 
verdade, as teorias surgem ao mesmo tempo dos 
fatos aos quais se ajustam. Justamente por isso, os 
cientistas que propõem as revoluções são geralmen-
te indivíduos mais jovens ou que não estão há tanto 
tempo em uma comunidade científica, sendo menos 
influenciados dogmaticamente por seus antecesso-
res – apresentam maior desprendimento em relação 
aos paradigmas vigentes. 

Em relação à resolução das revoluções científicas, 
surge uma crítica à visão popperiana de validação dos 
paradigmas: se todo fracasso na tentativa de adaptar 
uma teoria aos dados fosse motivo para rejeitar uma te-
oria, não haveria uma teoria realmente científica. Mes-
mo tendo clara a visão de que uma revolução científica 
implica em uma ruptura, essa quebra só existe a partir 
dos paradigmas antigos. As revoluções científicas cer-
tamente vão quebrar o status quo de uma determinada 
comunidade, que sabe quais são os problemas já es-
clarecidos e, dessa forma, poucos serão convencidos a 
adotar um ponto de vista que reabra muitos problemas 
já resolvidos. “Quando a comunidade repudia um pa-
radigma, renuncia simultaneamente à maioria dos li-
vros e artigos que o corporificam deixando de conside-
rá-los como objeto adequado ao escrutínio científico” 
(KUHN, 2009, p. 211).

Kuhn (2009) também compara o desenvolvimento 
da ciência a outras áreas, como a engenharia, a poesia 
e aí aparecem diferenças marcantes: nas outras áreas 
preocupa-se muito mais com a aprovação de leigos – 
o cientista preocupa-se com seus pares de forma mui-
to maior. Outra questão: diferentemente dos outros 
profissionais, o cientista não é obrigado a escolher um 

problema somente porque este necessita de uma solu-
ção urgente, bem como não é obrigado a escolher um 
problema sem levar em consideração os instrumentos 
para resolvê-lo. 

Apesar de ser uma ciência relativamente recente, 
seus primeiros registros datam do século XIV, a Ad-
ministração enquanto ciência social foi marcada pela 
quebra de alguns paradigmas. Como exemplo, pode 
ser citar a Escola das Relações quando rompeu o pa-
radigma taylorista da motivação humana no trabalho 
vinculada a questões estritamente financeiras, con-
clusão embasada nos experimentos de Hawthorne. A 
partir de então, o estudo da produtividade humana 
nas organizações passou a ser estudado também pela 
ótica da satisfação dos indivíduos no ambiente traba-
lho, provocando os cientistas a empreenderem novas 
pesquisas que modificaram o paradigma vigente até 
então (SILVA, 2002).

2.2 A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PARA 
POPPER

Popper (1980) afirma que o trabalho de cientista 
consiste em: propor enunciados e hipóteses, testá-los 
e desenvolver teorias. Entretanto, o autor afirma que 
a utilização de métodos indutivos, aqueles que par-
tem de enunciadores singulares ou particulares para 
chegar a enunciados universais, como as hipóteses 
ou teorias, pode deixar margens a questionamentos 
a respeito da veracidade de tais conclusões. Como 
exemplo de problema da indução, é citado o caso dos 
cisnes brancos: “não importa quantas instâncias de 
cisnes brancos são apresentados, isso não justifica 
que todos os cisnes são brancos” (POPPER, 1980, p. 
263).   Assim, percebe-se que a universalização ba-
seia-se na indução – e a ciência aceita esse método, 
que segundo o autor não é totalmente verdadeiro, mas 
apenas provavelmente verdadeiro. 

Como o trabalho do cientista é propor teorias e 
testá-las, não se deve prescindir de uma análise cri-
teriosa para validar um enunciado, empregando mé-
todos sistemáticos para comprovar os enunciados 
descobertos e descobrir novos. Mas não existe um 
método lógico de ter novas ideias, visto que toda 
descoberta contém um método irracional ou uma 
intuição criadora. Para Popper (1980, p. 267-268), o 
método de testar criticamente as ideias deve seguir o 
procedimento representado abaixo:

Figura 1: O método científico para Popper (1980)
Fonte: Adaptado de Popper (1980)

Para criticar uma teoria, o autor apresenta como 
necessária a verificação por meio de quatro procedi-
mentos: a) verificar se existe comparação lógica das 
conclusões entre si; b) investigar a forma lógica da 
teoria, para verificar se é empírica ou tautológica; c) 
comparar com outras teorias; d) testá-la por meio de 
aplicações empíricas – não pode existir na ciência ne-
nhum enunciado que não se possa testar, e, portanto, 
nenhum enunciado que não se possa refutar, através 
do falseamento. E o que seria o falseamento?  Não 
apenas testar positivamente uma teoria positivamen-
te, mas buscar apresentar argumentos que permitam 
refutá-la pela possibilidade de não ser verdadeira. 
Para Popper (1980), as teorias nunca são empirica-
mente verificáveis, ou seja, não se pode afirmar que 
são verdades absolutas, por isso a importância de 
questionar a sua falseabilidade – afirmar que não são 
verdade, através de indicações de falsidade. 

 À epistemologia cabe a tarefa de não apenas 
analisar logicamente um fenômeno, mas seus mé-
todos. Aqui Popper (1980), classificado como neo-
-positivista por muitos autores, apresenta uma crítica 
ao positivismo tradicional que nega tudo o que não 
pode ser mensurado, reduzindo a metafísica, ou qual-
quer ciência que transcenda a realidade mensurável, à 
pura retórica. Em se tratando do universo das ciências 
sociais, o pensamento positivista pode afastar o pes-
quisador de questões que são fundamentais, mas são 
de difícil mensuração. E como estudá-las? Esse ques-
tionamento é também apresentado nos estudos em 
Chaiu (2008) e Bresser-Pereira (2008). Popper (1980) 
apresenta que a discussão acerca da validade da filo-
sofia pelos positivistas é tão velha quanto a própria 

filosofia.
Popper (1980) afirma também que não se deve 

aceitar dogmaticamente (dogmatismo) os enunciados 
científicos, mas devemos ser capazes de justificá-los 
-  e isso só é possível através de outros enunciados, 
chamados de sentenças protocolares. Entretanto, isso 
poderia levar a uma situação de regressão infinita, ou 
seja, uma exigência que se deve justificar em todos os 
enunciados. A ciência é a forma encontrada pelo ho-
mem de classificar e descrever o conhecimento acerca 
do que percebemos – mas, como possui caráter mu-
tável, é a apresentação sistemática de nossas convic-
ções imediatas. 

Um dos exemplos dessa mutabilidade da ciência 
deu-se no caso da mudança paradigmática envolven-
do os trabalhos de Copérnico e Galileu aceitos, com 
o passar do tempo, pela própria igreja e por alguns 
de seus representantes, como o bispo Berkeley. Este 
que temia que a nova ciência representasse a prova 
do poder do intelecto humano, a ponto de descobrir 
os segredos do mundo sem a revelação divina. Uma 
das principais marcas das civilizações ocidentais é a 
tradição racionalista herdada dos gregos, de buscar a 
verdade através da capacidade racional urgentemen-
te, para entender o mundo onde vivemos. Assim, para 
Popper (1980, p. 390), atualmente a ciência é avaliada

(...) por suas realizações práticas; porém, 
avalia-se ainda mais a ciência por seu con-
teúdo informativo e por sua capacidade de 
libertar nossas mentes de velhas crenças, 
velhos preconceitos e velhas certezas, para 
oferecer-nos em seu lugar novas conjecturas 
e hipóteses audazes. Avalia-se a ciência por 
sua influência liberalizadora.
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Em relação aos graus de falseabilidade de uma te-
oria, Popper (1980) afirma que a quantidade de infor-
mação empírica transmitida por uma teoria, ou seu 
conteúdo empírico, aumenta com seu grau de falsea-
bilidade, o que reflete o caráter positivista do pensa-
mento popperiano. 

Damke, Walter e Silva (2010, p. 133) afirmam que 
uma considerável quantidade de pesquisas em Admi-
nistração utiliza os critérios estabelecidos por Popper, 
por obedecer às etapas de: “a identificação de um pro-
blema; a formulação de hipóteses – método dedutivo; 
e a corroboração ou a rejeição das hipóteses, ocor-
rendo, na última possibilidade, o desenvolvimento de 
novas teorias na administração”.

Popper também tratou do falseacionismo ingênuo.  
Damke, Walter e Silva (2010) afirmam que a Teoria 
Administrativa de Henri Fayol poderia ser falseada 
visto que nem todas as organizações seguem os seus 
princípios. Porém, na visão falseacionista sofisticada 
os princípios não são completamente descartados, 
mas melhorados, pois não houve uma teoria que a 
substituísse. 

   3 A NOVA ADmINIsTRAÇÃO PÚBLICA  
   (NEW PuBLIC mANAGEmENT)

Para Sanchez (2005), o período pós-guerra trouxe 
grandes mudanças em relação ao modelo de organi-
zação burocrática, caracterizado pela adoção de um 
paradigma keynesiano de Estado, no qual as estrutu-
ras estatais passam a se tornar mais complexas, bem 
como seus sistemas administrativos. Dentre as várias 
consequências dessa questão, destaca-se a autonomia 
das organizações públicas. As burocracias públicas 
cresceram tanto horizontal quando verticalmente, 
criando pirâmides administrativas difíceis de serem 
controladas e coordenadas. 

O final dos anos 70, com o segundo choque do 
petróleo, trouxe a crise do Estado bem-estar social, 
sobretudo no âmbito fiscal. Para Draibe e Henrique 
(1998), os momentos críticos que determinaram o iní-
cio da crise do modelo do Welfare State são aqueles 
nos quais há junção entre a política social e a econô-
mica, onde o Estado deveria estimular o crescimento 
econômico e, concomitantemente, resolver questões 
sociais. O resultado é uma crise fiscal, pois com a 
diminuição das receitas públicas devido à crise eco-
nômica do final dos anos 70, ocorre a natural dimi-
nuição dos financiamentos para os programas sociais. 
Estes, já não podem ser feitos através da imposição de 

impostos para as massas, economicamente desequili-
bradas. Portanto, a crise fiscal do Estado se expressa 
nos gastos sociais que aumentam cada vez mais, e o 
seu financiamento torna-se algo moroso. 

Desde o final da década de 70 e o ínicio dos anos 
80, notadamente com os governos Tachter, na Ingla-
terra, e Reagan nos EUA, início da década de 80, o 
Estado passou por uma notável mudança paradig-
mática, sobretudo em relação ao seu papel para com 
a sociedade e a economia (PRZEWORSKI, 1996). 
Tal mudança ganhou a denominação de reforma ad-
ministrativa ou Nova Administração Pública, sendo 
utilizada inicialmente por Hood (1991), como forma 
de denominar a adoção de práticas da gestão priva-
da em organizações públicas, embasadas em quatro 
grandes tendências: a) paralisação ou redução no 
crescimento do Estado, b) terceirização e privatiza-
ção de serviços oferecidos pelo Estado, c) adoção 
por parte do Estado das tecnologias de informação, 
e d) cooperação entre os países a fim de se dividir 
uma agenda pública comum. 

Dias (2008) afirma que esses aspectos e tendên-
cias objetivam além da redução dos gastos públicos, 
melhorar os serviços oferecidos à população, aumen-
tando a participação da sociedade nas decisões públi-
cas e fornecendo a esta maior transparência sobre a 
gestão dos bens públicos.

Na Grã-Bretanha, considerado um dos modelos 
pioneiros da Nova Administração Pública, houve a 
privatização e terceirização de serviços públicos, 
bem como a diminuição do Estado na economia (OS-
BORNE; MCLAUGHLIN, 2002). Outro exemplo de 
reforma ocorreu na Nova Zelândia através do State 
Sector Act (1988) e do PublicFinance Act (1989), ins-
trumentos legais que responsabilizam diversos órgãos 
públicos por atividades de planejamento e indicado-
res de eficiência e qualidade dos serviços prestados à 
sociedade – privilegiando a accountability.  

Em 1995 no Brasil, no primeiro governo Fernan-
do Henrique Cardoso, foi criado o Ministério de Ad-
ministração e Reforma do Estado (MARE), como 
também promulgado o Plano Diretor de Reforma do 
Aparelho do Estado (PDRAE), com o objetivo de pro-
mover o ajuste fiscal, de propiciar medidas que au-
mentassem a competitividade internacional da eco-
nomia do país, reformar a previdência e o aparelho 
do Estado, de forma geral (COSTA, 2008). Segundo 
o próprio MARE (1998, apud PEREGRINO, 2009, p. 
20), “a questão não era de ‘governabilidade’, (...) mas 
sim de ‘governança’, (...) de capacidade de implemen-
tação de políticas públicas, devido aos problemas de 

ineficiência da administração pública”. Bresser Perei-
ra (1996, p. 6) afirma que a nova administração públi-
ca possuía como bases

(...) a descentralização do ponto de vista po-
lítico, transferindo recursos e atribuições 
para os níveis políticos regionais e locais; a 
descentralização administrativa, através da 
delegação de autoridade para os administra-
dores públicos transformados em gerentes 
crescentemente autônomos; as organizações 
com poucos níveis hierárquicos ao invés de 
piramidal, o  pressuposto da confiança limi-
tada e não da desconfiança total; o contro-
le por resultados, a posteriori, ao invés do 
controle rígido, passo a passo, dos processos 

administrativos; e a administração voltada 
para o atendimento do cidadão, ao invés de 
auto-referida.

 No quadro abaixo, Bresser Pereira (2004) 
apresenta quatro vetores básicos da Nova Adminis-
tração Pública com seus respectivos componentes. 
Percebe-se a importância de profissionalizar a gestão 
das organizações públicas, não somente para garan-
tir mais eficiência a essas organizações, mas também 
para proporcionar maior satisfação do cliente/consu-
midor, sobretudo devido ao aumento natural da de-
manda por serviços públicos e pelo aumento no nível 
de exigência do contribuinte. 

VETOrES

Profissionalização da Burocracia

Desenho Organizacional

Processos Organizacionais

Prestação de Contas

COMPONENTES
-  Seleção, avaliação e promoção de pessoal;
-  Criação ou reforço de um ethos de serviço público;
-  Incentivos para aumento da eficiência e eficácia;
-  Aumento da flexibilidade das estruturas organizacionais e relações   
 inter-organizacionais;
 Coordenação dos setores público e privado;
-  Desenho quasi-mercado;
-  Gestão por objetivos e resultados;
-  Eficiência e eficácia;
-  Equilíbrio nas relações sociais;
-  Preocupação com a ética; 
-  Satisfação do cliente/consumidor;
-  Aumento do controle sobre políticos e burocratas;
-  Nova relação Estado-sociedade;

QuaDrO 1: Vetores da Nova Administração Pública no Brasil
Fonte: Bresser Pereira (2004).

Outro autor a discutir os princípios da Nova Ad-
ministração Pública foi Martins (2002, p. 9): contro-
le por resultados, accountabililty e governança. Em 
relação ao controle de resultados, Sano (2003, p. 40) 
destaca a mudança de concepção da Nova Adminis-
tração Pública, onde o controle das políticas públi-
cas se dá por resultados e não apenas pelos proce-
dimentos. Para o autor, essa mudança promove mais 
flexibilidade na condução das ações, pois “ao invés 
dos serviços estarem orientados por uma estrutura 
burocrática rígida, esta lógica introduz a questão das 
metas a serem atingidas por cada provedor de bem 
público, passando este fator a ser o balizador da ava-
liação” (SANO, 2003, p. 40). Assim, como forma de 
medir o nível de eficiência de um gestor público, é 
necessário também mensurar em que medida os obje-

tivos determinados em instrumentos constitucionais 
de planejamento, como os Planos Diretores, os Planos 
Plurianuais, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, es-
tão sendo atingidos. 

Para Sano (2003), não existe uma palavra na lín-
gua portuguesa, nem mesmo na espanhola, que tradu-
za fielmente a ideia de accountability, sendo “respon-
sabilização”, o termo que mais se aproxima da ideia 
desse conceito. Sano (2003, p. 35) define a acounta-
bility como um conjunto de mecanismos que forçam 
os gestores, servidores e agentes públicos a prestarem 
contas de suas ações, para que estas obedeçam aos 
princípios institucionais de um Estado democrático. 
O CLAD (2000, p. 329) conceitua o termo como “ 
(...) cumplimiento de una obligación del funcionario 
público de rendir cuentas, sea a um organismo de 
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control, al parlamento o a la sociedad misma”. De 
posse desses conceitos, percebe-se que a accountabi-
lity relaciona-se fortemente à ideia de transparência e 
controle e responsabilização dos servidores públicos 
perante a sociedade.  

Por governança pública, Martins (2002) a concei-
tua como “fortalecimento da capacidade da adminis-
tração executiva em formular e implementar políticas 
públicas” Em relação à governança, Kickert (1997) 
destaca a importância em se diferenciar a governan-
ça do setor público com a do mundo dos negócios 
– muito mais que a valores de mercado, a primeira 
está fortemente ligada à legalidade e legitimidade, 
transcendendo a lógica pura e simples da efetividade 
e eficiência.

3.1 ANÁLISE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DE ACORDO COM THOMAS KUHN

No âmbito da Administração Pública, o modelo 
burocrático baseado nos princípios de Weber vigorou 
como paradigma dominante na Administração du-
rante boa parte do século XX. Eram características 
desse modelo certa confusão entre público e privado, 
e entre o político e o administrador público - corrup-
ção, empreguismo e nepotismo eram consequências 
e por isso o modelo patrimonialista revelou-se incon-
gruente com o sistema capitalista que se consolidava 
(BRESSER PEREIRA, 1996).

O modelo burocrático racional-legal weberiano ti-
nha como princípios a impessoalidade, o formalismo, a 
hierarquia funcional, a profissionalização e carreira no 
serviço público, bem como exaustivos mecanismos de 
controle que evitassem desvios e corrupção. Apesar de 
conceitualmente positivo para a concepção de pequeno 
Estado liberal do século XIV, mostrou-se ineficiente 
para lidar com o crescimento no papel econômico e so-
cial do Estado no século XX. “Na verdade, a adminis-
tração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco 
ou nada orientada para o atendimento das demandas 
dos cidadãos” (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 5).

O momento de questionamento deu-se quando as 
burocracias estatais ocidentais cresceram a ponto de 
se tornarem quase impossíveis de serem administra-
das e os Estados entraram em uma crise política, fis-
cal e administrativa, ocasionada pela adoção de um 
modelo que passava a ser questionado. 

Hood (1991) também apresenta sete aspectos da 
Nova Administração Pública que são consequências 
dessas grandes tendências: 

1) gestão profissional: mesmo considerando o 
elemento político na Administração Pública, os 
gestores devem possuir competência técnica pro-
fissional; 

2) padrões de desempenho: cada ação deve possuir 
objetivos claros e métodos que permitam avaliá-los 
em termos quantitativos; 

3) controle de saídas: deve-se avaliar a eficácia das 
medidas e não apenas a sua eficiência; 

4) descentralização: as unidades de governo de-
vem ser descentralizadas para propiciar maior efi-
ciência e governança; 

5) competição: deve haver senso de competitivida-
de entre unidades da Administração Pública, para 
melhoria de padrões e redução de custos;  

6) adoção de ferramentas de gestão: aprovadas em 
organizações privadas, como remuneração estra-
tégica dos recursos humanos e balanced score-
card, dentre outras; 

7) eficiência: deve ser objetivo constante do servi-
ço público fazer mais com menos.
Em consonância com o que afirmava Kuhn (2009), 
a aceitação do paradigma da administração pú-
blica gerencial, não se deu imediatamente – “aos 
poucos foram se delineando os contornos da nova 
administração pública” (BRESSER PEREIRA, 
1996, p. 6). A figura abaixo traz uma representa-
ção da concepção de Kuhn a respeito do desenvol-
vimento científico.

Figura 2: O desenvolvimento da ciência para Kuhn
Fonte: Adaptado de Damke, Walter e Silva (2010).

Os princípios da NPM representam uma ruptura 
com o modelo burocrático de Administração Pública, 
mas responder à questão: “foi a NPM uma revolução 
científica no ponto de vista kuhniano?” reveste-se de 
complexidade já que muitos pesquisadores afirmam 
que possuir um paradigma é pré-requisito de maturi-
dade para uma ciência.  

Damke, Walter e Silva (2010) afirmam que nas ci-
ências sociais, mais ainda na Administração, a ques-
tão a respeito do seu atual estágio enquanto ciência 
é recorrente em grande parte devido ao fato de ser 
uma ciência recente: pouco mais de 100 anos. Ou-
tras ciências como a filosofia, a física ou a matemá-
tica possuem séculos de estudos científicos e torna-
-se mais fácil visualizar o processo de formação dos 
paradgimas. Damke, Walter e Silva (2010) afirmam 
que muito se questiona a respeito da cientificidade da 
própria Administração, e quem também não há con-
senso em relação ao estágio em que esta se encontra, 
se no estágio ainda pré-paradgimático ou se estágio 
de ciência normal. 

Por outro lado, Kuhn (2009) afirmava que mesmo 
as revoluções de cunho político preservavam várias 
das instituições relacionadas ao modelo anterior – di-
ficilmente havia uma quebra que rompesse com toda 
a lógica vigente até então. Kuhn (2009, p. 126) refere-
-se ao sentimento de necessidade de mudança, que 
vem com o “sentimento de funcionamento defeitu-
oso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para 
a revolução” e que “as revoluções científicas podem 
parecer revolucionárias somente para aqueles cujos 
paradigmas sejam afetados por elas”. Mais ainda, 
afirma que as revoluções científicas são “episódios de 
desenvolvimento não-cumulativo, nos quais um pa-
radgima é total ou parcialmente substituído por um 
novo, incompatível com o anterior” (KUHN, 2009, p. 
125) (grifo nosso). 

Portanto, o autor também argumenta que as ciên-
cias podem ter paradigmas específicos de suas sub-
-áreas – considerando a Administração Pública uma 
sub-área da Administração, é possível caracterizar, 
desde este ponto de vista, a Nova Administração 
Pública como uma revolução científica, visto que há 
ruptura em relação ao paradigma vigente

3.2 ANÁLISE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DE ACORDO COM KARL POPPER

Uma série de pesquisas empíricas passaram a ques-
tionar a eficiência do modelo burocrático na Adminis-
tração Pública. Aragão (1997, p. 105) afirma que nos 

anos 70, influenciados pela disseminação de ideais ne-
oliberais “o momento intelectual era o da discussão so-
bre a redefinição do papel do Estado. Os contextos so-
cial, político e econômico de crise do Estado apontam 
para reformas de fôlego, o que implica, sobremaneira, 
em alteração de estruturas organizacionais”.

Bresser Pereira (1996) também discute a necessi-
dade de um novo modelo de Administração Pública 
afirmando que a crise em relação ao papel do Estado 
era uma crise política e também relacionada à perda 
da capacidade de coordenar o novo sistema econômi-
co vigente. Ou seja, um outro fator é a globalização. 
Para o autor, antes da grande integração econômica 
mundial, que se tornou mais notável a partir da se-
gunda metade do século passado, os Estados constan-
temente buscavam proteger suas economias da com-
petição com outros países e mercados; num mundo 
globalizado, os Estados devem fortalecer suas econo-
mias para a competição internacional. 

Assim, enquanto o foco da Administração Públi-
ca burocrática era o controle por parte do Estado, na 
Nova Administração Pública “é aumentar a gover-
nança do Estado, é dar ao Estado meios financeiros 
e administrativos para que ele possa intervir efetiva-
mente sempre que o mercado não tiver condições de 
coordenar adequadamente a economia” (BRESSER 
PEREIRA, 1996, p.1) 

Popper (apud Korche, 2005) também acredita 
na impossibilidade de se desenvolver uma ciência 
neutra, já que os cientistas possuem seus valores e 
crenças e são influenciadas pelas demandas de seu 
tempo. Bresser Pereira (2010, p. 113) afirma que 
como reação ao Estado do Bem-Estar Social, nas-
ce nos anos 70 uma corrente ideológica chamada de 
neoliberalismo que pregava a diminuição do Estado 
sob a justificativa do individualismo metodológico 
clássico: “somente os pequenos grupos têm efetiva 
capacidade de ação coletiva”. É importante destacar 
que as publicações sobre a NPM, mesmo as que cri-
ticam o modelo, são escritas também com base nas 
concepções pessoais dos autores. 

Analisando pelo viés popperiano, a Nova Admi-
nistração Pública é válida a partir do momento em que 
uma série de pressupostos do modelo burocrático são 
falseadas, pois os pressupostos desse modelo já não 
traziam a eficiência e o controle esperados. Bresser 
Pereira (1996, p. 5) afirma que a influência da admi-
nistração de empresas privadas começa a modificar 
a administração de organizações públicas, pois “(...) 
as ideias de descentralização e de flexibilização ad-
ministrativa ganham espaço em todos os governos”. 
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As primeiras publicações e experiências da Nova 
Administração Pública surgiram a partir de questio-
namentos feitos ao modelo burocrático, colocando a  
ideia de que a rigidez do modelo burocrático webe-
riano traria ao Estado maior governança e melhores 
serviços prestados ao cidadão. 

Damke, Walter e Silva (2010, p. 132) sintetizam 
o pensar científico de Popper, que reflete o processo 
ocorrido com o modelo burocrático e a Nova Admi-
nistração Pública: “se falhar, deve ser sumariamente 
eliminada e substituída por outra capaz de passar nos 
testes em que a anterior falhou (...), assim, a ciência 
avança por um processo de tentativa e de erro, de con-
jeturas e de refutações”, e não por substituição. 

    4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

Independentemente de caso de dá o progresso da 
ciência, se por saltos provocados por rupturas paradig-
máticas abruptas (ou revoluções), ou por um processo 
de evolução baseado em falseamentos constantes que 
geram modificações nas teorias, o conhecimento está 
em constante movimento na busca pela verdade. 

O presente estudo espistemológico objetivou apre-
sentar a Nova Administração Pública e desenvolver 
uma leitura desta a partir dos pressupostos de Kuhn 

e Popper. A Nova Administração Pública representou 
uma grande mudança em relação a publicações no 
âmbito da Administração Pública, visto que questio-
nou as bases do modelo universalmente aceito: o mo-
delo burocrático, consolidado como ciência normal 
da área. Analisando pelo ponto de vista popperiano, 
pode-se afirmar que a NPM nasceu como um false-
amento do modelo burocrático, visto que este não 
conseguia mais garantir eficiência à gestão pública. À 
medida em que seus elementos iam sendo falseados, 
os contornos de uma teoria surgiam. 

Por outro lado, é possível afirmar que mesmo 
tendo surgido a partir do paradigma burocrático de 
gestão, a Nova Administração Pública apresentou 
mudanças tão significativas em relação ao modelo 
anterior a ponto de provocar rupturas conceituais. As-
sim, também pode-se enquadrar a Nova Administra-
ção Pública como uma revolução científica segundo 
Kuhn, visto que houve uma quebra com o paradigma 
anterior – mesmo havendo atualmente uma série de 
práticas nascidas no modelo burocrático.  As duas 
perspectivas (kuhniana e popperiana) oferecem ex-
plicações acerca da evolução científica observada no 
âmbito da Administração Pública e se constituem em 
um importante instrumento de análise epistemológi-
ca para a Administração Pública.
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RESuMO
A zona da Mata Mineira está situada no sudeste do Estado de Minas Gerais, sendo formada por sete microrregiões e 142 municípios. Este trabalho 
teve como objetivo analisar o comportamento dos gastos públicos dos municípios da zona da Mata Mineira para o período de 2000-2008. Através de 
uma abordagem econométrica para dados em painel, foram testadas as Despesas Orçamentárias, os Gastos Sociais e Gastos Econômicos a fim de 
detectar possíveis manipulações de caráter eleitoral executadas pelos governantes. Os resultados indicam que a ocorrência de eleições municipais exerce 
influência estatisticamente significativa sobre o comportamento das despesas públicas, evidenciando a ocorrência de ciclos eleitorais.

Palavras-Chave: Ciclos Políticos. zona da Mata Mineira. Dados em Painel.

ABSTRACT
The Forest Zone is located in southeastern Minas Gerais State, formed by seven micro regions  and 142 cities. This study aimed to analyze the behavior of 
public managers from the cities of the Zona da Mata of Minas Gerais during the period of 2000-2008. Through an econometric approach from panel data, 
we tested the Expenditure Budget, the Economic Costs and Social Expenditure in order to detect possible manipulation of an electoral nature performed 
by the candidates. The results indicate, statistically, significant influence in the municipal elections on the behavior from the public, suggesting the 
occurrence of election cycles.

Keywords: Political Cycles. Zona da Mata/MG. Panel Data

   1 INTRODuÇÃO

A análise integrada dos sistemas político e econô-
mico tem validado a hipótese pela qual os resultados 
das eleições são diretamente influenciados pelo de-
sempenho da economia. Essa relação é evidenciada 
pelo fato de que medidas como o aumento de tributos 
ou desvalorização cambial dificilmente seriam anun-
ciadas pelos governantes, num período próximo às 
eleições.

Considerando-se a tendência do ser humano de 
atender a seus interesses individuais, os políticos ten-
dem a buscar sua permanência no poder, através de 
sua reeleição ou de seu sucessor. No intuito de aten-
der aos seus objetivos, os gestores tentam sinalizar 
para o eleitorado suas qualidades, realizações e com-
petência administrativa.

O comportamento dos políticos frente ao calendá-
rio eleitoral foi alvo das primeiras discussões com os 
trabalhos de Kalecki (1943) e Downs (1957), pionei-
ros na apresentação de modelos formais que explicas-
sem o impacto dos fatores políticos na economia.

Na década de 1970, desenvolveu-se a Teoria dos 
Ciclos Político- Econômicos Tradicionais, represen-
tado por dois modelos: Oportunistas e Partidários. 
O primeiro modelo foi desenvolvido por Nordhaus 
(1975), para o qual os políticos agem visando unica-
mente ao atendimento de seus interesses individu-
ais para manutenção no poder; e, o segundo modelo 
apresentado por Hibbs (1977), sugere que as políticas 
públicas são implementadas pelos governantes como 
forma de atender e garantir a manutenção da ideolo-
gia partidária à qual pertencem. Ambos consideram 
a hipóteses de votantes com expectativas adaptativas, 
pois eles teriam memória curta em relação a questões 
macroeconômicas, tomando suas decisões eleitorais 
com base no passado.

Na década de 1980 surgiu a Teoria dos Ciclos 
Político-Econômicos Racionais,também dividida em 
dois modelos: Oportunista, representado por Rogoff 
e Sibert (1988) e Partidário, desenvolvido por Alesi-
na (1987). Ambos consideram a hipótese dos eleitores 
que tomam suas decisões com base no acesso tempes-
tivo daquelas tendo  informações econômicas.

Dessa maneira, os modelos de ciclos políticos po-
dem ser classificados em função do comportamento 
político em partidários ou oportunistas, e designados 
em função das hipóteses adotadas sobre as expectati-
vas dos agentes, em tradicionais e racionais.

Tendo como objetivo central analisar o comporta-
mento dos gastos públicos dos municípios da Zona da 

Mata mineira frente ao calendário eleitoral através da 
identificação da ocorrência de flutuações temporais 
nos gastos públicos nestes municípios, o presente tra-
balho visa responder à seguinte questão de pesquisa: 
Qual o comportamento dos gastos públicos dos mu-
nicípios da Zona da Mata mineira frente à ocorrência 
de eleições municipais?

   2 TEORIA DOs CICLOs POLÍTICO    
   ECONÔmICOs

A ênfase teórica dos Ciclos Político-Econômicos 
repousa sobre as causas e efeitos da interação entre 
decisões econômicas e considerações políticas. A re-
lação interativa entre os setores econômico e político 
é realçada pela mesma, a qual explicita o fato de que 
como a evolução da economia exerce influência sobre 
o setor político, este também determina o desempe-
nho do setor econômico.

O primeiro modelo, proposto por Nordhaus (1975), 
parte da hipótese de que os políticos são motivados 
pelo desejo de permanecer no cargo, pelo que irão 
adotar as políticas que agradem o maior número de 
eleitores com vistas ao sucesso nas eleições. “Os polí-
ticos são oportunistas, pois implantam políticas com 
objetivo exclusivo de serem reeleitos ou elegerem um 
sucessor; e os ciclos são denominados eleitorais, pois 
é a proximidade de eleições que os provoca” (MELO, 
2006, p. 14).

A segunda corrente desenvolvida por Hibbs (1977) 
propõe que os políticos são motivados pela sua pró-
pria ideologia ou do grupo que representam. “Neste 
caso, eleger um político significa eleger uma política 
específica, pois os políticos procuram se eleger com 
o objetivo de implantar políticas que privilegiem seus 
eleitores” (MELO, 2006, p. 15).

No modelo oportunista, a motivação dos políti-
cos é exercida pelo desejo de permanência no poder, 
sendo atribuída pouca importância à política que será 
adotada ou às ideologias partidárias. Já nos modelos 
partidários, o político deseja ser eleito para implan-
tar determinado programa, que acredita ser melhor, e 
que favorecerá seus eleitores.

Dessa maneira, o motivo pelo qual os políticos 
desejam ter sucesso nas eleições e implantar deter-
minadas políticas passa a ser a questão central dos 
modelos: são consideradas ideologicamente boas ou 
são adequadas para  se manter no poder. Na realida-
de parece difícil separar estes dois comportamentos, 
pois nem mesmo o mais ideológico dos políticos pode 
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implantar seu programa sem ganhar eleições e, por-
tanto, está sujeito a alguma dose de oportunismo no 
seu comportamento (PREUSLLER, 2001).

2.1 MODELOS RACIONAIS

Em meados da década de 80, com base na teoria 
das expectativas racionais nas ciências econômicas 
e na teoria dos jogos, os estudiosos dos ciclos po-
líticos econômicos passaram a levar em considera-
ção a possibilidade de “eleitores racionais”, ou seja, 
eleitores que não são ingênuos e baseiam seus vo-
tos a partir das perspectivas de desempenho futuro 
dos governantes.

Os eleitores agora analisam a competência do 
governante a partir de sua maneira de administrar a 
máquina pública. O policymaker estaria,então, pre-
ocupado em sinalizar o seu “tipo” para o eleitorado, 
manipulando os instrumentos de política macroeco-
nômica ou os instrumentos de política fiscal (OLI-
VEIRA, 2006, p. 23).

A hipótese de que os agentes não são surpreendidos 
sistematicamente com relação às decisões de política 
econômica, acabou impulsionando a corrente dos ci-
clos políticos eleitorais com expectativas racionais.

2.2 MODELO DOS CICLOS POLÍTICO 
ORÇAMENTÁRIOS

A teoria de Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) 
iniciaram a análise de ciclos político econômico sem 
qualquer nível de governo e sob um leque diversifica-
do de variáveis fiscais.

Os modelos apresentados para os ciclos político-
-econômicos basearam-se em curvas de Phillips de 
curto prazo e eficácia de políticas monetárias expan-
sionistas. Rogoff e Silbert(1988) e Rogoff (1990) ela-
boraram alternativamente a estes fundamentos, pro-
postas em que os ciclos político-econômicos devem 
ser observados nos instrumentos da política fiscal, 
pois em anos eleitorais os políticos tendem a reduzir 
impostos, elevar gastos públicos e aplicar recursos 
em projetos perceptíveis, como obras, saúde e edu-
cação, “criando o que denominaram ciclos político 
orçamentários (political budget cycles)” (PREUSL-
LER, 2001).

Rogoff e Silbert (1988) e Rogoff (1990) foram os 
primeiros a formular modelos de ciclos político or-
çamentários, nos quais os instrumentos da política 
fiscal são utilizados para sinalizar a competência do 

governante. Em Rogoff e Silbert (1988) a sinaliza-
ção ocorre através da diminuição de impostos e do 
aumento da senhoriagem ou de empréstimos menos 
visíveis, induzindo um padrão cíclico de corte de im-
postos antes das eleições, e de inflação e elevação da 
dívida posterior a elas. 

Em Rogoff (1990), por sua vez a sinalização é feita 
por meio de modificações na composição orçamen-
tária, aumentando-se o gasto público em itens mais 
visíveis, como transferências, consumo e serviços e 
diminuindo-se o gasto com investimentos, cujos re-
sultados exigem mais tempo para serem percebidos 
pelo eleitorado (NAGAKUMA, 2006).

De acordo com Meneguin e Bugarin (2001), essa 
teoria focou a estratégia do governante não na po-
lítica monetária, mas sim na política fiscal, como a 
carga tributária, as transferências governamentais e 
as despesas correntes do governo, concluindo que o 
governante tende a distorcer a política fiscal, cortan-
do tributos, aumentando transferências e promovendo 
gastos que tenham visibilidade imediata.

Conforme apontam Cançado e Araújo Júnior 
(2004), de acordo com a abordagem dos ciclos políti-
cos orçamentário, em época de eleições os governan-
tes frequentemente se dedicam a uma série de ações 
que ampliem a visibilidade de sua competência, para 
tanto, distorcem as políticas fiscais cortando impos-
tos, aumentando as transferências diretas e expandin-
do os gastos de imediata visibilidade dos eleitores.

A ação dos governantes tem, segundo as diferentes 
correntes da teoria, dois objetivos distintos ao buscar 
a maximização da função de utilidade dos políticos: 
permanecer no poder ou implementar suas ideolo-
gias partidárias. Dessa forma, da interrelação entre a 
política e a economia e das motivações dos políticos 
resultam flutuações cíclicas na economia motivadas 
pelo setor político, cujas características variam em 
função das motivações dos governantes, podendo tais 
oscilações se apresentarem tanto na esfera federal, 
quanto nas esferas estatais e municipais.

   3 ZONA DA mATA mINEIRA

Na organização da divisão territorial brasileira, o 
IBGE, respeitando os limites político-administrativos 
estaduais e utilizando o conceito de “diferentes estru-
turas espaciais resultantes da dinâmica da sociedade 
sobre um suporte territorial” (IBGE, 1990, p. 7), em 
1990, dividiu o país em mesorregiões e, em seguida, 
em microrregiões.

De acordo com tais classificações, o Estado de Mi-

nas Gerais é dividido em 12 mesorregiões geográficas 
e 66 microrregiões geográficas.

A Mesorregião é uma área individualizada, em 
uma Unidade da Federação, que apresenta formas 
de organização do espaço geográfico definidas pelas 
seguintes dimensões: o processo social, como deter-
minante; o quadro natural, como condicionante; e, a 
rede de comunicação e de lugares, como elemento de 
articulação espacial (IBGE, 1990, p. 8).

O Estado de Minas Gerais, segundo o IBGE, é di-
vidido em doze mesorregiões: Campo das Vertentes; 

Central Mineira; Jequitinhonha; Metropolitana de 
Belo Horizonte; Noroeste de Minas; Norte de Minas; 
Oeste de Minas; Sul e Sudoeste de Minas; Triângulo 
Mineiro e Ato Paranaíba; Vale do Mucuri; Vale do 
Rio Doce; e, Zona da Mata.

A Mesorregião da Zona da Mata situa-se no su-
deste do Estado de Minas Gerais, limitada entre 
os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
sendo formada por sete microrregiões: Catagua-
ses, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, 
Ubá e Viçosa.

Figura 1: Mapa de localização da Zona da Mata em relação às 
mesorregiões e às microrregiões do Estado de Minas Gerais.
Fonte: GEOMINAS, 2007.

Ocupa uma área de 35.478,70 km2, corresponden-
te à aproximadamente 6% da superfície de Minas Ge-
rais, com uma população de 2.225.619 pessoas, distri-
buída em 142 municípios, dos quais 70% com menos 
de 10.000 habitantes (IBGE, 2010).

Segundo Teixeira (2002), a história da Zona da 
Mata está diretamente relacionada à colonização e à 
fase aurífera do Estado. Em 1572, a primeira expedi-

ção, organizada por Sebastião Fernandes Tourinho, 
subiu o Rio Doce em busca de pedras preciosas. 

Com o declínio da mineração, no final do século 
XVIII, a agricultura e a pecuária começaram a rece-
ber investimentos. No século XIX, iniciou-se a cafei-
cultura na bacia mineira do Parnaíba De acordo com 
Alves (1993), o êxito da cafeicultura na região foi de-
vido à existência de terras abundantes e de boa qua-
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lidade, bem como à oferta de mão-de-obra advinda 
da decadente região mineradora. A atividade cafeeira 
da Zona da Mata, até 1930, contribuiu com o produto 
interno bruto nacional, sendo que esta região era res-
ponsável por aproximadamente 15 % do volume total 
de café produzido no Brasil (ALVES, 1993). 

Com o fim do ciclo do café e a crise econômica de 
1929, a região da Zona da Mata passa a diversificar 
suas atividades. Entre 1930 e 1940, houve concentra-
ção de investimentos nas regiões de extração mineral 
e produção siderúrgica.

Em 2008, a Zona da Mata apresentou um PIB de 
R$ 22.240.031,87, sendo detentora de bons indicado-
res socioeconômicos, concentrados principalmente 
nas microrregiões de Juiz de Fora e Viçosa, com índi-
ces acima de 0.80 em relação ao Índice de Desenvol-
vimento Humano Municipal em 2000 (IDH-M). Os 
demais 140 municípios da mesorregião apresentaram 
índices entre 0.64 e 0.80, considerados como médio 
desenvolvimento (CARNEIRO; FONTES, 2005).

No que diz respeito aos aspectos ambientais da 
Zona da Mata, segundo Ab’Saber (1996), a região se 
insere no domínio morfoclimático denominado Ma-
res de Morros. O relevo tem diversas formas, dentre 
as quais áreas planas, montanhosas e elevações com 
topos arredondados. 

Em relação à hidrografia, a região é banhada por 
duas importantes bacias: Rio Doce e Rio Paranaíba. Já 
quanto às altitudes, conforme Carneiro; Fontes (2005), 
a variação é de 2.889 metros no Pico da Bandeira em 
Alto Caparaó a 100 metros, nos vales do Rio Pomba.

    4 AsPECTOs mETODOLÓGICOs

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este estudo se situa no campo das ciências sociais, 
na linha de pesquisa de contabilidade e finanças, cuja 
investigação consiste em desenvolver o conhecimen-
to empírico, envolvendo a sistemática com que os 
gestores públicos autorizam os gastos considerando 
fatores não econômicos, sob o enforque da teoria dos 
ciclos políticos econômicos.

Na investigação, buscou-se entender os aconteci-
mentos a partir do conhecimento empírico já existen-
te, tendo-se adotado o paradigma positivista, o qual 
pressupõe que a sociedade na qual se vive é real e 
que as coisas acontecem segundo uma ordem correta 
(HAIR, 2005).

Para Richardson (1999), a abordagem quantita-
tiva de pesquisa desenvolve-se por meio do empre-

go da quantificação desde a coleta das informações 
até a análise final por meio de técnicas estatísticas, 
caracterizando-se este estudo como predominante-
mente quantitativo, pois está focado na mensuração 
de fenômenos.

A investigação apresentada objetivou analisar a 
relação existente entre gastos públicos e fatores po-
líticos, classificando-se como pesquisa descritiva, a 
qual “tem como principal objetivo descrever carac-
terísticas de determinada população ou fenômeno ou 
estabelecimento de relações entre as variáveis” (GIL, 
2002, p.70).

Em relação aos meios utilizados para o desenvol-
vimento desta pesquisa, caracterizam-na como bi-
bliográfica, cujo “referencial é construído com base 
em material publicado em livros, revistas, jornais, 
redes eletrônicas, dissertações, isto é, material aces-
sível ao público em geral” (VERGARA, 2005, p. 48); 
e documental, pois também “vale-se de materiais que 
não receberam ainda tratamento analítico, ou que ain-
da podem ser reelaborados de acordo com os objeti-
vos da pesquisa” (GIL, 2002, p.45).

4.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E COLETA DE 
DADOS

O escopo da presente pesquisa é a análise das va-
riações nos gastos públicos a partir de fatores políti-
cos, tendo-se adotado como unidades de análise os 
entes políticos federativos municipais.

No que diz respeito à população considerada no 
trabalho, constitui-se a mesma dos municípios da 
mesorregião da Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais que apresentaram dados completos para o pe-
ríodo de 2000 a 2008, espaço que abarca três eleições 
municipais, ocorridas respectivamente nos anos de 
2000, 2004 e 2008.

Os dados propostos para análise nesta pesquisa 
são secundários, tendo sido obtidos a partir de bancos 
de dados disponíveis nos sítios eletrônicos de órgãos 
oficiais. Os dados orçamentários, quais sejam, as des-
pesas orçamentárias, receitas orçamentárias, gastos 
econômicos e gastos sociais foram obtidas do banco 
de dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 
que trata das Finanças do Brasil – Receitas, Despe-
sas e Dados Contábeis dos Municípios (FINBRA). As 
informações de natureza econômica e demográfica 
utilizadas: PIB per capita e deflator interno do PIB, 
foram obtidas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Os dados referentes à situação de 
saúde e educação, como número de matrículas e de 

escolas municipais, número de consultas por habitan-
te foram coletados junto ao banco do Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde – DATA-
SUS e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Os dados po-
líticos foram coletados junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Minas Gerais – TER/MG.

Os valores monetários correntes foram transfor-
mados em valores reais de 2000 por meio do deflator 
implícito do PIB, conforme efetuado por Vascon-
cellos (2006), tendo sido as variáveis transformadas 
em valores per capita, visando corrigir distorções de-
vido às diferenças de porte entre os municípios.

4.3 VARIÁVEIS E DEFINIÇÕES

Como variáveis independentes foram seleciona-
dos para se realiza a análise de seu comportamento, a 
Despesa Orçamentária e os Gastos Sociais. Em rela-
ção às variáveis independentes, selecionou-se a receita 
orçamentária, PIB per capita, média de consultas por 
habitante como Proxy da oferta de bens e serviços de 
saúde, o número de matrículas e a quantidade de esco-
las como Proxy da oferta de serviços de educação.

Para captar o ciclo político eleitoral em toda sua 
extensão, considerou-se, em lugar de dummies de 
ano calendário, dummies de ano eleitoral, conforme 
utilizado por Nakaguma (2006), ao estudar o mo-
delo dos ciclos políticos para os municípios do país, 
propondo-se como anos de interesse eleitoral, os anos 
pré-eleitoral, eleitoral e imediatamente pós-eleitoral. 
Assim, a dummy associada aos anos de 2000, 2004 
e 2008 assumem valor 1 em tal ano e valor 0 nos de-
mais períodos, e dessa forma sucessivamente para 
cada um dos demais períodos de interesse eleitoral.

Considerou-se também a coincidência partidária 
dos prefeitos com o governo estadual e federal, con-
forme análises implementadas em estudos anteriores 
que apontam para evidências de que tal alinhamento 
constitui-se em fator de natureza política que pode 
afetar a gestão do orçamento público principalmente 
quando se considera a elevada dependência política e 
econômica dos municípios brasileiros. Assim, incluí-
ram-se duas dummies políticas: uma dummy assume 
valor 1 caso o prefeito e o governador pertençam ao 
mesmo partido ou coligação partidária e valor 0 caso 
contrário; e, uma dummy assume valor 1 caso exista 
alinhamento partidário entre o prefeito e o presidente 
da república e valor 0 caso não haja coincidência.

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS E 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS
O tratamento estatístico dos dados foi realizado 

através de regressão múltipla, conforme feito por Melo 
(2008), Sakurai (2004) e Nagakuma (2006), em estu-
dos que tratam da temática de ciclos políticos, visando 
avaliar “o grau e o e o caráter da relação entre variáveis 
dependentes e independentes, com vistas a determinar 
a importância de cada variável explicativa na variável 
dependente” (HAIR JR et al., 2005, p. 127).

Os métodos de estimação para dados em painel 
são “utilizados para fazer a análise quantitativa de 
dados temporais e seccionais, através de dados com-
binados, cujo um tipo especial é os dados em painel, 
que representam uma mesma unidade cross-sectional 
pesquisada durante um período de tempo” (GUJA-
RATI, 2004, p. 11-12).

Considerou-se para fins de análise, conforme 
apontado na definição da população e amostra do es-
tudo, apenas as unidades que possuíam todas as in-
formações em todos os períodos, realizando-se as es-
timações para um painel balanceado, conforme feito 
por Sakurai (2008), ao analisar o impacto de variáveis 
políticas sobre o resultado das eleições nos municí-
pios brasileiros.

No estudo, utilizou-se um modelo de dados em 
painel com efeitos fixos, de acordo com trabalho de 
Melo (2006), ao analisar os determinantes políticos 
das finanças públicas estaduais, incluindo-se na aná-
lise o universo dos municípios mineiros e não uma 
amostra. A confirmação da consistência do método 
de efeitos fixos foi feita pela realização do Teste de 
Hausman, cujas hipóteses são: H0 = os estimadores 
do modelo de efeitos fixos e do modelo de efeitos ale-
atórios são ambos consistentes, mas o de efeitos ale-
atórios é eficiente; Ha = só os estimadores de efeitos 
fixos são consistentes.

A tabulação dos dados foi feita com a utilização 
do programa Microsoft Excel versão2007, os proce-
dimentos estatísticos e análise empírica foram rea-
lizados através do Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 13.0.

4.5 PROPOSTA DE ANÁLISE

Ao se buscar encontrar evidências de ciclos políti-
cos eleitorais no comportamento das finanças públi-
cas municipais do estado de Minas Gerais, utilizou-
-se o método sequencial para se definir as variáveis 
componentes dos modelos de análise, pelos quais a 
equação de regressão é  estimada com um conjunto 
de variáveis a partir do acréscimo ou eliminação se-
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letiva das mesmas, até que seja obtida uma medida de 
critério geral (BRUNI, 2009).

A escolha do modelo recaiu sobre a equação que 
apresentou o valor mais alto do coeficiente de deter-
minação, que segundo Hair (2005), representa a pro-
porção da variância da variável dependente em torno 
de sua média que é explicada pelas variáveis indepen-
dentes, sendo que, quanto maior for o R² maior será 
o poder de explicação da equação de regressão e me-
lhor será o poder preditivo das variáveis independen-
tes. Considerou-se também o menor valor obtido para 
o erro padrão, como forma de aumentar a precisão 
das estimativas. Além disso, utiliza-se para análise o 
coeficiente de determinação ajustado, pois conside-
ra o número de variáveis independentes incluídas no 
modelo e o tamanho da amostra.

Assim, com o objetivo de encontrar evidência de 
ciclos políticos no comportamento dos gastos públicos 
municipais do Estado de Minas Gerais no período de 
2000 a 2008, propôs-se a seguinte forma funcional:
Yit = β0 + β1RORÇi,t + β2PIBPERi,t + β3ESTi,t + 
β4MATi,t + β5CONSi,t + β6ELEIi,t +
β6PRELEIi,t + β6POSELEIi,t + β7GOVi,t + 
β8PRESi,t + fi + υit

Onde,

Yit são as variáveis que se deseja verificar; RORÇ 
é a receita orçamentária municipal per capita; PIBPER 
é o PIB municipal per capita, EST é o número de esta-
belecimentos de ensino municipais; MAT é o número 
de matrículas em estabelecimentos de ensino munici-
pais; CONS é o número de consultas por habitantes; 
ELEI, PRELEI e POSELEI são variáveis dummy que 
indicam os anos eleitoral, pré-eleitoral e pós-eleitoral, 
assumindo valor igual a 1 caso corresponda ao ano 
de interesse eleitoral considerado e 0 caso contrário; 
GOVe PRES são variáveis dummy que representam 
a existência de alinhamento político entre o prefeito 
e o governador/presidente, assumindo valor igual a 
1 caso haja coincidência partidária com a esfera de 
poder político considerada e 0 caso contrário.

    5 APREsENTAÇÃO E ANáLIsE DOs  
    REsuLTADOs

5.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

As estatísticas descritivas compreendem a apre-
sentação, as informações sobre médias e desvio-pa-
drão das variáveis e dados envolvidos no estudo.

Variável Mínimo Máximo Média D. Padrão

Despesa orçamentária 158,80 9.060,04 644,97 455,36
Receita orçamentária 231,55 8.984,92 704,64 451,82
Gasto social 182,68 6.560,83 383,06 361,72
Gasto econômico 80,99 4.620,62 328,94 232,24
PIB per capita 0,03 287,44 5,24 10,40
N.º de escolas 2,00 242,00 15,62 25,35
N.º de matrículas 122,00 48.297,00 1.635,13 3.924,70
N.º de consultas 0,00 7,66 2,22 1,20
Ano Pré-Eleitoral 0,00 1,00 0,22 0,42
Ano Eleitoral 0,00 1,00 0,33 0,47
Ano Pós-Eleitoral 0,00 1,00 0,22 0,42
Alinhamento_Governador 0,00 1,00 0,43 0,51
Alinhamento_Presidente 0,00 1,00 0,37 0,53

Fonte: Elaboração própria á partir dos dados da pesquisa

A despesa orçamentária média foi R$ 644,97 
(seiscentos e quarenta e quatro reais, noventa e sete 
centavos), desvio-padrão de R$ 455,36 (quatrocentos 
e cinqüenta e cinco reais, trinta e seis centavos), am-
plitude total de R$ 8.901,24 (oito mil, novecentos e 
um reais, vinte e quatro centavos) o que demonstra a 
heterogeneidade entre os dados, devido, em parte, ao 
número de municípios e diferentes estágios temporal-
mente que se encontram.

Em relação à Receita Orçamentária, a média foi 
de R$ 704,64 (setecentos e quatro reais, sessenta e 
quatro centavos), com desvio padrão de R$ 451,82 
(quatrocentos e cinqüenta e um reais, oitenta e dois 
centavos) e amplitude total de R$ 8.753,37 (oito mil, 
setecentos e cinqüenta e três reais, trinta e sete cen-
tavos), apresentando diversidade decorrente das di-
ferenças de tamanho e peculiaridades de cada mu-
nicípio. Tendo o valor mínimo de R$ 158,80 (cento 
e cinquenta e oito reais, oitenta centavos) e o valor 
máximo de R$ 9.060,04 (nove mil e sessenta reais, 
quatro centavos), indica um período em que a arre-
cadação dos municípios da Zona da Mata, teve um 
valor consideravelmente baixo, comprometendo em 
parte os investimentos e aplicações dos municípios.

Os gastos sociais, com uma média de R$ 383,06 
(trezentos e oitenta e três reais, seis centavos) e des-
vio-padrão de R$ 361,72 (trezentos e sessenta e um 
reais, setenta e dois centavos), denota uma diferença 
de aplicação nas funções sociais entre os municípios 
considerados bastante acima da média, o que decor-
re em parte, além das diferenças regionais, posicio-
namentos políticos-ideológicos e demandas sociais 
diferenciadas. O valor encontrado de amplitude nos 
gastos sociais, denota períodos em que tais funções 
de despesa tiveram aplicações acima bastante acima 
da média e outros nas quais tais gastos receberam 
poucos recursos.

Em relação ao PIB per capita, a média é de R$ 
5,24 (cinco reais, vinte e quatro centavos) por habi-
tante nos municípios considerados, e o desvio-padrão 
de R$ 10,40 (dez reais, quarenta centavos) corrobora 

com a existência de heterogeneidade econômica exis-
tente entre as cidades da Zona da Mata mineira. 

O número de estabelecimentos de ensino munici-
pais médio é de 15 escolas, com uma dispersão de 
25 estabelecimentos por município, decorrente da 
diferença de pessoas em idade escolar, advinda da 
diversidade de tamanho e número de habitantes. A 
amplitude de 227 estabelecimentos de ensino é decor-
rente, além das diferenças consideradas entre os mu-
nicípios estudados, ao aumento de oferta de serviços 
nesta área é em parte explicado pelo atendimento a 
programas governamentais voltados para a educação.

Quanto ao número de matrículas, a média fica 
no patamar de 1.635 matrículas por município, con-
siderando-se um desvio-padrão de 3.924 matrículas, 
sendo tal diversidade decorrente do número de pes-
soas residentes em cada município, dado seu tama-
nho. Em relação à diferença entre o menor e maior 
valor de matrículas na ordem de 48.175 matrículas, 
aponta para um elevado grau de amplitude, que pode 
ser decorrente do aumento no número de pessoas que 
passaram a ter acesso à educação em decorrência do 
estabelecimento de programas governamentais volta-
dos para essa área, dos quais os municípios são parte 
integrante. A média é de 2,22 consultas por habitante 
nos municípios considerados, com um desvio-padrão 
de 1,20 consulta por habitante, podendo-se considerar 
equilibrada a dispersão dessa variável.  

5.2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA COMO 
VARIÁVEL DEPENDENTE

O item Despesa Orçamentária refere-se à totali-
dade de despesas municipais, englobando itens de 
custeio e investimento aos quais foram destinados 
recursos públicos.

Os resultados para a despesa orçamentária eviden-
ciam a presença de ciclos políticos bem definidos, ca-
racterizados por elevações durante os anos eleitorais 
e quedas nos anos pós- eleitorais.

TabELa 2 – Resultados obtidos tendo a Despesa Orçamentária como variável dependente
Variável Coef. Erro Pad. t Sig Tol. ViF

CONS. 12,475 12,907 1,973 0,000  
RORÇ  0,988 0,009 104,996 0,000 0,794 1,267
PIBPER  -0,116 0,371 2,319 0,002 0,966 1,042
EST  1,068 0,507 2,116 0,000 0,087 8,483
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MAT  -0,005 0,010 -1,549 0,000 0,006 5,784
CONS  -3,328 3,281 -1,619 0,000 0,936 1,075
PRELEI  15,297 11,396 -9,291 0,017 0,642 1,568
ELEI  39,846 10,434 -9,616 0,021 0,596 1,689
POSELEI  -30,571 11,433 -2,682 0,023 0,638 1,578
GOV 2,711 11,532 -1,102 0,036 0,745 1,573
PRES -1,023 11,231 -1,203 0,029 0,719 1,579
r r2 r2 ajustado F D.W. KM White
0,921 0,849 0,792  1,981 

Observações: p-valores entre parênteses.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa

22,872
(0,000)

2,781
(0,071)

0,027
(0,963)

A regressão aponta para um elevado poder expli-
cativo da equação, com o valor de R2 ajustado equi-
valente a 0,792, o que sugere que a explicação do 
comportamento das despesas orçamentárias  é esta-
belecida em 79,20% pelas variáveis de controle.

Os resultados obtidos com os testes estatísticos 
propostos para averiguação de qualidade do modelo, 
sugerem a validade da equação de regressão. O re-
sultado do teste de Kolmogorov-Smirnov apresenta o 
p-valor de 0,071 indicando que a hipótese nula não 
foi rejeitada e portanto a distribuição dos resíduos é 
normal a um nível de confiança de 95%.  Quanto ao 
fato da variância dos resíduos ser constante, o teste 
de White aponta um p-valor de 0,963, indicando que 
o modelo é homocedástico. Sendo o valor de Durbin-
-Watson equivalente a 1,981 e estando o resultado es-
tatístico próximo de 2, a hipótese de não existência 
de correlação serial entre os resíduos é aceita. No que 
diz respeito à existência de correlação significativa 
entre as variáveis explicativas, os resultados obtidos 
pelo indicador de Tolerância ficaram entre 0,10 e 1; 
enquanto a medição pelo Fator de Inflação da Vari-
ância (VIF) apurou valores entre 1 e 10, indicando 
multicolinearidade aceitável entre as variáveis consi-
deradas no modelo.

Os resultados sugerem que para cada R$ 1,00 de 
receita arrecadada pelos municípios, os governantes 
gastam R$ 0,98, indicando um gasto inferior em R$ 
0,02 aos recursos existentes, o que aponta para supe-
rávit orçamentário, divergindo dos resultados obtidos 
por Oliveira (2006) ao analisar os municípios do Rio 
de Janeiro. O aumento de R$ 1,00 no PiB per capita 
implica na redução de R$ 0,11 na despesa orçamen-
tária, sugerindo que a elevação de renda e condições 

de vida da população influenciam de forma tímida e 
inversamente nos gastos governamentais. No que diz 
respeito aos estabelecimentos de ensino municipais, 
os resultados apontam que para cada acréscimo de 1 
(um) estabelecimento de ensino municipal, há um au-
mento de R$ 1,06 na despesa orçamentária. Quanto ao 
número de matrículas efetuadas em estabelecimentos 
de ensino municipais, observa-se uma relação inver-
sa, ou seja, para cada matrícula efetuada, as despesas 
diminuem em R$ 0,05. Tal direcionamento também 
é observado na relação entre o número de consultas por 
habitantes, cujo aumento na utilização do serviço im-
plica em queda de R$ 3,32, indicando tais resultados na 
possível redução do gasto total quando o dispêndio é fei-
to em atendimento a um maior número de indivíduos. 

No que tange aos anos de interesse eleitoral, os 
resultados obtidos assemelham-se ao encontrado em 
Nagakuma (2006) ao estudar a existência de ciclos 
políticos para os estados brasileiros, no ano período 
pré-eleitoral foi encontrado o aumento de R$ 15,29 
nas despesas totais e no período eleitoral a elevação 
nos gastos públicos sugerem um acréscimo de R$ 
39,84, seguidos da redução de R$ 30,57 no período 
pós a eleição, indicando possivelmente ajustes fiscais 
cíclicos por ser mais favorável politicamente. 

Em relação ao alinhamento político com o gover-
nador e o presidente, os resultados encontrados para 
o alinhamento partidário com o poder estadual diver-
gem de Cossio (2002) em estudo para os estados bra-
sileiros que apontaram para o fato de que pertencer 
ao mesmo partido do governador significa redução 
nos gastos estaduais, apontando neste estudo para um 
aumento de R$ 2,71 nos gastos municipais quando há 
coincidência partidária com o governo do Estado e 

redução de R$ 1,03 quando o prefeito pertence à mes-
ma coligação do presidente da república, o que pode 
indicar algum tipo de pacto ideológico pelo qual os 
prefeitos são beneficiados com recursos para aplica-
ção em investimentos que aumentem sua visibilidade 
política e, ao vencerem as eleições, tornam-se propa-
gadores das ações do governador. 

5.3 GASTOS SOCIAIS COMO VARIÁVEL 
DEPENDENTE

O item Gastos Sociais refere-se às despesas efetu-
adas com as seguintes funções de governo: Assistên-
cia Social, Previdência Social, Saúde, Saneamento, 
Educação, Cultura, Urbanismo e Habitação.

As estimativas obtidas para os Gastos Sociais 
apontam para existência de ciclos políticos, com 
um aumento bastante significativo desta natureza 
de despesas nos anos eleitorais e diminuição no pe-
ríodo pós-eleitoral.

TabELa 3 – Resultados obtidos tendo Gastos Sociais como Variável Dependente
Variável Coef. Erro Pad. t Sig Tol. ViF
CONS. -96,436 19,822 -9,955 0,000  
RORÇ  0,727 0,014 50,330 0,000 0,794 1,267
PIBPER  -1,268 0,571 -2,229 0,000 0,966 1,042
EST  1,729 0,777 2,230 0,000 0,087 9,486
MAT  -0,047 0,015 -3,206 0,000 0,006 5,784
CONS  -19,805 5,039 -3,943 0,000 0,936 1,075
PRELEI  8,522 17,502 -0,488 0,019 0,642 1,568
ELEI  39,103 16,024 12,492 0,023 0,596 1,689
POSELEI  -49,004 17,559 10,820 0,027 0,638 1,578
GOV 1,203 19,547 11,28 0,047 0,612 1,631
PRES 1,456 19,462 11,279 0,042 0,618 1,698
r r2 r2 ajustado F D.W. KM White
0,889 0,790 0,759  1,850  

Observações: p-valores entre parênteses.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa.

40,281
(0,000)

3,812
(0,051)

0,147
(0,785)

Os resultados da regressão sugerem que o mode-
lo explica 79,00% das variações ocorridas nos gastos 
sociais, com valor de R2 ajustado equivalente a 0,790

A validação do modelo estatístico foi feita por 
meio dos testes estatísticos propostos, os quais apon-
taram para qualidade da equação de regressão. O tes-
te de Kolmogorov-Smirnov aplicado para verificação 
de normalidade dos resíduos sugere o atendimento ao 
pressuposto, com o p-valor de 0,051indicando que a 
distribuição dos resíduos é normal com um nível de 
confiança de 95%.  O teste de White indica a existên-
cia de homocedasticidade, com um p-valor de 0,785. 
Quanto à existência de autocorrelação serial entre 
os resíduos, o pressuposto é atendido sendo o valor 
de Durbin-Watson equivalente a 1,850. Os indicado-
res de Tolerância e do Fator de Inflação da Variância 

apresentaram-se nas faixas consideradas toleráveis à 
multicolinearidade.

Os resultados sugerem que para cada R$ 1,00 de 
receita arrecadada pelos municípios, os gestores gas-
tem R$ 0,727 com as despesas referentes à função 
social do município, o que demonstra o fato dessa 
natureza de gastos estar dentro dos limites dos recur-
sos existentes, O aumento do PIB per capita em R$ 
1,00 faz com que os gastos sociais decresçam em R$ 
1,26, indicando que um maior nível de renda e melhor 
condições de vida da população leva à redução da 
necessidade de gastos em funções assistencialistas. 
Quanto aos estabelecimentos de ensino municipais, 
os resultados apontam para um acréscimo de R$ 1,72 
para cada nova escola. 

Em relação ao número de matrículas efetuadas e 
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consultas feitas, observa-se uma relação inversa, sen-
do reduzido R$ 0,47 para cada matrícula e R$ 19,80 
para cada consulta, sendo que tais direcionamentos 
são idênticos ao comportamento da despesa orçamen-
tária e corroboram com a sugestão de que há redução 
de gastos quando o dispêndio é feito em atendimento 
a um maior número de indivíduos e/ou de serviços 
unitários. No que tange aos anos de interesse eleito-
ral, os resultados obtidos apontam para presença de 
ciclos políticos, havendo elevações de R$ 8,52 no pe-
ríodo pré-eleitoral e de R$ 39,10 no período eleitoral, 
seguidas da redução de R$ 49,00 no ano pós-eleitoral, 
caracterizando o “efeito lua-de-mel1”.

   6 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O presente estudo procurou investigar a existência 
de ciclos eleitorais nos gastos públicos dos municípios 
da Zona da Mata mineira, tendo utilizado para sua 
operacionalização dados secundários. O tratamento 
dispensado foi de natureza quantitativa, especifica-
mente com a utilização de modelo econométrico.

Os resultados obtidos a partir dos testes realizados 
sugerem que houve aumento nas despesas municipais 
no período eleitoral, permitindo demonstrar que para 
os municípios da Zona da Mata mineira, o calendário 
eleitoral exerce influência significativa sobre os gas-
tos públicos.

A receita orçamentária apresenta-se como a variá-
vel que melhor explica o aumento dos gastos públicos 
no ano eleitoral, sugerindo que a elevação das despe-
sas está relacionada primordialmente com os recursos 
existentes em detrimento do endividamento por parte 
dos municípios.

Os impulsos positivos da despesa orçamentária 
e dos gastos sociais apresentaram evidências signi-
ficativas de relação com o ano eleitoral, tendo ocor-
rido elevações significativas nesses períodos para a 
mesorregião da Zona da Mata no estado de Minas 
Gerais. Para o período pós-eleitoral, os resultados 
demonstram a diminuição do volume de gastos pú-
blicos, o que sugere um ajuste fiscal de curto prazo, 
como forma de compensar o excesso de despesas 
nos períodos anteriores.

O que se pode perceber, frente à realidade é que, 
os governos deveriam tomar decisões econômicas e 
fiscais com vistas a atender as demandas sociais. No 
entanto, os dirigentes estatais podem agir sem consi-
derar as influências externas, e, ao invés de atender às 
demandas, o Estado pode ofertar polícias com vistas 
ao atendimento dos interesses dos políticos.

Dessa forma, mesmo em um regime democrático, 
onde o eleitor para escolher seu representante anali-
sa o custo e o benefício de eleger um determinado 
candidato, com base nas suas expectativas de retorno 
em termos de bens públicos disponíveis e aumento 
de renda, o eleitor não detém informação necessária 
sobre os candidatos.

Observa-se que, há a tendência da geração de de-
mandas e de ofertas acima do que seria ideal, como 
forma de atuação oportunista dos agentes políticos 
visando maximizar sua carreira, priorizando suas de-
cisões com base nos interesses que têm.

Nesse sentido, é possível que, quanto maior a quan-
tidade de recursos disponíveis previstos no orçamen-
to público, maiores são as chances de o policymakers 
conseguir se reeleger ou a seu sucessor, até porque, os 
gastos públicos para atendimento às demandas, ain-
da que acima do que seria necessário, representam 
uma fonte de capital político bastante significativa. 
Os eleitores menos favorecidos economicamente e 
isentos de tributação, ao agir racionalmente em sua 
escolha de voto, irão considerar a despesa pública 
como um benefício, pois gera o aumento de emprego 
e renda, sem custo adicional sob a forma de tributos e 
acaba elegendo o político que mais gasta.

As evidências empíricas encontradas com este 
estudo estão de acordo como a literatura que aponta 
para o fato de que a evolução dos gastos públicos não 
pode restringir-se apenas às questões econômicas, 
pois, observou-se que fatores políticos e institucio-
nais são significativos para explicar o desempenho 
fiscal de governos municipais.

Portanto, pode-se afirmar que o objetivo propos-
to foi atingido, apresentando resultados que se asse-
melham a outros estudos nesta linha e confirmando 
a existência de ciclos eleitorais nos municípios de 
Minas Gerais.

1 Efeito lua-de-mel corresponde ao termo utilizado no campo político para indicar o aumento significativo de gastos no período eleitoral com vistas ao sucesso nas urnas e 
a redução dos mesmos no período pós-eleitoral, por representar uma melhor estratégia política.
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RESuMO
Os estudos e pesquisas sobre Pequenas e Médias Empresas (PMEs), assim como os órgãos públicos que estão envolvidos com o desenvolvimento dessas 
unidades econômicas,  deparam-se, quase sempre, com o problema da definição mais apropriada para o tamanho de uma empresa. Mesmo existindo 
diversas formas de definir e classificar as empresas segundo seu tamanho, nenhuma delas parece ser prioritária e definitiva. O objetivo desse trabalho 
é, por meio de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, analisar os critérios de classificação pelo tamanho comumente usado na literatura científica 
e no cotidiano de órgão e organizações em diversos países. Os resultados obtidos indicam que se deve canalizar os esforços para a busca da melhor 
classificação em função da conjuntura, que, por sua vez, depende dos interesses e do momento específico.

Palavras-chave: Pequena e Média Empresa. Classificação pelo tamanho. Critério de classificação.

ABSTRACT
Studies about Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) frequently faces the problem of what is the most appropriated definition for the size of an 
enterprise. Surely, there are many ways to define and to classify an enterprise by its size, but none of them seems to be universal and definitive. The 
objective of this work is to analyze the classification criteria used in the scientific literature and by the organizations in different countries. The results 
indicate that the efforts must be focused in searching the best classification based on conjuncture, which varies with time and depends on needs and 
goals of whom is evaluating.

Key-words: Small and Medium Enterprise. Classification by size. Classification criteria
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   1 INTRODuÇÃO

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) têm re-
cebido bastante atenção ao curso dos últimos anos. 
Até mesmo as menores dentre elas têm suscitado o 
interesse dos pesquisadores. Ainda assim, dado que 
o conjunto de conhecimento nesta área, sobretudo 
no Brasil, não é proporcional a sua importância no 
contexto nacional e regional, toda e qualquer inves-
tigação cientifica que tenha como objetivo conhecer 
melhor a realidade dessas unidades empresariais se 
justifica por si mesma (LARA, 1993).

Entretanto, grande parte dos pesquisadores em 
gestão considera que uma das maiores dificuldades 
ao se estudar as pequenas e médias empresas é a 
extrema heterogeneidade que existe entre elas. Essa 
heterogeneidade explicaria, em parte, o atraso dos 
estudos e pesquisas que se voltam às PMEs e a difi-
culdade de se propor teorias e conclusões adequadas, 
bem provavelmente, diferentes daquelas referentes às 
grandes empresas.

Há pouco consenso sobre a definição mais apro-
priada para pequena e média empresa (O’REAGAN; 
GHOBADIAN, 2004). Os estudos e pesquisas sobre 
PMEs, assim como os órgãos públicos que estão en-
volvidos com o desenvolvimento dessas unidades 
econômicas,  deparam-se, quase sempre, com esse 
problema (DUTRA, 1982). Holmes e Gibson (2001), 
em trabalho desenvolvido para o Small Business Co-
alition, um grupo informal de associações industriais, 
relatam a percepção, por parte do grupo, da necessi-
dade de uma definição clara e uniforme para pequeno 
negócio (HOLMES; GIBSON, 2001). McMahon et al. 
(1993, p.9) constatam que “é mais fácil descrever do 
que definir em termos precisos. Em outras palavras, 
você reconhecerá uma delas (referindo-se à peque-
na empresa) quando vir uma delas.” Street e Meister 
(2004, p.475) ratificam essas observações, enfatizan-
do que definir pequeno negócio é um tópico contro-
vertido. Junte-se a isso o fato das PMEs do futuro já 
estarem adotando uma forma diferente da tradicional, 
devido ao envolvimento da alta tecnologia e dos pro-
dutos e processos de capital intensivo (SAMPLER, 
1998; INSIGNA, 2001). 

Existem diversas formas de classificar as empre-
sas segundo seu tamanho. A maioria dos autores de-
nominam essas formas de critérios, sendo mais usa-
dos aqueles que se baseiam na utilização de fatores 
produtivos e aqueles que se relacionam com o volume 
de vendas anuais da empresa. De forma mais abran-
gente, pode-se classificar os critérios para a definição 

de uma empresa segundo seu tamanho em: critérios 
quantitativos, critérios qualitativos e critérios mistos. 
Nesse ponto, vale a pena atentar para o questiona-
mento de Torres (1997) sobre os fundamentos teóri-
cos que autorizam essa classificação, mesmo adver-
tindo que a resposta a essa pergunta não é neutra no 
plano epistemológico.

Assim, este trabalho tem como objetivo geral 
analisar os critérios de classificação de empresas em 
pequena ou média, e, como objetivos específicos, 
apresentar as razões para a existência de critérios de 
classificação de tamanho de empresa, identificar os 
critérios de classificação de tamanho sugeridos na 
literatura científica e aqueles utilizados por diversos 
órgãos e organizações em diferentes países e discutir 
suas vantagens e desvantagens teóricas e à luz das 
necessidades específicas de seus usuários.

Para se atingir o objetivo proposto, desenvolveu-se 
uma pesquisa do tipo exploratória e bibliográfica. Os 
dados utilizados originaram-se de fontes secundárias, 
como artigos científicos e livros sobre o tema e websi-
tes de órgãos governamentais ou não ligados à gestão 
de pequenas e médias empresas.

O trabalho está dividido em quatro seções: esta in-
trodução, a fundamentação teórica, onde é abordada 
a importância das PMEs e as questões relativas a sua 
definição formal, o levantamento bibliográfico e a aná-
lise dos critérios comumente usados na literatura e no 
cotidiano em diversos países e, finalmente, as conside-
rações finais e sugestões para futuras pesquisas.

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

Dados do CEMPRE (Cadastro Central de Em-
presas) – IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) – de 2007 informam que as microempre-
sas representam 89% do total de empresas do Brasil, 
detêm 21,4% do pessoal ocupado e 6,4% do total de 
salários e outras remunerações pagas. Com relação às 
pequenas empresas, os valores são, respectivamente, 
9,3%, 17,8% e 10,7%, enquanto que, para as médias 
empresas, tem-se 1,3%, 13,4% e 12,6%. 

Esses números conferem às micro, pequenas e 
médias empresas uma importância vital tanto do 
ponto de vista econômico quanto social. Luna (1983, 
p.4) lista uma série de características próprias dessas 
unidades econômicas, entre elas:

a capacidade de absorção de significativos 
contingentes de mão-de-obra, a baixo custo, 
com menores exigências em termos de qua-

lificação, sendo, inclusive uma importante 
escola de formação de mão-de-obra para a 
grande empresa; a considerável participa-
ção na geração do produto nacional bruto 
e, consequentemente, na estabilidade da 
economia; sua contribuição na solução dos 
desequilíbrios regionais e no processo de 
fortalecimento do interior, dada sua maior 
flexibilidade em termos de localização; a 
ação de complementar à grande empresa, 
operando em setores incompatíveis para a 
escala da mesma.

Jesus et al. (2001) observam a dependência da eco-
nomia em relação às PMEs na criação de empregos e 
na sua grande flexibilidade como instrumentos para 
pôr em prática a capacidade empreendedora e inova-
dora. Outros estudos relacionam fatores ou caracterís-
ticas sempre muito parecidos com os listados acima 
(SCOTT, 1991; JOHNS et al., 1989; BANNOCK, 1981). 

Apesar das pequenas e médias empresas terem 
sempre existido, foi apenas a partir da divulgação dos 
estudos de Staley (1958) e, em seguida, das reflexões 
de Schumacher (1977) que elas se tornaram ponto de 
interesse mais frequente dos economistas (LEONE, 
1991). A citada autora conclui que essas preocupações 
se intensificaram a partir de 1970, em todos os países, 
inclusive, no Brasil: as pequenas e médias empresas 
são analisadas sob todos os aspectos, principalmen-
te, quanto aos aspectos econômicos e sociais. Ratifi-
cam essa observação a explosão desses estudos, com 
a multiplicação das equipes de pesquisa de todos os 
tamanhos especializadas no domínio das PMEs, e o 
número crescente de revistas acadêmicas destinadas 
a elas e ao empreendedorismo (JULIEN, 1994). Tor-
res (1997) lista algumas delas, criadas nos anos 80: 
International Journal of Small Business e Journal 
of Small Business and Entrepreneurship, em 1982; 
Journal of Entrepreneurship and Regional Develop-
ment, em 1987; Revue Internationale PME e Piccola 
Impresa, em 1988; Small Business Economics, em 
1989. Outra forma de verificar esse fato se dá pelo 
grande número de websites relacionados à pequena e 
média empresa, encontrados em mecanismos de bus-
ca, como, por exemplo, Google, Yahoo e Cadê. Entre 
aqueles, há websites de auxílio à gestão, (SEBRAE 
– Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas; PEGN – Pequenas Empresas Grandes Ne-
gócios; Consultor Financeiro; Planejamento Estraté-
gico; Pequenas y Medias Empresas; KiosquePME; 
Petite-Entreprise; Small Business Service; Small Bu-
siness; Small Business BC; SmallBiz; Small Business 
Development Corporation; Entrepreneur; Small Bu-

siness Find Law; Business Portal Site), websites go-
vernamentais (SEBRAE; US Small Business Admi-
nistration; SBC – Small Business Center), websites de 
associações, agências e comitês (Associação das Pe-
quenas e Médias Empresas de Bolonha, de Milão e de 
Nápoles; SEAANZ – Small and Medium Entreprise 
Association of Australia and New Zealand; CHUSHO 
– Agência da Pequena e Média Empresa do Japão; 
SEEP – Small Enterprise Education and Promotion) 
e websites de fundações e fundos de apoio ao cresci-
mento (SEF – Small Entreprise Foundation, na África 
do Sul; SEGF – Small Enterprise Growth Fund; FS-
MED – Foundation for Small and Medium Enterprise 
Development, no Reino Unido), dentre outros.

Diversos estudos foram desenvolvidos enfocando 
o funcionamento geral dessas empresas (MARCHES-
NAY, 1992; BAUER, 1993). Hutchinson (1999), por 
exemplo, discorre sobre o desenvolvimento econô-
mico e financeiro da perspectiva de uma pequena 
empresa, para entender seu papel e aspectos de seu 
controle e de suas finanças. Alguns estudiosos anali-
sam, mais particularmente, as dificuldades de gestão 
enfrentadas diariamente pelos dirigentes: Cia e Smi-
th (2001) discutem sua fragilidade administrativa e 
a carência de informações gerenciais, apresentando 
ferramentas de auxílio à gestão financeira, Wessel e 
Burcher (2004) delimitam alguns fatores na busca de 
um conceito de Six-Sigma para o gerenciamento da 
qualidade em PMEs, Koyuncugil e Ozgulbas (2006) 
destacam que os maiores problemas enfrentados pelas 
PMEs dizem respeito às decisões de financiamento, 
indicando que os recursos para financiamento ou são 
insuficientes, ou são tomados incorretamente.

Nesse mesmo tema, Behr e Guttler (2007) esti-
mam um modelo capaz de auxiliar as PMEs na gestão 
de seus riscos e, consequentemente, na negociação de 
melhores condições de crédito junto aos bancos. Já 
Gumbus e Lussier (2007) apontam a pequena utili-
zação do Balanced Scorecard por PMEs dos EUA e 
apresentam os benefícios do alinhamento entre es-
tratégia e performance, por intermédio daquele sis-
tema de medição. Do ponto de vista estratégico pro-
priamente dito, Ghobadian e Gallear (1997) estudam 
as necessidades específicas das PMEs e relacionam 
algumas de suas vantagens e desvantagens competiti-
vas, enquanto Galbraith, Rodriguez e DeNoble (2008) 
mostram a importância, para pequenas e médias em-
presas de alta tecnologia, de se entender a localização 
da empresa como um fator dinâmico ao invés de sim-
plesmente estático, trabalhando-o uma única vez.

Outros trabalhos empíricos têm como alvo a 
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motivação dos empreendedores, tanto por fatores 
econômicos (JOHNS et al., 1989; HUTCHINSON, 
1991; HOLMES; GIBSON, 2001), quanto por fatores 
sociais e psicológicos (COOPER, 1971; SHAPERO, 
1975; BROCKHOUS, 1980; HORNADAY; TIEKEN, 
1983; SHANE et al., 1991; HOLMES; GIBSON, 
2001) e a identificação dos problemas ligados à suces-
são em suas empresas (LEHMANN, 1993; BORTO-
LI NETO, 1998; LEONE, 2005). O’Reagan e Ghoba-
dian (2004) examinam empiricamente o impacto do 
tamanho no processo de planejamento estratégico, na 
liderança e na cultura organizacional das PMEs, en-
quanto Berthon, Ewing e Napoli (2008) comparam a 
gestão da marca em PMEs e em grandes empresas. É 
inegável que a análise dos resultados de qualquer des-
ses estudos evidenciará os problemas julgados priori-
tários por seus dirigentes.

Uma preocupação comum a todos os ensaios e 
pesquisas envolvendo PMEs é a necessidade invari-
ável de limitar o universo do estudo: como não há 
consenso em relação ao conceito de pequena e média 
empresa, os trabalhos terminam enquadrando as em-
presas segundo a classificação de tamanho que me-
lhor atende aos requerimentos e objetivos levantados. 
É justamente sobre essa preocupação que surgem dois 
questionamentos: o que é o tamanho de uma empresa 
e como medi-lo? (BROOKSBANK, 1991).

   3 CLAssIFICAÇÃO DE EmPREsAs

É possível classificar as empresas segundo várias 
características. A título de exemplo, pode-se citar as 
classificações quanto à propriedade (pública ou par-
ticular), quanto ao controle (familiar, familiar profis-
sionalizado ou profissional), quanto ao capital (aberto 
ou fechado), quanto à idade (nova ou velha), quanto 
ao setor de atuação (industrial, comercial, de servi-
ços, entre outros), quanto a sua relação com o mer-
cado externo (exportadora ou importadora), quanto a 
sua área de atuação (local, regional, nacional ou mul-
tinacional), quanto à governança corporativa (gestão 
transparente ou não) e, até mesmo, quanto as suas 
responsabilidades social e ambiental. E, obviamente, 
quanto ao tamanho (pequena, média ou grande).

É interessante que se possa interpretar e mensu-
rar facilmente – talvez por intermédio de regras, de 
um processo ou de uma fórmula, mas sempre com 
base em parâmetros – todos os atributos, para permi-
tir a correta e a imediata alocação das empresas nas 
respectivas classes, para cada uma dessas classifica-
ções. Essa facilidade está presente para a maioria das 

especificidades: definir se uma empresa é pública ou 
particular se baseia em averiguar se ela é ou não de 
responsabilidade do Estado; definir se uma empresa 
deve ser considerada familiar, familiar profissionali-
zada ou profissional depende unicamente de verificar 
como é a participação do(s) membro(s) da família 
em sua propriedade e/ou sua direção, se os valores 
institucionais se identificam com um sobrenome de 
família ou com a figura do fundador e se a sucessão 
está ligada ao fator hereditário (LEONE, 2005, p.9); 
definir se a empresa é de capital aberto ou fechado é 
uma questão de verificar se suas ações são, ou não, 
negociadas em bolsas de valores (SANDRONI, 1994, 
p.41); definir se a empresa é nova ou velha depende 
unicamente de comparar a idade da empresa com a 
idade que estabelece o limiar entre esses dois atribu-
tos. Quanto ao setor de atuação, com relação ao mer-
cado externo, à área de atuação, à governança corpo-
rativa, à responsabilidade social e à responsabilidade 
ambiental, a definição nos parece ainda mais simples.

O grande problema é defini-la quanto ao tamanho. 
A classificação sob essa ótica não é imediata, pois se 
sustenta em atributos de definições subjetivas, o que 
gera inúmeras – e, muitas vezes, complicadas – possi-
bilidades de medição. Leone (1991, p.55) exemplifica 
essa constatação advertindo que:

a heterogeneidade dos critérios é devida, em 
parte, ao fato do conceito de PME se definir 
em consonância com as condições gerais de 
cada país, de cada região e de cada institui-
ção. Assim, as empresas consideradas como 
pequenas, por exemplo, em países altamen-
te desenvolvidos e de mercados amplos, po-
dem aparecer como médias e, ainda, como 
grandes em países não industrializados e de 
baixo nível de desenvolvimento. Por exten-
são, a mesma situação parece ocorrer dentro 
de um mesmo país.

 
Por isso, surge uma nova questão a ser adicionada 

àquelas levantadas por Brooksbank (1991): por que 
diferenciar as empresas segundo seu tamanho? As 
subseções seguintes trazem reflexões na intenção de 
contribuir para a busca de respostas.

3.1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO 
TAMANHO

Não é possível encontrar uma justificativa consen-
sual para a escolha do tamanho como característica 
prioritária e definitiva de classificação das empresas. 
Grande parte dessa indefinição se deve à dificuldade 

de interpretação e mensuração dos termos relaciona-
dos: “tamanho”, “grande”, “médio” e “pequeno” têm 
significados dúbios e existem inúmeras possibilida-
des para suas medições.

Assim sendo, as subseções a seguir apresentam os 
questionamentos existentes e sugerem linhas de pen-
samento e meios para a busca das soluções, apenas 
com o objetivo de contribuir para os fundamentos 
desse debate.

3.1.1 O QUE é O TAMANHO DE UMA 
EMPRESA?

De acordo com o alguns dicionários (AURÉLIO, 
1995; HOUAISS et al., 2001), “tamanho” é uma pa-
lavra originária do latim “tam magnu” que significa 
“tão grande”. Apesar de, gramaticalmente, poder de-
sempenhar o papel de adjetivo (quando usada como 
sinônimo de tão grande, tão distinto, tão notável), é 
no papel de substantivo que ela nos interessa. Dessa 
forma, ao se mencionar “tamanho da empresa”, en-
tender-se-á “grandeza física da empresa” ou “dimen-
são da empresa”. Embora “grandeza” possa ocasionar 
expressões um tanto conflitantes do tipo “empresa de 
grandeza pequena”, como esperado, os dois sinôni-
mos passam a noção de “medida”: o primeiro dando 
ideia de “magnitude”, “nobreza”, “generosidade” e o 
segundo, de “extensão”, “importância”.

Os sinônimos que nos interessam para a palavra 
“grande”, do latim “grande”, são “de tamanho, inten-
sidade, dimensão acima do normal” ou “de tamanho 
avantajado”, além de “crescido”, “magnânimo”, “ge-
neroso”, “poderoso” e “influente”. O primeiro deles, 
apesar de seu fácil entendimento, obriga-nos a conhe-
cer o que é o “tamanho normal”. Deve ser, portanto, 
descartado, já que o cumprimento dessa exigência se 
confunde com o próprio fim: se fosse possível defi-
nir o que é uma empresa de tamanho normal, seria 
possível entender o que é uma empresa de tamanho 
pequeno, médio e grande. Os outros sinônimos têm 
melhor aplicabilidade no nosso contexto.

Para a palavra “médio”, do latim “mediu”, os si-
nônimos interessantes são “que está no meio de ou 
entre dois pontos” e “que ocupa ou exprime o meio-
-termo” e, para a palavra “pequeno”, do latim “pi-
tinnu”, “pouco extenso” e “de tamanho diminuto, 
reduzido”. Todos eles se aplicam satisfatoriamente. 
A única preocupação é se faz sentido identificar os 
“dois pontos” como “pequeno” e “grande”, ou, de 
outra forma, se “médio” é realmente o meio-termo 
entre “pequeno” e “grande”.

Com base nas definições acima, pode-se perceber 
as nuanças relacionadas ao fator tamanho. Por exem-
plo, uma empresa influente poderá ser considerada 
grande, mesmo que tenha dimensões, tangíveis ou 
intangíveis, reduzidas. Da mesma maneira, uma em-
presa com pouca influência poderá ser considerada 
grande, se tiver dimensões avantajadas. Tudo depen-
derá do contexto e dos objetivos da classificação. Ou 
ainda, complementando a afirmação de Leone (1991, 
p.55), transcrita anteriormente, o que é “pequeno” 
para um país onde os setores sejam totalmente indus-
trializados, pode ser “médio” em uma economia em 
desenvolvimento, e o que é “médio” no primeiro po-
derá ser considerado “grande” no segundo. Estes ad-
jetivos deverão estar em função do setor econômico e 
também do maior ou menor grau de desenvolvimento 
de cada sociedade (DIESTE, 1997).

Finalizando esse estudo etimológico, é preciso ad-
vertir que, apesar de muitos estudiosos utilizarem a 
expressão “porte de empresa” para se referirem a “ta-
manho de empresa”, tal equivalência não se encaixa 
adequadamente, já que “porte” é entendido como si-
nônimo de “aspecto físico” e “aparência” (AURÉLIO, 
1995; HOUAISS et al., 2001).

3.1.2 POR QUE CLASSIFICAR AS 
EMPRESAS PELO TAMANHO?

Costuma-se citar os trabalhos da Escola de Aston, 
no Reino Unido, como os pioneiros em colocar em 
evidência a influência do tamanho sobre a organiza-
ção nos anos 60 (PUGH et al. apud. TORRES, 1997, 
p.4). Seus principais resultados sustentam a ideia de 
que o tamanho da organização “constitui um fator 
preditivo maior de sua estruturação” (DESREU-
MAUX apud. TORRES, 1997, p.4), assim como é o 
fator de contingência mais unanimemente reconheci-
do quanto a seus efeitos sobre a estrutura organiza-
cional, no sentido de, quanto maior for a organização, 
mais sua estrutura será elaborada: tarefas mais espe-
cializadas, unidades mais diferenciadas e composi-
ção administrativa mais desenvolvida (MINTZBERG 
apud. TORRES, 1997, p.4-5).

Entretanto, o papel e a importância do fator tama-
nho não são percebidos da mesma maneira por todos 
os autores, nas diferentes épocas. Kimberly (KIM-
BERLY apud. TORRES, 1997, p.5), em síntese sobre 
vários trabalhos desenvolvidos entre 1965 e 1975, dis-
tingue duas correntes com abordagens antagônicas: a 
inter-típica, que sugere que o “efeito-tamanho” trans-
cende largamente as diferenças entre as organiza-
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ções, e a intra-típica, que, basicamente, considera que 
é preferível criar conjuntos (amostras) homogêneos, 
apoiados no mesmo tipo de organização.

Obviamente, nenhuma das duas abordagens é unâ-
nime. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. 
A unanimidade, supondo possível, só será encontrada 
após extenso e duradouro debate. Para evitar a prolixi-
dade, sugere-se a consulta do trabalho de Torres (1997).

Analisando sob um plano mais concreto, supondo 
superada, embora não esgotada, a discussão anterior, 
a necessidade das empresas serem classificadas se-
gundo o tamanho é, simplesmente, estimulada pelo 
fato dessa classificação ser universalmente aceita e 
utilizada: os órgãos governamentais utilizam-na e, a 
partir dela, definem estratégias e condições de apoio, 
restrições legais e benefícios fiscais, dependendo de 
seus objetivos.

 Por exemplo, os órgãos de fomento, cujo ob-
jetivo indireto é estimular o desenvolvimento socio-
econômico da região onde a empresa está localizada, 
precisam conhecer o tamanho do benefício propor-
cionado pelo aumento da empregabilidade: quanto 
maior o número de pessoas ocupadas, maior suas 
respectivas rendas familiares e, consequentemente, 
melhores condições econômicas e sociais da popu-
lação envolvida. Leone (1991, p.54) acrescenta que, 
dependendo do tamanho, “as empresas apresentam 
finalidades e problemas diferentes, além de recursos 
distintos para sua solução”; as instituições financei-
ras, cujo objetivo é recebimento de juros e principal, 
precisam medir o tamanho do poder de pagamento da 
empresa (garantias reais): quanto maior o faturamen-
to anual, menor o risco de inadimplência; os órgãos 
sociais, cujo objetivo é o bem-estar presente e futuro 
dos trabalhadores, precisam conhecer o tamanho da 
contribuição social ou da relação massa salarial/sa-
lário mínimo de empregados; os órgãos fiscais, cujo 
objetivo é a administração da arrecadação dos impos-
tos, precisam conhecer o tamanho da movimentação 
econômica de cada empresa: quanto maior a receita 
bruta, indício de maiores vendas, maiores lucros bru-
tos e maior recolhimento de impostos.

Leone (1991) traz outra explicação, mais relaciona-
da à formalização de um conhecimento específico de 
PME. Segundo a autora, dependendo do tamanho, as 
empresas revelam comportamento econômico e social 
significativo, cujas análises poderão apontar soluções 
mais adequadas aos problemas apresentados.

Finalmente, uma razão igualmente tangível, po-
rém de menor poder explicativo para nossa questão, 
é aquela diretamente relacionada ao “efeito-tama-

nho”: as companhias menores estão sujeitas a maio-
res riscos e, consequentemente, têm maior custo de 
capital. Ou seja, na abordagem do método de flu-
xos de caixa descontados no processo de avaliação 
de empresas, o tamanho é uma variável significan-
te para a estimativa do seu custo do capital próprio 
(MATOS; MOURA, 2003).

Segundo Pratt (1998), há fundamentos teóricos 
consistentes que dão credibilidade e suporte à inclu-
são de um prêmio de risco adicional pelo tamanho na 
fórmula do CAPM (Capital Asset Pricing Method – 
Método de Precificação de Ativos). Vários trabalhos 
foram apresentados, levando em conta essa teoria 
(MATOS; MOURA, 2003, p.123): um estudo empí-
rico desenvolvido por Schilt (1982 apud. MATOS; 
MOURA, 2003) classifica as empresas em cinco ca-
tegorias distintas – desde a pequena empresa, depen-
dente de um único proprietário e com lucros bastante 
incertos, até a empresa já estabelecida no mercado 
com forte posição, boa administração, nível ótimo de 
financiamento, passado estável de lucros e perspecti-
va otimista de resultados futuros – e atribui um prê-
mio de risco específico para cada uma delas; Marte-
lanc (1998 apud. MATOS; MOURA, 2003) apresenta 
classes para as variações na valorização da empresa, 
associadas aos níveis de risco, significativamente di-
ferentes da média. Finalmente, Matos e Moura (2003) 
propõem um modelo para a determinação do custo 
de capital da empresa, identificando e incorporando 
fatores de riscos, baseados na análise hierárquica.

3.1.3 COMO MEDIR AS EMPRESAS PELO 
TAMANHO?

O objetivo dessa parte do estudo é identificar os 
critérios existentes, sempre apresentando suas vanta-
gens e desvantagens como instrumentos de mensura-
ção do tamanho de uma empresa.

3.1.3.1 CRITéRIOS QUANTITATIVOS

São os critérios de uso mais corrente em todos os 
setores. A razão é simples: por serem quantitativos, 
têm as facilidades de coleta e manipulação, o que per-
mite a rápida mensuração e definição de parâmetros, 
cujo objetivo é estabelecerem as fronteiras críticas 
entre as várias classes de tamanho. Outra vantagem 
desses critérios é permitir medidas de tendência no 
tempo e análises comparativas. Existem diversos ti-
pos, tocando diferentes componentes da atividade 
empresarial. O uso de um ou de outro determinado 

critério dependerá sempre das finalidades que ten-
tam alcançar o pesquisador, o analista, a agência 
de crédito e financiamento ou a instituição gover-
namental (LEONE, 1991). Da mesma forma que as 
métricas e os parâmetros utilizados. A seguir, apre-
sentar-se-á um levantamento sobre esses critérios e 
suas características:
•  Número de empregados: dentre os critérios quan-
titativos é, com certeza, o mais difundido. É fácil 
de coletar, pois não é considerada uma informação 
confidencial, e de simples manipulação. Traduz a 
situação econômica e social, pois dá ideia da absor-
ção de mão-de-obra, do nível de renda e da produ-
tividade. Algumas vezes, com muita sabedoria, esse 
critério adota diferentes parâmetros para a definição 
do tamanho da empresa em função de seu ramo de 
atividade; 
•  Volume anual de vendas: fornece uma medida 
bastante interpretável da atividade desenvolvida, o 
que influencia seu poder de acesso à tecnologia, à ca-
pacitação e ao sistema financeiro. Além disso, esse 
indicador fornece indícios sobre o nível de entradas 
de caixa e, por conseguinte, sobre a capacidade de 
pagamento da empresa, variável central para a análise 
de oferta de crédito pelos bancos. Assim como todas 
as medidas financeiras, tem a desvantagem de estar 
sujeita aos efeitos erosivos da inflação (BOSWELL, 
1973, p.14).
•  Faturamento (ou receita) anual bruto: traduz 
uma informação econômica, pois indica o fluxo ope-
racional da empresa. Reflete o tamanho de mercado 
da empresa. Entretanto, está sujeito a flutuações da 
moeda e aos critérios contábeis. É bastante utiliza-
do pelas agências de crédito nas questões relativas a 
financiamento e pelo governo no que diz respeito à 
política fiscal;
•  Capital Social, Estrutura de Financiamento, 
Valor do Passivo, Valor do Patrimônio Líquido: 
traduz uma informação econômica. Dá subsídios às 
avaliações de financiamento. Entretanto, como as pe-
quenas e médias empresas são, geralmente, empresas 
familiares e, por definição, de tamanho aquém da mé-
dia, quase não há necessidade, nem tampouco, consi-
deração do uso de recursos de terceiros;
•  Valor do Ativo Imobilizado: tem por objetivo visu-
alizar melhor o dimensionamento físico da empresa;
•  Consumo de energia: é um critério econômico. 
Tem a desvantagem de considerar empresas de mão-
-de-obra intensiva, mesmo que com muitos emprega-
dos (e, portanto, grandes), como pequenas, e empresas 
altamente automatizadas, com poucos empregados (e, 

portanto, pequenas), como grandes;
•  Centros de lucros: dá a ideia de estrutura, pois dis-
por de vários centros de lucro remete a uma grande va-
riedade de atividades e de funções empresariais. Tem a 
desvantagem da dificuldade de conceituação de centro 
de lucros, principalmente pelo pequeno empresário;
•  Quantidade de dirigentes: é excessivamente ge-
neralizante. Baseia-se na característica de muitas pe-
quenas empresas de possuírem apenas um dirigente. 
Este, no caso das pequenas empresas familiares, é, 
inclusive, um homem-orquestra. É o dirigente que 
“tudo faz”. Se a empresa não pode mais ser dirigida 
por uma só pessoa, ela deixou de ser pequena. Um 
contra-exemplo para esse critério se deve a não sepa-
ração entre propriedade e controle gerencial, bastante 
frequente em pequenas e médias empresas: a Micro-
soft deveria ser considerada uma pequena empresa, 
já que é dirigida apenas pelo Bill Gates (HOLMES: 
GIBSON, 2001);
•  Quantidade de contratos: segundo Holmes e Gib-
son (2001, p.5), “à medida que o número de contratos 
assinados aumenta, a empresa se torna maior”. Jensen 
e Meckling (1976, apud. HOLMES; GIBSON, 2001) 
se atêm aos contratos firmados entre os proprietários 
de empresa e seus dirigentes (quando existe a separa-
ção clara entre esses agentes) e entre a empresa e seus 
credores. Tais contratos, conhecidos como “agency 
relationship” originam custos, chamados de “agency 
costs”, incorridos em função do monitoramento do 
comportamento das partes de acordo com o contrato. 
Obviamente, quanto maior for a empresa, maiores se-
rão esses custos;
•  Quantidade de produtos: para Fortes (2006b), 
de uma forma geral, a microempresa trabalha com 
produtos ou serviços específicos, limitados a uma 
contingência de mercado; a pequena empresa possui 
um produto ou serviço único ou uma única linha de 
produtos, sem a necessidade de serviços complemen-
tares; a média empresa tem linhas de produto, porém 
um único negócio; finalmente, a grande empresa tra-
balha com linhas múltiplas de produtos e atua em 
múltiplos negócios;
•  Participação no mercado: a PME tem geralmente 
pequena participação no mercado em que atua. Se-
gundo Fortes (2006a), há uma razão: “os canais de 
distribuição comportando somente a venda direta ou 
um percurso reduzido. Os processos de vendas es-
tão diretamente vinculados ao cargo do empresário 
ou são supervisionados diretamente por ele”. Ainda 
segundo Fortes (2006a), “cresce aquela empresa que 
amplia o seu mercado, atendendo-o por meio de uma 
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equipe de vendas e, eventualmente, por grupos dedica-
dos exclusivamente a um determinado produto ou ser-
viço” e “quando existe a integração entre os objetivos 
da participação de mercado e a ampliação da linha de 
produtos ou serviços, a companhia está crescendo”;

3.1.3.2 CRITéRIOS QUALITATIVOS

Diferenciam-se dos critérios quantitativos por não 
poderem ser medidos: na verdade, esses critérios não 
são métricas e, sim, características específicas que di-
ferenciam as pequenas e médias das grandes empre-
sas. Dessa forma, não devem ser analisados isolada-
mente. Essa exigência faz com que tais critérios sejam 
pouco usados em pesquisas onde se tem, a priori, a 
necessidade de se definir o tamanho da empresam an-
tes de se chegar propriamente a “entrar” na empresa 
(LEONE, 1991). Nos demais casos, são também bas-
tante utilizados, principalmente por, conforme indica 
Leone (1991, p.57), apresentarem “uma imagem mais 
fiel das empresas, uma vez que tocam, essencialmen-
te, na sua estrutura interna, na sua organização e nos 
estilos de gestão.” Mais ainda, enquanto os critérios 
quantitativos dão uma imagem estática à empresa, os 
critérios qualitativos parecem oferecer uma visão de 
mais movimento.

Leone (1994) apresenta especificidades das PMEs 
classificando-as em três grupos: especificidades organi-
zacionais, especificidades decisionais e especificidades 
individuais. A seguir, os detalhes de cada uma delas:

Especificidades organizacionais:

a)  Gestão centralizada: o ambiente social e 
econômico força o pequeno dirigente a ado-
tar uma administração monolítica, já que a 
delegação de autoridade e a racionalidade dos 
métodos de controle podem ocasionar perdas 
significativas. Para o dirigente, é preferível agir 
sozinho, confiando em sua própria sensibilida-
de em detrimento dos meios técnicos forneci-
dos pela ciência (VAN LOYE, 1991). Leone 
(1994, p.5) cita, inclusive, a “personalização da 
gestão, encarnada pelo dirigente-proprietário 
no coração das PMEs”; 

b) Estrutura organizacional simples: por suas 
características naturais, as PMEs não apre-
sentam condições de manter uma organização 
administrativa sofisticada. A PME não aspira 
a essa estrutura em razão de sua complexida-
de e de seu custo; ela adota, por conseguinte, 

estruturas simples e de menor custo, capazes 
de atender a suas modestas necessidades, ten-
do consciência das exigências momentâneas de 
seus proprietários, da família deste e dos fun-
cionários (LOISEAU; DUPONT, 1981). Luo e 
Park (2001) constatam fato semelhante quando 
afirmam que à medida que o tamanho aumen-
ta, aumenta a estrutura burocrática;

c) Pouca especialização: o planejamento é 
comprometido, visto que depende do estilo de 
direção, da capacidade dos responsáveis e da 
complexidade da atividade e que se percebe 
uma fraca especialização no nível da direção, 
dos empregados e da tecnologia utilizada. Para 
Ang (1991, apud. HOLMES; GIBSON, 2001, 
p.3), os gestores de pequenas empresas “pare-
cem ter expertise geral, em detrimento de ex-
pertise específica”; 

d) Sistema de informações simples: a inexis-
tência de níveis hierárquicos permite um con-
tato direto entre os membros da empresa, o que 
facilita o desenvolvimento de um canal infor-
mal muito importante. Nas PMEs, o dirigente-
-proprietário pode discutir diretamente com 
seus clientes sobre suas necessidades, suas pre-
ferências, ou, até mesmo, explicar as diferentes 
características de seus produtos (CARNEIRO, 
1992). Não obstante, Street e Meister (2004, 
p.476) citam uma série de trabalhos envolven-
do sistema de informações e pequeno negócio;

e) Recursos escassos: a inexistência de um 
mercado de capital organizado acarreta a difi-
culdade de obtenção de crédito, mesmo a curto 
prazo. As PMEs contam com uma estrutura de 
capital insuficiente, impedindo seu crescimen-
to e, às vezes, inviabilizando sua própria ati-
vidade. Embora nos Estados Unidos, o aporte 
de capital de risco através das Venture Capital 
estar se mostrando da maior importância, per-
mitindo, inclusive, a existência de algumas de 
empresas de alta tecnologia (LUNA, 1983), há 
carência desse tipo de investidor em nosso país.

Acrescenta-se ainda a produção em pequena es-
cala, a falta de poder de barganha nas negociações 
de compra e venda, a dependência de mercados e de 
fontes de suprimento próximos, a integração relativa-
mente forte na comunidade à qual pertence o dirigen-
te (STALEY; MORSE, 1965) e a gestão de pessoas 
pouco profissionalizada (KOK et al., 2006).

Especificidades decisionais:

a) Tomada de decisão intuitiva: a tomada de 
decisão é baseada na experiência, no julga-
mento ou na intuição do dirigente-proprie-
tário e, na maioria das vezes, sob uma ótica 
operacional de curto prazo, por falta de tem-
po, de meios e de habilidades para adotar uma 
atitude mais analítica e estratégica (LEONE, 
1994). O conjunto de decisões tomadas pelo 
dirigente-proprietário deve ser analisado não 
somente como produto de uma racionalidade 
econômica, mas também como uma racionali-
dade política e familiar;

b)  Falta de dados quantitativos: os processos 
de planejamento e controle são, geralmente, 
pouco formalizados e quantificados, de forma 
que os dados necessários à análise da tomada 
de decisão nem sempre são disponíveis.

Especificidades individuais:

a) Onipotência: As pequenas e médias empre-
sas são caracterizadas pelo papel predominan-
te de um só indivíduo na organização, seja o 
empreendedor ou o dirigente-proprietário, for-
mando, às vezes, uma única unidade. O sistema 

de valores dessa unidade leva em conta suas 
decisões e suas definições de políticas de so-
brevivência e, até mesmo, de desenvolvimento 
do negócio (MARCHESNAY, 1994);

b) Agressividade: o perfil do dirigente da pe-
quena e média empresa é mais um perfil “es-
trategista que corre risco” do que um perfil 
“administrador-gestor”, que procura aplicar 
uma estratégia para a minimização de riscos;

c) Dependência: existe a estreita colaboração 
do dirigente com seus empregados, o que lhe 
permite conhecer mais de perto os problemas 
pessoais de seus colaboradores. O compor-
tamento do dirigente é, fundamentalmente, 
paternalista.

Para complementar o trabalho de Leone (1994), é 
interessante citar os estudos desenvolvidos por Fortes 
(2006a), que apresentam e discutem as estruturas or-
ganizacionais e operacionais, as vantagens, os proble-
mas e o enquadramento das pequenas e médias em-
presas e por Kassai (1997, p.5), que sintetiza em uma 
tabela, reproduzida a seguir, algumas características 
intangíveis das pequenas empresas em comparação 
às de grandes empresas:

CaraCTEríSTiCa
Adaptabilidade
Administração
Capacidade de interpretar e utilizar 
políticas e dispositivos legais
Capacidade de utilizar especialistas
Capacitação profissional
Capital
Concentração de recursos
Decisão
Estrutura
Flexibilidade
Forma jurídica
Ganhos de escala
Recursos financeiros
Sistemas de informação
Utilização de tecnologia

graNDE EMPrESa
Pequena
Profissional
Grande
Grande
Especializada
Dissolvido
Capital
Descentralizada
Organizada
Pequena
Sociedade anônima
Grandes
Abundantes
Complexos, formalizados e 
informatizados
Alta

PEQuENa EMPrESa
Grande
Pessoal ou familiar
Pequena
Pequena
Não-especializada
Concentrado
Trabalho
Centralizada
Informal
Grande
Limitada
Pequenos
Escassos
Simples, informais e 
manuais (mecanizados)
Baixa (artesanal)

TabELa 1: Diferenças entre Pequenas e Grandes Empresas.

Fonte: adaptado de Kassai,1997, p.5.
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3.1.3.3 CRITéRIOS MISTOS

São combinações de dois ou mais critérios, sejam 
eles quantitativos ou qualitativos. Existem duas for-
mas básicas de apresentá-los: em forma de produto/
quociente, ou combinando-os. No primeiro caso, há 
necessidade dos critérios estarem na forma quantita-
tiva, para que se possa calcular o produto ou o quo-
ciente. O resultado é um índice, portanto quantitativo, 
guardando as facilidades de mensuração, compara-
ção e interpretação. Devem, entretanto, ser usados 
com precaução: gerar produtos, quando os critérios 
forem diretamente proporcionais, e quocientes, quan-
do forem inversamente proporcionais. Por exemplo, 
considerando-se os critérios faturamento anual e nú-
meros de empregados, o índice deverá ser resultado 
do produto entre eles. Considerando os critérios valor 
do capital social e valor do passivo, o índice será re-
sultado de um quociente.

Já no caso em que são apresentados combinados, 
os critérios podem ser de qualquer natureza, visto que 
não haverá operação matemática entre eles. O resul-
tado, porém, é subjetivo, mantendo as deficiências 
próprias desse tipo de indicador, com a vantagem de 
levar em conta, simultaneamente, vários fatores – o 
ideal é colher os mais importantes, dado o objetivo 
do estudo – caracterizadores do tamanho da empresa.

Muitos estudiosos e outras tantas instituições de 
pesquisa e de apoio à pequena empresa preferem 
utilizar critérios mistos para definir o tamanho das 
empresas. Segundo Pinheiro (1996), a associação de 
critérios quantitativos e qualitativos, combinando in-
dicadores econômicos com características políticas e 
sociais, aliadas a critérios de atribuição de pesos dife-
rentes para cada um deles, de acordo com as peculia-
ridades da atividade exercida e a estrutura econômica 
da região ou país, parece permitir análise mais ade-
quada para fins de categorização de empresas.

Fortes (2006b) propõe um questionário com 29 
questões envolvendo características predominante-

mente qualitativas para a determinação do tamanho 
de uma empresa. Cada questão conta com quatro 
alternativas (com diferentes pontuações), condizen-
tes, respectivamente, com o entendimento de micro, 
pequena, média e grande empresa. O somatório dos 
pontos é comparado a um gabarito que define em que 
classe de tamanho a empresa deve ser inserida.

3.2 A CLASSIFICAÇÃO PELO TAMANHO NO 
BRASIL E NO MUNDO

 
Os EUA, através do “Select Service Act” em 1948, 

foram os primeiros a definir oficialmente pequena 
empresa (FILION apud. PINHEIRO, 1996: 21-22). A 
definição proposta era não ter posição dominante na 
indústria ou no comércio de que faz parte; número 
de empregados inferior a 500; ser possuída e operada 
independentemente.

A União Europeia, através do “Comission Reco-
mendation” de 6 de maio de 2003, atualiza a reco-
mendação de 3 de abril de 1996, cuja proposta era 
limitar a proliferação de diferentes definições para 
pequenas e médias empresas, potencial criadora de 
inconsistência nos vários níveis da Comunidade. A 
definição consiste em considerar uma empresa como 
microempresa se empregar até 10 pessoas e se o fa-
turamento anual não ultrapassar 2 milhões de euros; 
como pequena aquela empresa cujo número de em-
pregados não ultrapassar 50 pessoas e cujo fatura-
mento anual estiver limitado superiormente por 10 
milhões de euros; e como média empresa se empregar 
até 250 pessoas e se seu faturamento não ultrapassar 
50 milhões de euros.

No Mercosul, a Resolução GMC nº 90/93, que ins-
titui a política de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas, traz os parâmetros de definição para essas 
empresas, diferenciados por setor: (i) indústria e (ii) 
comércio e serviços. A Resolução Mercosul GMC nº 
59/98, que dispõe sobre a Etapa II da referida política, 
mantém os mesmos parâmetros, a saber:

 1 - 10 1 - 5   11 - 40  6 - 30    41 - 200 30 - 80

US$ 400 mil      US$ 200 mil        US$ 3,5 milhões      US$ 1,5 milhões           US$ 20 milhões           US$ 7 milhões

Comércio 
e Serviços

Comércio 
e Serviços

Comércio 
e ServiçosIndústria Indústria Indústria

Número de 
empregados

Faturamento 
anual

TabELa 2: Classificação pelo tamanho segundo o Mercosul.

Fonte: Mercosul, Resolução n.59/98.

A Resolução no âmbito do Mercosul, além de ser-
vir como norte para a elaboração de políticas comuns 
aos Estados-Partes, teve seus critérios quantitativos 
adotados pelo Brasil para orientar as linhas de finan-
ciamento à exportação.

Um estudo realizado em 2002 pelo Departamento 

de Micro, Pequenas e Médias Empresas, da Secretaria 
do Desenvolvimento da Produção, do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, traz de-
finições e estatísticas internacionais sobre as micro, pe-
quenas e médias empresas. A tabela a seguir resume os 
critérios utilizados pelos diferentes países pesquisados:

•  Faturamento anual (expresso em pesos), com diferentes faixas para agropecuária,    
 indústria/mineração, comércio e serviços;
•  Número de empregados.
•  Faturamento anual (expresso em unidades de fomento, principal indexador da economia chilena).
•  Número de empregados;
•  Volume de capital (expresso em dólares).
•  Número de empregados;
•  Faturamento anual (expresso em unidades impositivas tributárias).
•  Número de empregados
• Ativo total (expresso em dólares);
• Faturamento líquido anual (expresso em dólares).
• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em unidades tributárias).
• Número de empregados.
• Número de empregados, para a maioria das empresas manufatureiras e as indústrias de mineração;
• Receita anual média (três últimos anos fiscais), para as empresa não-manufatureiras;
• Obs.: estabelece algumas exceções em construção civil, indústria, mineração, comércio   
 varejista, serviços e comércio atacadista.
• Número de empregados, com diferentes faixas para indústria, comércio e serviços.
• Número de empregados.
• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em dólares).
• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em euros);
• Ativo total (expresso em euros).
• Número de empregados;
• Volume de negócios (expresso em euros).
• Número de empregados.
• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em euros);
• Patrimônio (expresso em euros);
• Obs.: para todos os três critérios, define diferentes faixas para indústria e comércio/serviços.
• Número de empregados;
• Volume de negócios (expresso em libras);
• Balanço total (expresso em libras).
• Número de empregados.
• Número de empregados.

Argentina

Chile
Equador

Peru

Uruguai

Venezuela

Canadá

EUA

México
Alemanha
Dinamarca

Espanha

Grécia

Irlanda

Itália

Reino Unido

Suiça
Irã

   PaíS      CriTériOS
TabELa 3: Critérios de classificação do tamanho em vários países.
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No Brasil, as duas principais normas que esta-
belecem classificações de empresas segundo o por-
te empresarial são a Resolução GMC nº 59/98 do 
MERCOSUL, como dito anteriormente, e o Estatuto 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

visa servir como referência para a elaboração de po-
líticas que respeitem o tratamento jurídico diferen-
ciado e simplificado, determinado pela Constituição 
Federal em seus artigos 170 e 179. A tabela a seguir 
apresenta os critérios utilizados pelos diversos ór-
gãos no Brasil:

• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em dólares).
• Número de empregados;
• Unidades produzidas, excluindo-se as empresas de serviço e comércio.
• Número de empregados.
• Faturamento anual;
• Patrimônio total.
• Número de empregados;
• Faturamento anual (expresso em wons).
• Número de empregados, definindo diferentes faixas para empresas manufatureiras e empresas   
 não-manufatureiras.
• Investimento em ativo fixo (expresso em rúpias).
• Patrimônio (expresso em dólares).
• Número de empregados;
• Volume de capital (expresso em ienes), definindo diferentes faixas para indústria, comércio   
 atacadista, comércio varejista e serviços.
• Número de empregados, definindo diferentes faixas para indústria/construção civil/transporte,   
 comércio varejista/serviços, agricultura/ciência/tecnologia e outros.
• Controle do Patrimônio Líquido;
• Patrimônio produtivo (expresso em moeda nacional);
• Número de empregados.
• Número de empregados;
• Faturamento (expresso e dólares);
• Obs.: para os dois critérios, define diferentes faixas para comércio varejista, comércio atacadista   
 e produção/serviços.
• Número de empregados, definindo diferentes faixas para indústria e comércio/serviços
• Capital realizado (expresso em dólares);
• Receita bruta anual (expressa em dólares).

Israel

Turquia

Austrália
China

Coréia do Sul

Honk Kong

Índia
Indonésia

Japão

Rússia

Singapura

Tailândia

Taiwan

   PaíS      CriTériOS

ÓrgãO
ANPEI                                         
Critério: Número de 
funcionários
ANVISA                                     
Critério: 
Faturamento anual

MiCrOEMPrESa

Até R$240 mil, de acordo 
de acordo com a Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006.

PEQuENa EMPrESa

Até 100

Entre R$ 240 mil e R$2,4 
milhões, de acordo com a 
Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

MéDia EMPrESa

Entre 100 e 500

Até R$6 milhões de acordo 
com a Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23 de agosto 
de 2001.

TabELa 4: Alguns critérios de classificação do tamanho no Brasil.

Fonte: adaptado de Micro, Pequenas e Médias Empresas: Definições e Estatísticas 
Internacionais. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

ÓrgãO
Banco do Brasil                      
Critério: Faturamento 
bruto anual
BNB                                        
Critério: Receita 
Operacional bruta anual
BNDES, aplicável à indústria, 
comércio e serviços, 
conforme a Carta Circular 
nº 64/02, de 14 de outubro 
de 2002. Critério: Receita 
Operacional Bruta anual ou 
anualizada
Caixa Econômica Federal      
Critério: Faturamento anual        
Obs.: A CEF define essas 
classes como Empreendedor 
e Empresarial
FIESP                                     
Critério: Número de empregados
Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – 
Secretaria de Comércio 
Exterior – Departamento 
de Planejamento e 
Desenvolvimento do Comércio 
Exterior (Indústria)
Critérios: Número de 
empregados e valor exportado 
no período considerado. 
Prevalece o resultado apurado 
no maior porte.
Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – 
Secretaria de Comércio 
Exterior – Departamento 
de Planejamento e 
Desenvolvimento do Comércio 
Exterior (Comércio e Serviços) 
Critérios: Número de 
empregados e valor exportado 
no período considerado. 
Prevalece o resultado apurado 
no maior porte.

MiCrOEMPrESa

Até R$ 700 mil

Até R$ 412 mil

Até R$1,2 milhão

Até 09

Até 10
Até US$ 400 mil

Até 5
Até US$ 200 mil

PEQuENa EMPrESa
Entre R$ 700 mil e 
R$ 6.125 mil

Entre R$ 412 mil e 
R$ 2,024 milhões

Entre R$ 1,2 e 
R$ 10,5 milhões

Até R$ 244 mil

De 10 a 99

De 11 a 40
Até US$ 3,5 milhões

De 6 a 30
Até US$1,5 milhões

MéDia EMPrESa
Entre R$ 6.125 mil e 
R$ 35 milhões

Entre R$ 2,024 milhões e 
R$ 35 milhões

Entre R$ 10,5 e 
R$ 60 milhões

Entre R$ 244 mil e 
R$ 7 milhões

De 99 a 499

De 41 a 200
Até US$ 20 milhões

De 31 a 80
Até US$ 7 milhões
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ÓrgãO
Previdência Social                      
Critério: Valor do recolhimento 
mensal de contribuições 
sociais efetuado pela empresa
Previdência Social                      
Critério: Índice calculado pelo 
valor médio dos últimos seis 
meses da massa salarial 
declarada em GFIP dividida 
pelo valor do salário mínimo 
da respectiva competência de 
fiscalização
Receita Federal, para 
efeito do SIMPLES                                     
Critério: Receita Bruta anual
SEBRAE (Indústria)                   
Critério: Número de 
empregados
SEBRAE (Comércio 
e Setor de Serviços)                                     
Critério: Número de 
empregados

MiCrOEMPrESa

Até R$120.000

Até 19

Até 09

PEQuENa EMPrESa

Até 35 salários mínimos

Até 400 salários mínimos

Entre R$120.000 e 
R$1.200.000

Entre 20 e 99

Entre 10 e 49

MéDia EMPrESa

De 35 a 250 s
alários mínimos

De 400 a 5.000 
salários  mínimos

Entre 100 e 499

Entre 50 e 99

   4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Vários são os critérios existentes para a definição 
do que sejam uma pequena e uma média empresa. Os 
critérios quantitativos são mais utilizados nos diferen-
tes setores devido à facilidade de coleta, manipulação e 
interpretação dos dados. Além disso, possibilitam aná-
lises comparativas, análises estatísticas de tendência 
temporal e cobrem aspectos mais tangíveis da ativida-
de empresarial. Os critérios qualitativos são mais sin-
cronizados com componentes intangíveis da empresa, 
tais como o estilo da direção, o perfil e as atitudes do 
dirigente, a estrutura organizacional e o sistema de in-
formações. Retratam mais fielmente as empresas, mas 
têm a desvantagem da dificuldade do levantamento de 
informações. Os critérios mistos combinam indicado-
res econômicos com características sociais e políticas.

Entretanto, a questão sobre o tamanho de uma 
empresa vai muito além da simples tentativa de en-

quadrá-las segundo uma classificação baseada em 
algum ou alguns desses critérios, levando em conta 
o enfoque (requerimentos e objetivos) desejado. O ta-
manho de uma empresa é, na verdade, função de um 
conjunto de fatores, objetivos e subjetivos, de ponde-
rações variáveis, dependendo do que se entenda por 
“tamanho”. Assim sendo, os esforços não devem ser 
canalizados para a busca de uma definição precisa 
ou universal para o tamanho de uma empresa, já que 
haverá sempre uma boa dose de subjetividade, em 
um ambiente de mudanças constantes. Pode-se, sim, 
buscar a melhor definição em função de uma conjun-
tura, que, por sua vez, depende dos interesses e do 
momento específico. É a busca por uma classificação 
dinâmica em vez das classificações estáticas atuais.

Nesse sentido, os resultados estarão tentando con-
tribuir para a diminuição da lacuna responsável pela 
escassez de pesquisas que visam ao entendimento das 
necessidades, dos requerimentos e, consequentemen-

Fonte: Adaptação dos autores.

te, do desempenho das pequenas e médias empresas.
Sugere-se, como trabalho futuro, uma proposta 

de classificação dinâmica do tamanho das empresas. 
Para tanto, precisariam ser levantadas, por meio de 
uma pesquisa de campo, informações documentais de 
empresas e sobre as necessidades e objetivos dos usu-
ários da classificação. Essas informações seriam co-
lhidas em dois ou mais momentos, espaçados por pelo 

menos seis meses, e permitiriam, após tratamento por 
análise multivariada dos dados, a discriminação das 
empresas em pequenas ou médias, de acordo com 
algumas funções discriminantes nas variáveis, por 
exemplo, faturamento, patrimônio líquido, número de 
funcionários, localização, setor de atuação, participa-
ção no mercado e conjuntura (esta última dependendo 
do momento e do usuário da classificação).
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Resenha

CORPORATE mOBILITY IN LATIN AmERICA: A GuIDE TO HAVING A BEsT-
IN-CLAss TRAVEL PROGRAm IN THE REGION

Airton José Cavenaghi1

FERREIRA, Ricardo Souto; WADA, Elizabeth Kyoko (editors). Corporate Mobility in Latin America: a 
guide to having a best-in-class travel program in the region. São Paulo: Aleph, 2011.

Este livro, lançado em versão impressa em setembro de 2011, em Paris, durante a Conferência Executiva de 
ACTE – Association of Corporate Executives, pode ser obtido gratuitamente em http://www.alatur.com/pt-br/
instituto-alatur/livros/. Ele é o resultado de trabalho conjunto do grupo de pesquisa Hospitalidade e Serviços 
em Organizações, da Universidade Anhembi Morumbi, e executivos de HRG – Hogg Robinson Group. 

Apresenta a expressão “Mobilidade Corporativa” como aquela a ser utilizada nas organizações para 
se referir ao Turismo de Negócios – viagens corporativas, eventos empresariais e incentivos com via-
gens como prêmio, além de serviços para expatriados, gestão de frotas, meios de pagamento, entre outros. 
Questiona-se a falta de consolidação dessas despesas em rubrica única, a fim de permitir a correta gestão 
de recursos e relata que representa um dos três gastos mais significativos nas organizações, juntamente com 
a folha de pagamento e tecnologia.

No capítulo introdutório, apresenta o conceito de mobilidade e as aplicações nas organizações, apoiando-se 
em artigo de Harper e Runzheimer (2007), com o questionamento sobre a necessidade de ampliação das atri-
buições dos gestores de viagens corporativas.

A América do Sul foi dividida em México; América Central e Caribe; Países Andinos; Cone Sul e 
Brasil, sendo apresentada em cinco capítulos que introduzem a sub-região e cada país com dados extra-
ídos do World Book da CIA – Central Intelligence Agency (2010). Na sequência, há a contribuição dos 
representantes da HRG que aportaram os dados do mercado de mobilidade corporativa em suas respec-
tivas áreas geográficas; as diferenças de dimensão do mercado e das práticas adotadas ficam evidentes e 
apontam para oportunidades de melhoria.

Nas considerações finais, ressalta-se a complexidade da América Latina, a heterogeneidade social, política 
e cultural que se reflete nas práticas locais das empresas, sejam elas nacionais, regionais ou globais. Na contra-
partida, há a internacionalização das empresas latino-americanas que buscam adotar práticas aceitas entre as 
empresas globais e precisam contornar colocações comuns na região, como “... em meu país, isso é diferente”.

Para estudiosos da Administração, o livro propicia a reflexão sobre uma área pouco estudada, mobilidade 
corporativa, possivelmente devido à pulverização de despesas que, ao passarem por processos de consolida-
ção, mostram que há potencial para pesquisas que contribuam para a otimização de recursos nesse item do 
orçamento e, no futuro, possibilidades de aproveitamento do arcabouço teórico de turismo e de hospitalidade.

1 Graduou-se em História (licenciatura plena) pela Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de Assis, obteve os títulos de mestre e doutor em História Social pela 
Universidade de São Paulo - USP. Atualmente é professor Titular da Universidade Anhembi Morumbi-SP no Programa de Mestrado em Hospitalidade. Tem experiência na área 
de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: urbanização, Brasil (século XIX), fotografia, patrimônio cultural, iconografia e 
cartografia. Ministra aulas nas graduações de Turismo, Hotelaria e Eventos, nas áreas de Patrimônio, Antropologia (espaço, território e identidade) e História.
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Entrevista

O Professor Sinézio Fernandes Maia, da Universi-
dade Federal da Paraíba, é pós-doutor em Economia, 
Diretor Conselheiro da Sala de Ações Treinamentos e 
Consultorias e foi coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Economia por quatro anos (2005 a 
2008). Como diretor do núcleo João Pessoa da APIMEC 
Regional (Associação de Analistas do Mercado de Ca-
pitais do Brasil), tem a missão de ampliar a abrangência 
da APIMEC no Estado e na Região.  Sua percepção é 
de potencial desenvolvimento do mercado de capitais e 
potencial ampliação de investidores neste mercado. Isso 
significa necessidade inequívoca de profissionalismo e 
desenvolvimento de competências para atender esta for-
te demanda, que vem crescendo ano após ano. 

RAUnP: Professor, conte-nos um pouco da histó-
ria da APIMEC.

Sinézio: A história da APIMEC tem início a partir 
da reestruturação da Lei do Mercado de Capitais e do 
Sistema Financeiro Nacional, ainda no final da déca-
da de 60. O estímulo para a criação de um ambiente 
propício se deu a partir do Decreto Lei 157 de 1967, 
em que o Governo buscando estimular a capitalização 
de empresas, educar o investidor e viabilizar aplica-
ções de renda variável, abriu mão de parcela do im-
posto de renda em Fundos de Investimento em Ações.

Este contexto propiciou a dedicação de profissionais 
com conhecimentos específicos em análise de alterna-
tivas de investimentos, permitindo a configuração e a 
formalização de uma associação, em maio de 1970, no 
Rio de Janeiro, da primeira Associação de Analistas 
do Mercado de Capitais do Brasil. Com a perspectiva 
de ampliar a abrangência e incorporar outros profissio-
nais, em maio de 2003 a APIMEC passou a ser deno-
minada de Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimentos do Mercado de Capitais. 

RAUnP: Qual o tamanho da APIMEC atualmente?
Sinézio: Atualmente são integrantes  cerca de 

3.200 associados  em todo o Brasil, distribuídos em 
seis escritórios regionais, além do escritório nacional.  
A Associação dispõe também de representatividade 
internacional, integrando o Comitê Internacional das 
Associações de Analistas Financeiros, sediada em 
Paris bem como, a ACIIA (Association of Certified 
Internatinal Investment Analysts). 

RAUnP: Qual a participação da APIMEC no Mer-
cado de Capitais brasileiro?

Sinézio: A principal missão da APIMEC é de in-
centivar o desenvolvimento do mercado de capitais, 
permitindo a atualização técnica dos profissionais de 
investimentos com programas de qualificações, cer-
tificações e aproximações dos atores participantes 
deste segmento. A instituição atua na regulação do 
exercício do profissional de investimento que exige 
elevado padrão ético de conduta e profissionalismo.

A APIMEC Regional, com sede em Fortaleza, 
apresenta núcleos regionais em Recife, Salvador e 
João Pessoa. O objetivo principal é congregar os pro-
fissionais de investimentos do Nordeste brasileiro em 
torno da conduta profissional e ética, qualidade aca-
dêmica, independência e boa capacidade de realiza-
ção. O enfoque regional é de ampliação e desenvolvi-
mento da atividade de analista, promovendo cursos, 
seminários e fóruns da categoria. 

A Diretoria Regional de João Pessoa, a terceira 
criada na região em 2010, vem atuando de forma a 
congregar os participantes do mercado de capitais, di-
vulgando e preparando ações na perspectiva de quali-
ficação de seus integrantes. Recentemente a Diretoria 
promoveu a primeira apresentação de resultados fi-
nanceiros de uma empresa listada na BM&FBovespa. 
O resultado foi extremamente bem-sucedido. A parti-
cipação de investidores foi acima do esperado e, mos-
trou a força  desta ação local. 

RAUnP: Como o Professor vê o atual cenário local?
Sinézio: João Pessoa tem despertado para o mercado 

financeiro recentemente. Basta ver o crescimento do nú-
mero de agentes autônomos representando corretoras na-
cionais nos últimos 5 anos. O público tem ampliado após 
2007, sobretudo pelo forte desempenho das bolsas de va-
lores no mundo. Eu mesmo criei um Projeto de Extensão 
de Mercado de Capitais, na UFPB e já treinei desde 2007, 
mais de 800  jovens universitários para atuar no mercado 
financeiro.  E não são somente os jovens que têm desper-
tado para este mercado, o público empresarial também 
vem descobrindo novos produtos que possam auxiliá-los 
na proteção de suas estratégias de atuação no mercado. 
O que tem estimulado nosso empenho em direção a este 
mercado é a desmistificação dos diversos produtos finan-
ceiros, sobretudo negociados em bolsas de valores.

sINÉZIO FERNANDEs mAIA – DIRETOR 
DO NÚCLEO JOÃO PEssOA DA APImEC REGIONAL
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RAUnP: Qual o papel da APIMEC Regional, nes-
te cenário? Como a APIMEC tem atuado em João 
Pessoa?

Sinézio: A APIMEC vem zelar pelo profissionalis-
mo, ética e qualificação.  Nos últimos anos a Diretoria 
de João Pessoa tem promovido palestras com temas 
que vão desde a padronização internacional da conta-
bilidade (IFRS), História da Bolsa, Previdências, bem 
como treinamentos modulares  para conhecimentos 
específicos. Além disso, a Regional promoveu uma 
reunião de apresentação de balanço de uma empresa 
listada na BMFBOVESPA, com a participação da Di-
reção Nacional do Banco Santander e da Presidência 
Regional da APIMEC, Prof. Célio Fernando Bezerra 
Melo.  Para 2012 está sendo oferecido, pela APIMEC 
o primeiro curso de pós-graduação MBA  em Merca-
do de Capitais, na cidade de João Pessoa. O objetivo 
é preparar o candidato para a Certificação Nacional 
de Profissionais de Investimento (CNPI), exigido pela 
CVM a todos os analistas que atuam na orientação de 
investimentos.  Este é mais um feito da APIMEC-NE 
em direção da qualificação dos seus associados.  

RAUnP: Como a APIMEC atua em momentos de 
forte aversão ao risco, como o observado em 2008 
e em 2010, com crises ao redor do mundo?

Sinézio: Este é um momento importante e ímpar 
na atuação da Associação. Em anos recentes o volu-
me de negócio na Bolsa de Valores tem se multipli-
cado e, considero este cenário um ambiente propício 
para práticas que lesam os pequenos investidores do 
mercado. Este contexto de crises tem propiciado o de-
senvolvimento de  técnicas de atuação que podem su-
gerir práticas inescrupulosas  contra o patrimônio, so-

bretudo dos pequenos investidores. O treinamento, o 
profissionalismo e a ética devem permanecer em cada 
ação dos  participantes do mercado de capitais. Isso 
soa também como uma proteção para os investidores, 
grandes ou pequenos, que queiram ter certeza de estar 
sendo atendidos por profissionais qualificados sejam 
nas operações de renda variável ou renda fixa, sejam 
nas orientações de investimentos cujas alternativas se 
diversificam a cada inovação do mercado financeiro.  
A atuação consciente do investidor deve ser a princi-
pal rota dos Analistas e Profissionais do Mercado de 
Capitais e, essa preocupação, a meu ver, representa 
um salto de qualidade para todos os participantes do 
mercado de capitais, sobretudo desmistificando-o.

RAUnP: Qual a perspectiva para os próximos anos?
Sinézio: Sou otimista. Vejo a economia mundial e, 

principalmente a brasileira, em rota de crescimento, 
moderado, mas de crescimento. As demandas estão 
aumentando cada vez mais. As empresas estão ne-
cessitando de novos investimentos para atendimento 
de novas demandas, os indivíduos demandando bens 
e serviços cada vez mais criteriosos, os governos se 
preparando para novos desafios de políticas fiscal,  
monetária e cambial e, por fim os agentes investido-
res criando consciência da disciplina da poupança. 
Neste cenário não vejo sinal de reversão do papel e da 
importância do mercado de capitais. Vejo sim, uma 
sofisticação que exige cada vez mais qualificações, 
treinamentos e profissionalismo. Neste aspecto está a 
APIMEC se tornando uma Associação madura e pre-
parada para atuar tanto em defesa dos bons profissio-
nais sob sua égide, quanto em defesa de um mercado 
ético, profissional e bem qualificado.  
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