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O que parecia um sonho distante já é realidade. 
Com esse número, completamos o quarto ano de 
publicação da RAUnP.

O que dizer além de declarar aos sete ventos nossa 
satisfação? Ainda mais quando esse número é o pri-
meiro totalmente produzido com a credibilidade de 
estarmos no Qualis?

Estar no Qualis é uma “faca de dois gumes”: de 
um lado, temos maior projeção, o que aumenta a 
quantidade de trabalhos submetidos; do outro lado, 
crescem nossas exigências nas avaliações para con-
tinuarmos honrando a confiança que nossos pares 
depositaram na RAUnP. Assim sendo, é preciso 
compromisso com a qualidade e com a ética nesse 
novo patamar que alcançamos, sob pena de estag-
nação ou recuo na busca de nossa missão.

Por isso, convoco todos os membros da RAUnP 
– conselho editorial, conselho consultivo, corpo de 
avaliadores, revisores – a reafirmar esse compro-
misso. Nós somos responsáveis pela caminhada até 
os louros que planejamos colher. 

Este número traz sete artigos: Ilse Maria Beuren 
e Rodrigo dos Santos Cardoso analisaram a atu-
ação da área de marketing em indústrias de con-
serva de pescado do Brasil e da Espanha, consta-
tando a carência de uma gestão mais sistêmica e 
holística nessa área em face da escassez de pes-
cado no mundo; Raniery Christiano de Queiroz 
Pimenta, Walid Abbas El Aouar e José Arimatés 
de Oliveira avaliaram, por meio de um estudo ex-
ploratório-descritivo, o clima organizacional em 
uma instituição pública dedicada à pesquisa tec-
nológica e obtiveram resultados que apontam para 
a existência de clima organizacional positivo, mas 
inspirando melhorias nos critérios de premiação, 
remuneração, reconhecimento pelo desempenho, 
liderança, relacionamento intergrupal e comparti-
lhamento de informações; Antonio André Cunha 
Callado e Adilson Celestino de Lima analisaram 
as diferenças entre os conceitos de credit rating 

emitidos pelas agências Moody’s e Standard & 
Poor’s para países das diversas regiões do planeta; 
e risco de crédito referentes aos países localizados 
na América Latina se mostraram estatisticamente 
significativas; Annamaria Barbosa do Nascimento 
Nóbrega, Fernanda Fernandes Gurgel, Lydia Maria 
Pinto Brito e Patrícia Whebber Oliveira avaliaram 
a percepção dos nutricionistas gestores de Unida-
des de Alimentação e Nutrição Terceirizadas a res-
peito de suas competências gerenciais e concluíram 
que a prática profissional é a principal contribuinte 
para a capacidade de atuação como gestores; Cos-
mo Severiano Severiano Filho e César Emanoel 
Barbosa de Lima abordaram a correlação entre o 
impacto ambiental e as estratégias de marketing 
em um estudo de caso no Engenho Imaculada Con-
ceição (PB) e obtiveram resultados que sugerem a 
existência de um imperativo de alinhamento dos 
programas de preservação do meio ambiente e a 
estratégia de competitividade mercadológica da or-
ganização investigada; Socorro Letícia Fernandes 
Peixoto e Enéas Arrais analisaram as estratégias 
utilizadas pelo capital em consonância com o Esta-
do de responder às atuais expressões da questão so-
cial, através da retração das políticas sociais públi-
cas; finalmente, Richard Medeiros Araújo, Luciana 
Carla Silva Gomes, Diana Paula Nerino Delgado e 
Kadma Lanubia da Silva Maia investigaram as per-
cepções dos indivíduos obesos durante a realização 
de suas compras de vestuário, concluindo que tais 
consumidores possuem anseios específicos não sa-
tisfeitos pelo mercado e características de decisões 
de compras peculiares que podem ocasionar o au-
mento da competitividade e ampliar a participação 
do comércio varejistas de roupas.

Boa leitura.

Rodrigo José Guerra Leone
Editor RAUnP

EDITORIALEDITORIAL
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ATuAÇÃO DA áREA DE mARKETING 
Em INDÚsTRIAs DE CONsERVA DE 
PEsCADO DO BRAsIL E DA EsPANHA 
FACE À EsCAssEZ DE PEsCADO

mARKETING AREAs PERFORmANCE IN THE FIsH INDusTRIEs OF 
BRAZIL AND sPAIN FACE THE GROWING sCARCITY OF FIsH

Ilse Maria Beuren
Doutora em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP
Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
Universidade Regional de Blumenau – FURB
E-mail: ilse@furb.br

Rodrigo dos Santos Cardoso
Doutorando em Ciências Contábeis e Administração pela
Universidade Regional de Blumenau - FURB
E-mail: rodrigocardososc@yahoo.com.br

RESuMO
O artigo tem como objetivo analisar comparativamente a forma de atuação da área de marketing em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da 
Espanha, em face da escassez de pescado no mundo. A pesquisa exploratória, com abordagem predominantemente qualitativa, foi realizada por meio de 
um estudo multicasos, que se compõe, no Brasil, das três maiores empresas do mercado de conserva de pescado e, na Espanha, de duas empresas de 
conserva de pescado. Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado à área de marketing destas empresas. Os resultados mostram que as 
empresas analisadas carecem em suas áreas de marketing de uma gestão mais sistêmica e holística da falta de matéria-prima eminente. Por outro lado, 
há um desempenho favorável da área de marketing com relação ao preço de venda. Conclui-se, pela análise comparativa da forma de atuação da área de 
marketing em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da Espanha, que há semelhanças em alguns aspectos entre as empresas dos dois países, e 
há divergências na conduta face à escassez de pescado no mundo.

Palavras-chave: Marketing. Performance. Matérias-primas. Indústrias de conserva de pescado.

ABSTRACT
The objective of this study is to make a comparative analysis of the marketing areas performance in the fish industries of Brazil and Spain, in the 
face of the growing scarcity of fish in the world. Research exploratory, with a predominantly qualitative approach, was carried out by means of a 
multi-case study, with made up of the three major fish companies in Brazil; and the two major equivalents in Spain. The research data was collected 
from questionnaire applied to the marketing area of these companies. The results show that the marketing areas of the researched companies lack a 
more systematic and holistic of management of the growing scarcity of raw material. On the other hand, there is a favorable marketing performance 
in relation to the sale price. Through the comparative analysis of the marketing areas performance and strategies of Brazilian and Spanish fish 
industries, it was concluded that similarities existed in some aspects of the companies from the two countries, but there are differences in their 
conduct in the face of the growing scarcity of fish in the world.

Keywords: Marketing. Performance. Raw materials. Fish industries.
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   1 INTRODuÇÃO

A necessidade de obter dados do mercado, estabele-
cer cenários, analisar a empresa em seus pontos fracos 
e fortes, direcionar o negócio e entender as dinâmicas 
do mercado, é o que os administradores buscam in-
cessantemente para sobreviver em ambientes compe-
titivos e globalizados. Neste sentido o papel da área 
de marketing é relevante, por participar do momento 
inicial desta busca, ou seja, na obtenção destes dados.

Não menos importante é a função da área de ma-
rketing na identificação da forma como estes dados 
podem fornecer esta visão sistêmica de compreensão 
dos ambientes internos e externos em que as empre-
sas estão inseridas. Kotler e Armstrong (2003, p.61) 
afirmam que “o ambiente continua a mudar em um 
ritmo alucinante”, cabendo aos profissionais da área 
de marketing a responsabilidade de identificar e pre-
ver as mudanças significativas no ambiente e as im-
plicações destas nas organizações. 

Em particular, analisando as empresas de con-
serva de pescado e o ambiente no qual estão inseri-
das, vale destacar que a matéria-prima pescado, base 
para indústrias de conserva de pescado, passa por 
dificuldades de abastecimento. Muitas vezes precisa 
ser controlada em seus estoques, devido à escassez 
premente em muitos locais. Sua captura desenfreada 
também força governos estabelecerem cotas de pesca 
ou períodos de captura, para que este ramo de ativida-
de ainda sobreviva de forma sustentável.

A matéria-prima pescado constitui-se em preocu-
pação constante para as empresas de conserva de pes-
cado, devido à necessidade de importação da matéria-
-prima, escassez e sazonalidade de suprimentos, além 
de acordos internacionais de captura. Fatores estes 
que levam as empresas a encerrarem suas atividades, 
por não compreender as mudanças do ambiente neste 
ramo de atividade industrial e não se ajustar ao novo 
cenário que se lhes apresenta.

De acordo com Everest Filho e Siqueira (1997, p. 
2), denota-se que “os motivos para o declínio das em-
presas de conserva de pescado no Brasil foram vários. 
Dentre os principais destaca-se a escassez de matéria-
-prima, devido à pesca predatória da espécie de sardi-
nha”. As empresas que diversificaram suas produções 
e passaram a fazer também conservas de pescado da 
espécie atum conseguiram se manter no mercado.

Consonante a situação brasileira, Marrul Filho 
(2003) e Hanzin (2006) apontam que a situação da 
pesca mundial é bastante preocupante e de certa for-
ma em franca estagnação. Hanzin (2006, p. 11), de-

fende alguns pontos de vistas para recuperação do 
setor de pesca mundial, dentre eles destacam-se “os 
instrumentos de gestão, ordenamento e fiscalização 
para assegurar a sustentabilidade da atividades, além 
de iniciativas que permitam agregação de valor ao 
produto capturado, sem que haja necessariamente 
uma ampliação da produção”. 

Acredita-se que com a escassez da matéria-prima, 
as empresas de conserva de pescado, tanto no país 
como no mundo, necessitam repensar seus produtos, 
atingir novos mercados, buscar formas diferenciadas 
de apresentação dos produtos, desenvolver novos sabo-
res e agregar valores aos produtos já tradicionais. Pro-
mover novos diferenciais, tanto de valorização da mar-
ca como principalmente na formação de preços, são 
formas das empresas serem competitivas e sustentá-
veis em face da situação de escassez de matéria-prima.

Kotler (2000, p. 169) salienta que “os profissionais 
de marketing precisam estar concientes das ameaças e 
das oportunidades associadas às quatro tendências do 
ambiente natural: a escassez de matéria-prima, o custo 
mais elevado de energia, os níveis mais altos de polui-
ção e a mudança no papel dos governos”. Sobre a ótica 
de escassez da matéria-prima, as empresas de conser-
va de pescado tornam-se um desafio aos profissionais 
da área de marketing, ou seja, como reagir e redire-
cionar a empresa para o cenário premente de escassez, 
garantindo sua sustentabilidade e competitividade.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo ana-
lisar comparativamente a forma de atuação da área de 
marketing em indústrias de conserva de pescado do 
Brasil e da Espanha, em face da escassez de pescado 
no mundo. O estudo mostra-se relevante por ampliar os 
conhecimentos teóricos sobre o tema e fundamentar o 
processo decisório com vistas na sustentabilidade, em 
face do ambiente de escassez de matéria-prima.

No artigo organizaram-se os conteúdos iniciando 
com a introdução do estudo. Na seqüência, apresen-
tam-se as conceituações extraídas da literatura sobre 
estratégias de marketing. Após, evidencia-se a meto-
dologia da pesquisa utilizada. Em seguida, demons-
tram-se os resultados da pesquisa que compara as 
estratégias de marketing em empresas de conserva de 
pescado do Brasil e da Espanha. Por último apresen-
tam-se as conclusões do estudo realizado.

2 ANáLIsE DO AmBIENTE DE 
mARKETING

A área de marketing das organizações utiliza-se 
de informações provenientes do ambiente interno, 
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do ambiente do consumidor e do ambiente externo, 
para formulação de suas estratégias. De acordo com 
Farrell e Hartline (2005, p. 53), “embora uma orga-
nização deva manter o esforço contínuo para coletar 
e organizar dados sobre o ambiente de marketing, 
os gerentes costumam ter diante de si um fluxo de 
informações muito pouco ordenado”. Esta possível 
dificuldade de ordenação além de causar dificulda-
des de análise sistêmica, pode ocasionar demora nas 
respostas rápidas que o mercado, por estar em cons-
tante modificação, necessita.

Consubstanciando a esta mobilidade dinâmica 
de análise do mercado, Farrell e Hartline (2005, p. 
54) afirmam que, “para conduzir uma análise da 
situação abrangente, o analista deve ser capaz de 
enxergar os três ambientes simultaneamente. Dado 
o ritmo acelerado dos negócios na economia atual, 
esse exercício tornou-se um grande desafio”. 

Salientando o valor da análise conjuntural dos 
ambientes das organizações, Kotler (2000, p. 160) 
afirma que “as empresas e seus fornecedores, in-
termediários de marketing, clientes, concorrentes 
e público operam em um macroambiente de forças 
e tendências que dão forma a oportunidades e im-
põem ameaças”. Destaca ainda que, “essas forças 
representam ‘fatores não-controláveis’ que a empre-
sa precisa monitorar e aos quais responder. Na arena 
econômica, as empresas e os consumidores são cada 
vez mais afetados por forças globais”.

O ambiente natural, foco de discussões e preocu-
pações globais, adquire atualmente um novo e im-
portante fator limitante para as empresas. No caso 
específico das matérias-primas naturais, que com-
preendem o elemento que inicia o processo de trans-
formação industrial, sofre em muitos casos com a 
degradação do meio ambiente, ocasionada pela inter-
ferência do ser humano de forma desordenada, ime-
diatista e insensata em muitos casos. 

As matérias-primas classificadas como finitas 
(renováveis e não-renováveis) e infinitas, passam a 
ter um outro contorno e preocupação na área de ma-
rketing. De acordo com Kotler (2000, p. 170), “os re-
cursos finitos, mas renováveis, como florestas e ali-
mentos, devem ser utilizados de maneira sensata”. Os 
fabricantes de produtos com esta característica, ne-
cessitam rapidamente adaptar-se a esta realidade. Há 
neste sentido um outro desafio, desenvolver produtos 
alternativos, de maior valor agregado, a ponto de con-
tornar uma possível escassez e melhorar o aproveita-
mento da matéria-prima com outros componentes a 
serem acrescentados aos produtos originais.

Com relação à preocupação ambiental nas organi-
zações e a competitividade, Maimon (1996, p. 29) sa-
lienta que “a organização deverá ser clara quanto aos 
produtos que oferece, informando seus componentes, 
suas práticas produtivas e métodos de distribuição e 
enfatizando os respectivos impactos ambientais”. In-
fere-se sobre o exposto, que toda a cadeia produtiva 
deve ser levada em consideração na estratégia de ma-
rketing, ou seja, trabalhar com produtos ecologica-
mente corretos desde a matéria-prima e os possíveis 
impactos do processo produtivo e do produto em si 
sobre o consumidor final. 

Desta forma, as organizações passam a ter um 
outro tipo de reação diante do novo estilo do con-
sumidor, portanto um mercado sensibilizado com 
a perspectiva ambiental. Assim, os profissionais da 
área de marketing passam a exercitar a visão além 
das interpretações evidenciadas de um passado, 
“devem passar a diferenciar produtos cada vez mais 
pela qualidade da oferta e distribuição, por serviços 
agregados e pela construção de imagem percebida. 
Devem procurar ultrapassar as exigências dos clien-
tes, [...], sendo capazes de antecipar suas expectati-
vas e de onde estarão no futuro” (MEGIDO; XA-
VIER, 1998, p. 136).

3 mATÉRIAs-PRImAs PEsCADO E 
EsTRATÉGIAs DE mARKETING

Semelhante a outros processos industriais, no 
ramo de conserva de pescado, as estratégias de gestão 
respondem às indagações que a maioria das empresas 
fazem: “A empresa deve adicionar um novo produto? 
Deve abandonar um produto existente? Deve fabricar 
um componente usado na montagem do seu principal 
produto ou contratar uma empresa para produzi-lo? 
Qual preço a empresa deve cobrar por um novo pro-
duto?” (JIAMBALVO, 2002, p. 3). 

Nota-se diante do exposto, que a os componentes 
de marketing, expressos em seu mix de marketing 
de produto, praça, preço e promoção, estão ligados 
diretamente à tomada de decisão. Precisam dar su-
porte às empresas através de decisões coordenadas 
juntamente com outras áreas, como sistemas de in-
formações e sistemas de custos, que forneçam ele-
mentos relevantes sobre sua posição futura e, possi-
velmente, à sua sobrevivência.

A conserva de pescado, em seu processo de fa-
bricação, possui um sistema contínuo de fabricação. 
Analisando sob a ótica dos componentes de marke-
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ting, Cardoso, Beuren e Perfeito (2005, p. 6) afirmam 
que atualmente “há uma grande semelhança nos 
produtos fabricados pelas empresas de conserva de 
pescado. Os produtos são basicamente diferenciados 
pelos seus líquidos de cobertura, que podem ser dos 
mais diferentes tipos, como: molho de tomate, óleo de 
oliva ou de soja, água e sal, outros”. Os autores ressal-
tam ainda que “a flexibilidade em lançar um produto 
novo no mercado está, neste caso, somente em mo-
dificar o líquido de cobertura, pois desta forma já se 
tem um novo produto em seu portifólio”.

Consubstanciando a este panorama, Cardo-
so, Beuren e Perfeito (2005, p. 6) destacam que os 
grandes diferenciais das empresas de conserva de 
pescado “estão em dar ao consumidor um alimento 
saudável, barato e pronto para ser consumido após 
abertura da lata. Devido à concorrência com outros 
produtos similares, os preços destes produtos já es-
tão estabelecidos pelo mercado”.

Aliado a esta situação de mercado, o setor de con-
serva de pescado, no contexto de suprimento de maté-
ria-prima, convive com um ambiente de escassez de 
seus estoques. A atividade econômica pesca possui 
dois elementos diferenciados: a exploração extrativista 
e o ambiente de incerteza. Enquanto atividade extrati-
vista, a pesca deve ser feita de forma sustentada, isto é, 
respeitando regras biológicas e naturais. A administra-
ção desta sustentabilidade nem sempre é tarefa fácil. A 
capacidade de reposição dos estoques pesqueiros está 
sujeita não apenas à ação exploradora, mas há cente-
nas de variáveis de origem natural, nem sempre previ-
síveis e nem tampouco possíveis de serem controladas 
pelo homem (MDCI, 2005). A imprevisibilidade desta 
atividade é sua característica principal.

No Brasil, a concentração da pesca nos recur-
sos pesqueiros tradicionais provocou a redução dos 
rendimentos da pesca, e os estoques pesqueiros de 
algumas espécies situaram-se próximo do seu esgo-
tamento (SEAP, 2005). Por outro lado, há o surgi-
mento de outros recursos pesqueiros, como no caso 
da pesca oceânica o exemplo do atum bonito listra-
do. Ou ainda, do desenvolvimento da aqüicultura do 
camarão, mexilhão e ostra, estas últimas com tecno-
logia de criação em cativeiro.

Observa-se que a situação dos principais recursos 
pesqueiros no Brasil está praticamente em níveis de 
sobrepesca. Salienta-se ainda que o recurso da sar-
dinha-verdadeira está em situação de sobrepesca, e 
constitui a principal matéria-prima das indústrias de 
conserva de pescado nacional (MARRUL FILHO, 
2003).  Esta situação de sobrepesca força as empresas 

de consserva de pescado existentes no país a impor-
tarem a matéria-prima de outros países, principal-
mente de países andinos e da África.

De maneira semelhante no mundo, para manter 
estes estoques de pescado, os governos dos países 
estabelecem cotas de captura. Um dos principais 
órgãos de conservação de espécies é a Comissão 
Internacional para Conservação do Atum Atlântico 
(ICCAT), responsável pela conservação de atuns e 
suas espécies no Oceano Atlântico e mares vizi-
nhos. Os limites sustentáveis de captura de diversas 
espécies são especificados anualmente pelo Comi-
tê Permanente de Pesquisas e Estatísticas (SCRS). 
Nota-se então, que vários países e mercados econô-
micos adotam políticas e comitês para regulamenta-
ção da pesca, com a finalidade de garantir os seus 
interesses e a sustentabilidade deste setor.

Esta situação de escasssez reflete-se no tipo e 
forma de consumo do pescado no mundo. Pawiro 
(2006) infere que existem diferentes tipos de consu-
mo, para diferentes tipos de países, ou seja, em paí-
ses desenvolvidos, 54,7% consomem peixe na forma 
congelada, 25,7 % na forma de conservas e 12,2% 
na forma de pescado curado e 7,4% na forma de pes-
cado fresco. Por outro lado, há um contraste com 
países em desenvolvimento, onde 65,6% são consu-
midos na forma de peixe fresco, 18,4% na forma de 
peixe congelado, 8,6% na forma de peixe curado e 
7,4% na forma de conserva de pescado. 

O consumo da conserva de pescado difere de acor-
do com o estágio de desenvolvimento de cada país. 
O costume e a tecnologia dos países desenvolvidos, 
na utilização da conserva de pescado e de tecnologia 
para resfriamento da matéria-prima, são fatores de-
terminantes na utilização do pescado. Considerando 
o posicionamento da área de marketing, estes fatores 
são considerados como forças externas e possuem 
“influência considerável sobre as oportunidades e 
atividades de marketing de qualquer organização, 
portanto são forças macroambientais: demográficas, 
condições econômicas, concorrência, forças sociais e 
culturais, forças legais e políticas, teconologia” (ET-
ZEL; WALKER; STANTON, 2001, p. 31). 

Denota-se que a matéria-prima pescado, tanto no 
Brasil como no mundo, sofre uma crise de sustentabi-
lidade a ponto de estabelecer cotas de captura em épo-
cas de defeso, ou seja, períodos de proibição da ativi-
dade pesqueira, por conta do desenvolvimento natural 
necessário de determinadas espécies pesqueiras. Esta 
situação reflete-se na forma de atuar e nas estratégias 
de marketing das empresas de conserva de pescado. 
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Segundo Dias et al. (2004, p. 18), “os consumidores 
não são todos iguais, e tão pouco suas preferências 
para um mesmo tipo de produto. Há uma complexida-
de de realidades que deve ser analisada, selecionada e 
definida para que se tenha uma boa imagem do perfil 
qualitativo de nosso mercado potencial”.

Um maior conhecimento do segmento-alvo, assim 
como a análise do ambiente que está inserido nas or-
ganizações e nos produtos, propicia maior efetivida-
de das ações de marketing. Para Dias et al. (2004, p. 
22), “as vantagens da realização desse trabalho são 
óbvias. Torna-se possível melhorar a comunicação 
com os segmentos, manter e criar mercados com me-
lhor gestão produto/comunicação/mercado, explorar 
melhor o posicionamento do produto e distribuição”. 

Conhecer a realidade do mercado e adapatar-se 

às modificações dos ambientes são os fatores de so-
brevivência das empresas de conserva de pescado. 
No Brasil, segundo Gazeta Mercantil (2003, p. 69), 
nos últimos anos, a partir de 2000, o mercado brasi-
leiro de atum e sardinha em lata vem crescendo em 
volume e faturamento. Em 2001, os dois segmentos 
juntos movimentaram R$ 386,7 milhões [...]. Do to-
tal, as sardinhas responderam com R$ 235,1 milhões, 
alta de 10% sobre o contabilizado no ano anterior. Os 
atuns foram responsáveis por 151,6 milhões, em valor 
13% superior ao de 2000.

Apesar do crescimento do mercado, o número de 
empresas de conserva de pescado apresenta-se de 
maneira inversa. A Tabela 1 demonstra o número 
de empresas de conserva de pescado existente no 
Brasil ao longo dos anos.

Tabela 1: Evolução do número de empresas de conserva de pescado no Brasil

Fonte: adaptado de Everest Filho e Siqueira (1997) e Gazeta Mercantil (2003).

Verifica-se que somente existem atualmente três 
grandes empresas de conserva de pescado no Brasil: 
a Pepsico/Quaker do Brasil (com a marca Coquei-
ro), GDC Alimentos S.A. (com a marca Gomes da 
Costa) e a Femepe Indústria e Comércio de Pescado 
S.A. (com a marca Pescador).

No mundo, a União Europeia (UE-25) representa 
5% do total desta produção, sendo o segundo maior 
produtor mundial, a seguir a China. A produção 
mundial do setor das pescas continua registrando 
um aumento constante. Neiva (2003, p. 3) cita que 
“os atuais índices da produção extrativa, aquícola e 
de consumo de pescado na alimentação humana são 
recordes. O pescado já contribui com 15% do for-
necimento de proteínas animais para a alimentação, 
em nível mundial. Sendo a China o maior produtor 
mundial, no ano de 2000”.

Na União Europeia, a Dinamarca e a Espanha 
continuam a ser os maiores produtores em termos 
de volume (EUROPA, 2005). Os pescados de maior 
importância de captura na Espanha são: atum e 
afins, sardinha, representando respectivamente os 
mais capturados. Com relação à conserva de pes-
cado, a Espanha constitui o maior produtor e com 
maior número de empresas processadoras de con-
serva de pescado (EUROPA, 2005).

   4 mETODOLOGIA DA PEsQuIsA

A pesquisa realizada caracteriza-se como estu-
do exploratório. Gil destaca que a pesquisa explo-
ratória busca proporcionar uma visão geral sobre 
determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado, 
sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explo-
rado e se tem dificuldade de formular hipóteses. A 
característica exploratória dessa pesquisa decorre 
do fato de não se ter elementos teóricos e empíricos 
sobre a atuação da área de marketing nas indústrias 
de conserva de pescado desses dois países (Brasil e 
Espanha) face à escassez de pescado.

Nesse sentido se justifica efetuar um estudo multi-
casos. O estudo de caso, segundo Yin (2001), permite 
uma investigação para apreender as características 
significantes e holísticas de eventos da vida real, tais 
como ciclos de vida individuais, processos organiza-
cionais e administrativos, relações internacionais e a 
maturação de setores. E tecnicamente utiliza múlti-
plas fontes de evidências. O estudo multicasos opor-
tuniza o conhecimento mais aprofundado sobre a re-
alidade atingida pela pesquisa, sem necessariamente 
fazer comparações entre os casos. 

As três empresas selecionadas no Brasil compre-
endem as principais indústrias de conserva de pes-

Classificação 1982 1983 1984 1985 1986 1995 2005 
Fábrica de Conserva de Pescado 103 104 104 105 101 66 3 
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cado listadas pela Gazeta Mercantil, em 2003, con-
siderando o faturamento: Pepsico do Brasil Ltda. 
(com a marca Coqueiro), a GDC Alimentos S.A. 
(com a marca Gomes da Costa) e a Femepe Indústria 
e Comércio de Pescados S.A. (com a marca Pesca-
dor). Estas três empresas representam 98% do fatu-
ramento total em conservas de pescado no Brasil.

Na Espanha, consideraram-se as maiores em-
presas listadas na Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Conserva de Pescado e Marisco (ANFA-
CO), que totalizam 147 empresas de conserva de 
pescado (ANFACO, 2005). As empresas escolhi-
das foram as que tiveram maior faturamento no 
ano de 2005 (ANFACO, 2005). Os contatos com as 
empresas deram-se através dos endereços eletrôni-
cos contidos no sítio da ANFACO, no qual também 
obteve-se, na maioria dos casos, os nomes dos res-
ponsáveis pela área pesquisada.

Embora o instrumento de pesquisa tenha sido 
enviado para as 31 maiores empresas listadas na 
ANFACO, somente duas responderam às ques-
tões. Sendo que somente na maior empresa listada 
o questionário foi respondido pela área de marke-
ting, considerado o setor responsável pelo posicio-
namento da empresa no mercado frente a proble-
mas de escassez de  matéria-prima. Vale ressaltar 
que a área relatada nesse artigo é apenas uma das 
pesquisadas, uma vez que o estudo compreende 
um projeto de pesquisa mais amplo.

Portanto, o estudo multicasos da presente pes-
quisa se compõe, no Brasil, das três maiores empre-
sas do mercado de conserva de pescado e, na Espa-
nha, de duas empresas de conserva de pescado. Os 
dados foram coletados por meio de um questionário, 
estruturado com perguntas fechadas e abertas. Para 
Cervo e Bervian (1996, p. 138), o questionário “é a 
forma mais usada para coletar dados, pois possibili-
ta medir com melhor exatidão o que se deseja”.

O questionário foi elaborado com os seguin-
tes questionamentos: a) atuação das indústrias de 
conserva de pescado do Brasil e da Espanha; b) 
motivações para a localização das unidades pro-
cessadoras; c) principais produtos produzidos e sua 
participação média no faturamento; d) desenvolvi-
mento de produtos de maior valor agregado face 
à escassez do pescado; e) desempenho da área de 
marketing no processo de gestão das indústrias de 
pescado; f) desempenho da área de marketing com 
relação ao preço de venda; g) percepção sobre grau 
de importância de aspectos relacionados ao preço 
de venda; h) percepção sobre a ordem de importân-

cia de varáveis na determinação do preço de venda.
O questionário foi enviado por correio eletrô-

nico aos responsáveis pela área de marketing das 
empresas pesquisadas, identificado por meio de 
sondagem realizada via telefone e de listagens. Os 
dados foram coletados nos meses de julho e agosto 
de 2007. Na coleta do dados buscou-se investigar 
atributos que possibilitassem avaliar a atuação da 
área de marketing nas indústrias de conserva de 
pescado do Brasil e da Espanha face à escassez de 
pescado. Visando resguardar a identificação legal 
dos respondentes, bem como das empresas, na aná-
lise e interpretação dos dados foram tratadas como 
empresas A, B, C, D e E. 

Na análise dos dados considerou-se o objetivo 
estabelecido, que é a comparação entre estes dois 
países, Brasil e Espanha, em relação à visão da área 
de marketing, responsável pelo posicionamento da 
empresa no mercado frente a problemas com a es-
cassez de matéria-prima. A análise deu-se à luz dos 
conceitos abordados na revisão da literatura acerca 
desta temática. Com base em análise predominan-
temente qualitativa das respostas foram elaborados 
quadros demonstrativos com as categorias pesqui-
sadas nas empresas do estudo multicasos, seguido 
de descrição interpretativa da atuação da área de 
marketing nas indústrias de conserva de pescado do 
Brasil e da Espanha face à escassez de pescado.

 As limitações identificadas para este estudo 
estão relacionadas à estratégia da pesquisa. Primei-
ro, há possibilidade do respondente no momento da 
entrevista não ter lembrado de detalhes sobre ocor-
rências relevantes para a pesquisa, por exemplo, 
possíveis procedimentos adotados em decorrência 
da falta de matéria-prima. Ou ainda, não ter com-
preendido a pergunta, respondendo sobre o planeja-
mento para mudanças e não sobre as ocorrências de 
fato realizadas. Outra limitação é que os resultados 
da pesquisa se limitam aos casos pesquisados.

5 ATuAÇÃO DA áREA DE mARKETING 
Em INDÚsTRIAs DE CONsERVA DE 
PEsCADO DO BRAsIL E DA EsPANHA

5.1 ATUAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE 
CONSERVA DE PESCADO DO BRASIL E DA 
ESPANHA PESQUISADAS

A atuação das indústrias pesquisadas está re-
f letida na exposição do perfil das empresas deste 
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setor quanto ao número de funcionários e ao mer-
cado de atuação. O Quadro 1 evidencia o perfil 
das empresas respondentes da pesquisa no que 
concerne ao número de funcionários.

Em todo o mundo o enlatamento da sardinha e 
a limpeza do atum são feitos de forma manual, ou 
seja, com emprego de mão-de-obra intensiva em 
seu processo produtivo. As empresas pesquisadas 

Quadro 1: Quantidade de funcionários diretos das indústrias pesquisadas

Fonte: dados da pesquisa (informação extraída do sítio da empresa).

Quantos 
funcionários 
diretos a empresa 
possui? 

Brasil Espanha 
A B C A B* 

Mais de 1000  
funcionários 

Entre 800 a 1000 
funcionários 

Mais de 1000  
funcionários 

Mais de 1000 
funcionários 

166 
funcionários 

Quadro 2: Mercado de atuação das indústrias pesquisadas

Fonte: dados da pesquisa.

Mercado de atuação 
e o percentual 
médio de vendas 
dos produtos de 
conserva de pescado 
produzidos pela 
empresa 

Brasil Espanha 
A B C A B 

90% mercado 
interno;  7% 
América 
Latina; 2% 
África; e 1% 
mercado
europeu

92% mercado 
interno; e  8% 
América Latina 

90% mercado 
interno; 5% 
América 
Latina; e 5% 
África

36% mercado 
interno; 35% 
mercado europeu;  
27% América 
Latina; 1% África; 
e 1% América 
Central 

possuem estas características de conserva de pes-
cado, especificamente conserva de sardinha e atum. 
O resultado da pesquisa vem confirmar o emprego 
intensivo de mão-de-obra neste setor, com a quan-
tidade de funcionários empregados de forma direta. 
Fato este comprovado em todas as empresas do Bra-
sil pesquisadas e em uma da Espanha.

O Quadro 2 demonstra os mercados de atuação 
das empresas respondentes da pesquisa e as res-
pectivas proporções.

Os dados do Quadro 2 evidenciam a atuação das 
empresas conserveiras no Brasil, sendo que todas 
estão com suas ações de mercado voltadas quase 
que exclusivamente para o mercado interno, aci-
ma de 90% de atuação, e semelhante atuação nos 
mercados da América Latina, em torno de 7%. Da-
dos estes preocupantes diante da competição com 
outras fontes de proteínas, em relação as quais as 
conservas de pescado concorrem atualmente, além 
da globalização econômica.

Ao contrário das empresas brasileiras, a em-
presa espanhola respondente do questionário se-
gue a tendência demonstrada de atingir o mercado 
globalizado, conforme planejamento estratégico 
das empresas conserveiras espanholas (ANFA-
CO, 2005). A empresa espanhola que participou 
da pesquisa demonstra em seus números sua seg-
mentação de mercados de atuação além do mer-
cado interno.

5.2 MOTIVAÇÕES PARA A 
LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 
PROCESSADORAS

Em relação à localização das fábricas, através 
de um questionamento fechado, verificou-se se as 
localizações das unidades processadoras levam em 
consideração alguns motivos listados, os quais pe-
diu-se para serem colocados em ordem decrescente 
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Quadro 3: Motivações para a localização das unidades processadoras

Fonte: dados da pesquisa.

Motivos da localização da unidade de 
fabricação

Ordem decrescente de importância se a localização da unidade (ou unidades) 
de fabricação está relacionada com os motivos de 1 a 7, sendo 1 para o mais 
importante e 7 para o menos importante 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Mercado consumidor 6 6 4 4  
Proximidades de fontes da matéria-
prima pescado 1 5 1 1 

Logística de recebimento de matéria-
prima e escoamento de produção 

2 4 2 3

Custo de mão-de-obra 4 3 3 2  
Localização desde a fundação da 
unidade 

7 7 3 Não soube 
responder 

Incentivos fiscais 3 1 4 4  
Mão-de-obra especializada 5 2 2 7  

de importância. O Quadro 3 demonstra a impor-
tância dos motivos da localização das unidades de 
fabricação das indústrias de conserva pesquisadas.

A proximidade das fontes produtoras de ma-
téria-prima são fatores que levam a maioria das 
empresas pesquisadas a definirem sua localização. 

Destaca-se como segundo fator de importância ve-
rificado na pesquisa, com relação à definição da 
localização da unidade de produção, a logística de 
recebimento de matéria-prima e escoamento de 
produção. Por outro lado, estar presente no mer-
cado consumidor não foi considerado fator rele-
vante pelas empresas. Certamente que a fonte de 
matéria-prima e a logística de recebimento neste 
caso são efetivamente mais importantes, quando se  
trata de uma matéria-prima em escassez. 

Depreende-se que a presença da unidade fabril 
em grandes mercados consumidores passa a ser 
indiferente, pois atualmente as empresas possuem 
mecanismos logísticos de escomento de seus pro-
dutos aos mercados consumidores de forma fa-
cilitada. Tal decorre principalmente pelo tipo de 
produto, a conserva, ter condições de tempo de ar-

mazenagem e integridade maior em prateleira, ou 
seja, em média quatro anos para produtos em óleo 
e dois anos para produtos em água e sal.

5.3 PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS 
E SUA PARTICIPAÇÃO MÉDIA NO 
FATURAMENTO

Os principais produtos de uma indústria de-
monstram o grau de diversificação desta. Na pes-
quisa foi questionado de forma fechada quais são 
os principais produtos da empresa e de forma 
aberta foi questionado o percentual médio de cada 
produto sobre o faturamento da empresa. A Tabela 
2 expõe as respostas ao questionamento referente 
aos principais produtos nas empresas pesquisadas.

Tabela 2: Principais produtos produzidos e o percentual médio de faturamento

Fonte: dados da pesquisa.

Produtos 
Produtos produzidos pela empresa e o percentual médio de faturamento 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Conserva de sardinha 60% 70% 50% 19%  
Conserva de atum 40% 30% 35% 69%  
Conserva de mexilhão    5%  
Peixe fresco congelado   15%   
Saladas, pratos prontos, etc.    7%  
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As empresas do Brasil possuem mais de 50% 
de sua produção concentrada na espécie sardinha 
para a conserva. Apesar de existir uma pequena 
diversificação em duas empresas, A e C, para as 
conservas de atum e peixe fresco respectivamente. 
A empresa pesquisada na Espanha espelha o quan-
to representa a conserva de atum neste país. Con-
forme Anfaco (2005), as conservas de sardinha re-
presentaram 9,2% do volume produzido em 2005 e 
12,5 % em valor, enquanto as conservas atum 63 
% do volume de produção e 42,1 % do faturamento 
das empresas espanholas em 2005. 

Infere-se também sobre o exposto que a tendên-
cia de diversificação da conserva de pescado, para 
produtos de maior valor agregado, é uma tendência 
nas empresas pesquisadas, confirmação esta que re-
mete ao Quadro 4, em que se verifica que a maioria 
das empresas pesquisadas considera que esta diver-
sificação é uma forma de obter maior crescimento 
no mercado. Embora no Brasil ainda a conserva de 
sardinha possua um volume maior de faturamento e 
produção, aspecto este preocupante quando se trata 
de uma espécie em queda de consumo no mundo.

Salientam-se aqui os dados obtidos na pesquisa 
da empresa espanhola A, que possui 12% de sua 

produção concentrada em outras variedades de 
conservas tradicionais como de sardinha e atum, 
sendo que destes 7% em conservas de saladas e 
pratos prontos. Navarro (2001) alerta que as novas 
tendências de consumo para os produtos pesquei-
ros estão sofrendo modificações, igual ao observa-
do nos demais alimentos, ou seja, há uma procura 
por alimentos com menor tempo de preparação, 
como no caso dos pratos prontos e saladas, obser-
vados na pesquisa pela empresa A da Espanha.

5.4 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
DE MAIOR VALOR AGREGADO

Devido à escassez da matéria-prima pescado, 
acredita-se que as empresas estejam preocupadas 
em desenvolver produtos de maior valor agregado. 
A pesquisa perguntou se isto é uma tendência na 
maioria das indústrias pesquisadas. O questiona-
mento foi fechado, sendo que na mesma oportuni-
dade perguntou-se sobre a quem estava subordi-
nado o desenvolvimento de produtos. O Quadro 4 
demonstra o resultado destes questionamentos às 
indústrias respondentes.

Quadro 4: Desenvolvimento de produtos de maior valor agregado

Fonte: dados da pesquisa.

Assertivas 

O aumento de valor agregado nos produtos de conserva de pescado  
é uma tendência neste mercado para ter maior crescimento?  

Brasil Espanha 
A B C A B 

Sim, os lançamentos dos produtos 
levam em consideração esta tendência X X  X  

Não, acreditamos que os atuais 
produtos, já em linha, têm margem 
para crescimento no atual mercado e 
por isso investimos somente nos 
atuais produtos já lançados 

  X   

O desenvolvimento de novos produtos 
está subordinado a qual área em sua 
empresa? 

Controle 
de 

qualidade 

Área de 
marketing e 

controle 
de qualidade

Existe uma área 
independente na 

empresa para 
desenvolvimento 

de novos 
produtos 

ou inovação 

Área de 
marketing 

Somente a empresa C do Brasil indicou que a 
tendência é investir em produtos que já estão em 
linha, portanto nos atuais produtos já fabricados. 
As demais empresas pesquisadas levam em consi-

deração que há necessidade da criação de produtos 
de maior valor agregado.

Quanto à subordinação para criação de novos pro-
dutos, as empresas pesquisadas demonstram uma va-
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riedade de respostas, que vai desde a subordinação a 
um único setor, marketing ou controle de qualidade, 
até uma situação de estar subordinado a estes dois de-
partamentos, como no caso da empresa B do Brasil. 

Salienta-se que a área do controle de qualidade 
nestas empresas detém um quadro funcional espe-
cializado no ramo de atividade pesquisado, sendo 
estes designados por tarefas e não por divisão or-
ganizacional específica dentro da empresa, para o 
desenvolvimento de novos produtos.

A empresa C do Brasil, apesar de não acreditar 
que a tendência é desenvolver produtos de maior valor 
agregado, possui uma área independente na empresa 
para desenvolvimento de novos produtos ou inovação.

Segundo Navarro (2001), as empresas espanho-
las possuem um dinamismo com alto nível de ino-
vação e presença em outros mercados consumido-
res, sendo que produzem já pratos prontos e saladas 
como conservas de alta qualidade, seguindo uma 

tendência estratégica atual (ANFACO, 2005). Estes 
dados são confirmados nesta pesquisa, particular-
mente no Quadro 4 e Tabela 2.

5.5 DESEMPENHO DA ÁREA DE 
MARKETING NO PROCESSO DE GESTÃO 
DAS INDÚSTRIAS DE PESCADO

Em relação à escassez da matéria-prima pescado, 
o desempenho da área de marketing se destaca na 
busca de dados do mercado e sua constante interação 
com ele. Perguntou-se, de maneira fechada, qual o ní-
vel de desempenho da área de marketing em relação 
ao seu papel no processo de gestão das empresas, nas 
formulações de estratégias e tomada de decisões nas 
empresas, relacionadas com a escassez de matéria-
-prima pescado. O Quadro 5 demonstra o nível de 
desempenho das áreas de marketing das indústrias de 
conserva de pescado pesquisadas.

Quadro 5: Desempenho da área de marketing no processo de gestão das indústrias

Fonte: dados da pesquisa.

Itens de desempenho 

Nível de desempenho da área de Marketing com relação ao seu papel no 
processo de gestão das empresas, nas formulações de estratégias e tomada 
de decisões nas empresas, com relação à escassez de matéria-prima 
pescado, seguindo a seguinte escala: (1) nenhum; (2) muito fraco; (3) 
fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito forte. 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Projeção de cenários de dificuldade de 
aquisição de matérias-primas pescado 

Fraco Muito forte  Fraco Muito fraco   

Definição de objetivos a serem 
perseguidos de consumo e custos de 
aquisição 

Forte Muito forte Médio Muito fraco   

Avaliação das ameaças e 
oportunidades ambientais 

Fraco Médio Muito forte  Médio  

Detecção dos pontos fortes e fracos da 
empresa 

Forte Muito forte Muito forte Fraco  

Formulação e avaliação de planos 
alternativos 

Médio Muito forte Muito forte Fraco  

Escolha e implementação do melhor 
plano alternativo 

Médio Médio  Forte Fraco  

Verifica-se que não há avaliação das oportuni-
dades e ameaças advindas do ambiente, exceto na 
empresa C do Brasil, que aponta desempenho muito 
forte da área de marketing neste aspecto, sendo que 
as demais indústrias pesquisadas demonstram um de-
sempenho de fraco a médio.

A empresa A da Espanha possui um baixo 
desempenho na área de marketing. Do exposto 

depreende-se que o marketing deve estar sendo 
veículo de promoção de marcas e produtos da em-
presa, não se preocupando em intervir na estraté-
gia e tomada de decisões.

5.6 DESEMPENHO DA ÁREA DE 
MARKETING COM RELAÇÃO AO 
PREÇO DE VENDA
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Perguntou-se à área de marketing das indústrias 
de conserva de pescado pesquisadas, qual o desem-
penho da área de marketing com relação ao preço de 
venda. A pergunta foi fechada, o Quadro 6 demons-
tra o desempenho apontado pelos respondentes.

Analisando os dados do Quadros 6, observa-se que 
todas as empresas pesquisadas consideram que o de-
sempenho da área de marketing em relação ao preço de 
venda é de forte a muito forte, participando inclusive 
de metodologias de gerenciamento como custo meta.

Quadro 6: Desempenho da área de marketing com relação ao preço de venda

Fonte: dados da pesquisa.

Desempenho da área de Marketing 
com relação ao preço de venda 

Desempenho da área de Marketing com relação ao preço de venda, sendo: 
(1) nenhum; (2) muito fraco; (3) fraco; (4) médio; (5) forte; (6) muito 
forte 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Analisa o comportamento do produto 
delineado pela 
engenharia/desenvolvimento de 
produtos, no mercado em que a 
empresa se encontra 

Forte Muito forte  Muito forte Muito forte  

Faz o levantamento das informações 
de preços dos produtos no mercado 

Muito forte  Muito forte Muito forte Muito forte  

Faz o levantamento das informações 
relativas às quantidades possíveis de 
vendas 

Muito forte Forte Muito forte  Muito forte   

Faz o levantamento dos anseios dos 
consumidores 

Muito forte Forte Muito forte Forte  

Participa ativamente de metodologias 
de gerenciamento, como Custo Meta, 
para definir qual o produto a ser feito 
e qual o custo a ser perseguido pela 
empresa 

Forte Muito forte Muito forte Médio  

Cardoso, Beuren e Perfeito (2005, p. 1) afir-
mam que “todo o produto inovador, invariavel-
mente, em muitos casos, sofrerá rapidamente ata-
que da concorrência, provocando um ciclo de vida 
curto. Portanto, não há espaço para ineficiências 
em ambientes competitivos”. Sendo assim, a uti-
lização de metodologias como o custo meta “pro-
porciona trabalhar de forma interdisciplinar, com 
várias áreas da empresa e a partir de dados ex-
ternos e internos da mesma. Levando sempre em 
consideração o mercado, produto e o consumidor 
no menor custo possível” (CARDOSO; BEUREN; 
PERFEITO, 2005, p. 2).

A busca da visão do mercado e a forma in-
terdisciplinar de trabalhar com outras áreas não 
foi verificado durante a pesquisa. No Quadro 5, 
verificou-se que a área de marketing das empre-
sas pesquisadas não tem um desempenho forte 
na análise do ambiente e oportunidades, demons-
trando assim de forma contraditória a avaliação 

de desempenho alta apontada no Quadro 6 pela 
maioria das empresas.

5.7 PERCEPÇÃO SOBRE GRAU 
DE IMPORTÂNCIA DE ASPECTOS 
RELACIONADOS AO PREÇO DE VENDA

A pesquisa também averiguou o grau de impor-
tância dado no preço de venda, em relação a custo 
de produção, comissão de vendas, frete/logística 
de distribuição e canais de vendas. A pergunta foi 
fechada e o Quadro 7 demonstra o grau de impor-
tância levantado nestes aspectos.

No Quadro 7, verifica-se que os aspectos relacio-
nados ao preço de venda apontados foram considera-
dos importantes ou muito importantes, com destaque 
ao custo de produção, que foi considerado por todos 
como muito importante. No outro extremo, somente 
o aspecto regiões de consumo obteve a atribuição do 
grau de fraca importância  pela empresa C do Brasil.
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O preço é determinado com base nas condições de 
mercado, características da concorrência, custos, nível 
de atividade e pela remuneração do capital investido 

(SANTOS, 2005). O preconizado nas referências teó-
ricas apresentadas foi constatado nas empresas pesqui-
sadas, com ênfase ao aspecto do custo de produção.

Quadro 7: Grau de importância de aspectos relacionados ao preço de venda

Fonte: dados da pesquisa.

Aspectos relacionados 
 ao preço de venda 

Na visão da área de Marketing, qual o grau de importância no preço de 
venda dos seguintes aspectos, sendo grau correspondente: (1) não tem 
importância; (2) fraca importância; (3) média importância; (4) importante; 
(5) muito importante. 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Custo de produção Muito 
importante 

Muito 
importante 

Muito 
importante 

Muito 
importante 

Comissão de vendas Média 
importância 

Muito 
importante 

Média 
importância 

Muito 
importante 

Frete/logística de distribuição Média 
importância 

Muito 
importante 

Média 
importância 

Importante  

Canais de vendas Importante Muito 
importante 

Importante Importante  

Regiões de consumo Importante Muito 
importante 

Fraca 
importância 

Importante  

5.8 PERCEPÇÃO SOBRE ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS NA 
DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

O Quadro 8 demonstra o resultado da pesquisa com 
referência à determinação de preço de venda. Pergun-
tou-se de maneira fechada qual a ordem de importância 
dado pelo setor de marketing ao preço de venda, espe-
cificamente em relação para algumas variáveis listadas.

Analisando os dados do Quadro 8, confirmam-
-se as expectativas atuais da determinação sobre 
o preço de venda. Segundo Slack (1997), Kotler 
(2000), Kotler e Armstrong (2003), Santos (2005), 
o preço de venda é determinado pelo mercado 
consumidor, além de sofrer inf luências ambien-
tais, demanda, mercado de atuação, níveis de pro-
dução e de vendas, custos de fabricar, administrar 
e comercializar o produto.

Quadro 8: Ordem de importância das variáveis na determinação do preço de venda

Fonte: dados da pesquisa.

Variáveis relacionadas ao preço de 
venda 

Na visão da área de Marketing, a determinação do preço de venda, em 
ordem decrescente de importância, é com base nos itens (sendo 1 para o 
mais importante e 5 para o menos importante): 

Brasil Espanha 
A B C A B 

Custo de produção 1 3 1 1  
Preço da concorrência 3 2 3 2  
Mercado consumidor 2 1 1 1  
Lei da oferta e da procura 4 4 1 2  
Flutuações do custo do pescado    3  

Colauto, Beuren e Rocha (2004, p. 1) afirmam 
que, “ao longo do tempo, os concorrentes conse-
guem igualar-se à qualidade e ao preço do atual 
líder de mercado. Em resposta, emerge a impor-

tância de decisões adequadas para assegurar a efi-
ciência e a eficácia empresariais”. Portanto, cabe 
às empresas encontrarem maneiras de atender a 
estas inf luências.
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   6 CONCLusÕEs

O artigo objetivou analisar comparativamente a 
forma de atuação e estratégias da área de marketing 
em indústrias de conserva de pescado do Brasil e da 
Espanha, em face da escassez de pescado no mundo. 
Para tal, realizou-se pesquisa exploratória, por meio 
de um estudo multicasos nas três maiores indústrias 
do mercado de conserva de pescado do Brasil e em 
duas das maiores indústrias de conserva de pescado 
da Espanha. Os dados coletados por meio de ques-
tionário estruturado, aplicados à área de marketing 
destas empresas, foram submetidos à análise predo-
minantemente qualitativa.

Os resultados da pesquisa corroboram que o futu-
ro do ramo da conserva de pescado no Brasil é bas-
tante preocupante, devido à  falta de suprimentos da 
principal matéria-prima pescado e à queda acentuada 
de sobrevivência das empresas nos últimos anos. Na 
Espanha, denota-se que a inserção da empresa em 
mercados globalizados, a diversificação de produtos 
e com maior valor agregado, fazem com que esta em-
presa tenha uma maior sobrevivência a partir da bus-
ca de grandes regiões produtoras de pescado.

A área de marketing das empresas pesquisadas ain-
da transparece carência de uma visão mais holística e 
sistêmica da situação dos estoques de matéria-prima 
no mundo, dificuldade verificada na falta de integração 
com a área resposável pela compra de pescado. Esta fal-
ta de integração dificulta o fluxo de informações advin-
das dos ambientes internos das empresas e por último a 
carência de dados do ambiente externo, com referência a 
escassez de matéria-prima no Brasil e no mundo. 

Da mesma forma, o desempenho da área de ma-
rketing, no processo de gestão das empresas, nas 

formulações de estratégias e na tomada de decisões, 
em alguns aspectos analisados, ainda são fracos, 
principalmente na empresa analisada da Espanha. 
No entanto, a quase total ausência de interferência 
da área em questões relacionadas às ameaças e opor-
tunidades, inclusive da escassez de matéria-prima 
pescado, ocorre no Brasil e na Espanha, conforme 
constatado na pesquisa.

O preço de venda da conserva de pescado é for-
temente influenciado pelo custo de produção e pelo 
mercado consumidor. O primeiro é impactado dire-
tamente com o peso do custo da matéria-prima pes-
cado no custo final do produto. O segundo se refere 
às outras fontes alternativas de suprimentos de pro-
teínas atualmente existentes na alimentação huma-
na. Nessa última perspectiva do preço de venda, a 
atuação da área de marketing nas empresas pesqui-
sadas se faz com um elevado desempenho, tanto no 
Brasil como na Espanha.

Assim conclui-se que, pela análise comparativa 
da forma de atuação e estratégias da área de marke-
ting em indústrias de conserva de pescado do Bra-
sil e da Espanha, que há semelhanças em alguns 
aspectos entre as empresas dos dois países, mas 
também há divergências na conduta face à escassez 
de pescado no mundo.

Diante das limitações desta pesquisa, recomenda-
-se para estudos futuros ampliar a pesquisa na Es-
panha, aplicando o mesmo instrumento de pesquisa 
nas maiores empresas da Espanha e comparar com as 
maiores do Brasil aqui apresentadas. Sugere-se tam-
bém investigar as estratégias das áreas de marketing 
em indústrias de conserva de pescado de outros países 
que fabricam conserva de pescado e comparar com as 
empresas do Brasil e da Espanha aqui contempladas.
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RESuMO
Estudos sobre clima organizacional acompanham a literatura em administração desde a década de 1960, em que investigações envolvendo a relação 
indivíduo-organização marcavam a abordagem do pensamento administrativo behaviorista ou comportamental. Trata-se de temática relevante para o 
estudo do comportamento organizacional. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o clima organizacional em uma instituição pública dedicada 
à pesquisa tecnológica. Consiste em estudo de caráter exploratório e descritivo. A estratégia adotada para investigar o fenômeno foi o estudo de caso. 
A coleta de dados foi realizada através de questionário, adaptado do instrumento proposto por Kolb, Rubin e McIntyre (1978), cujo le-vantamento foi 
realizado junto a todos os 180 integrantes da organização. A análise dos dados foi feita utilizando-se o software Excel. A partir da percepção dos 
indivíduos sobre o ambiente de trabalho, constatou-se a influência da liderança no clima organizacional. Os índices de sa-tisfação obtidos demonstraram 
a existência de clima organizacional positivo, mas inspirando melhorias nos critérios de premiação, remuneração, reconhecimento pelo desempenho, lide-
rança, relacionamento intergrupal e compartilhamento de informações. 

Palavras-chave: Clima organizacional. Cultura organizacional. Comportamento organizacional. 

ABSTRACT
This is a studies about the organizational climate literature accompanying the administration since the 1960s, in which investigations involving the 
relationship between individual and organization marked the behaviorist approach to management thought and behavior. This is relevant topic to the study 
of organizational behavior. This study aimed to assess the organizational climate in a research institution in technology. It is a exploratory and de-scriptive 
study. The strategy adopted to investigate the phenomenon was a case study. The data collection was conducted through a questionnaire, adapted from the 
instrument proposed by Kolb, Rubin and McIntyre (1978). The survey was done with all 180 members of the or-ganization. The data analysis was performed 
using Excel software. It was found the influence of leadership on organizational climate. The satisfaction rates obtained showed the existence of positive 
organizational climate, but inspiring improvements in the criteria for awards, com-pensation, recognition for performance, leadership, intergroup relations 
and information shar-ing.

Keywords: Organizational climate. Organizational culture. Organizational behavior.
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   1 INTRODuÇÃO

Na trajetória dos estudos em administração, é 
notável a vasta literatura cujo escopo de investi-
gação constitui-se recurso inerente a toda orga-
nização: o ser humano. Trata-se de re-curso di-
ferenciado, ao qual não se aplicam diretamente 
fórmulas ou métodos baseados em check-lists, 
para que se obtenha o máximo de desempenho. 
Dessa forma, diversos estudos levantaram ques-
tões que abordam tanto o fator humano quanto a 
relação indivíduo-organização.

 Tais estudos, a exemplo da Teoria Geral 
dos Sistemas, complementam a visão de que a  or-
ganização não é somente um conjunto de partes, 
mas um todo, tal como um organismo. A partir 
dessa visão holística, a concepção do gestor volta-
-se para a estrutura da organização, observando o 
funcionamento desse organismo complexo, que se 
constitui, em última análise, um composto de seres 
humanos, interconectados por relações sociais. De 
modo similar, Ka-naane (2009) ressalta a organi-
zação como um sistema integrado, onde há uma 
interação entre clima, cultura, estrutura e sistemas 
administrativos. Em alguns estudos, não se cons-
tatou a diferença entre clima e cultura organizacio-
nal (HOFSTEDE, 1998). Segundo McLean (2005), 
é evidente a relação integral entre clima e cultu-
ra organizacional, influenciando e direcionando o 
comportamento nas organizações.

 A partir dos estudos sobre clima organi-
zacional, pode-se obter melhor interação entre o 
indivíduo e os sistemas organizacionais. Diag-
nósticos e planos de ação podem ser concebidos 
em prol da eficiência e do alcance de tais objeti-
vos (SANTOS, 1999). Conforme ressalta Martins 
(2008), o estudo do clima organizacional conti-
nua a despertar interesse de estudiosos e das or-
ganizações, em função do valor estratégico que 
as percepções compartilhadas possu-em. Estas 
alimentam a formação de juízo acerca da reali-
dade de trabalho que, por sua vez, determinam as 

reações, ações e decisões das pessoas, podendo 
provocar impactos importantes nas organizações. 

 Nessa perspectiva, este trabalho tem como 
objetivo avaliar o clima organizacional em uma 
instituição pública dedicada à pesquisa tecnoló-
gica. Tal instituição, sem fins lucrativos, cumpre 
papel decisivo no desenvolvimento sustentado da 
indústria brasileira, incentivando a competitivida-
de empresarial e disseminando o uso das tecnolo-
gias desenvolvidas pelo setor energético brasileiro 
nos diversos segmentos de mercado. Ademais, a 
escolha da organização se deu pelo fato de se dis-
por de pouca informação a respeito do clima or-
ganizacional em or-ganizações sem fins lucrativos, 
que desenvolve atividade de pesquisa tecnológica, 
ainda que se reconheça o porte e a dimensão da 
instituição, bem como a repercussão do seu papel 
na sustentabilidade da indústria nacional. 

    2 CuLTuRA ORGANIZACIONAL

Sob o ponto de vista da sociedade, cultura pode 
ser definida como padrões de compor-tamento e ati-
tudes que caracterizam um determinado grupo. De 
modo similar, nas organiza-ções, crenças e valores 
também norteiam normas de comportamento. Se-
gundo Wagner III e Hollenbeck (2003), existe uma 
organização informal de regras nas organizações 
formais. As-sim, a cultura seria uma maneira infor-
mal de perceber a vida e a participação na organiza-
ção. Para os autores, essa interferência se dá através 
de quatro formas: oferecendo uma identidade orga-
nizacional aos membros, facilitando o compromisso 
coletivo, promovendo uma estabili-dade organiza-
cional e moldando o comportamento ao ajudar os 
membros a dar sentido aos seus ambientes.

Os valores são expressivos na formação da cultura. 
Nessa perspectiva, Quinn (1988) apud Jones, Jimmie-
son e Griffiths (2005) elaborou um framework com al-
gumas características gerais, cujos valores são analisa-
dos em diferentes organizações a partir de dois eixos, 
conforme pode ser observado na Figura 1, a seguir:
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No framework, o eixo vertical representa a estrutura 
da organização; o horizontal de-monstra o foco adotado 
pela organização, voltado mais interna ou externamen-
te, cujo ambien-te tem forte influência. Para demonstrar 
como as organizações se relacionam, tendo em vista o 
seu foco de atenção, a teoria da dependência de recur-
sos, baseada nos estudos de Pfeffer e Salancik (2003), 
ressalta que as organizações não têm condições de su-
prir todas as suas ne-cessidades de recursos a partir de 
fontes internas. Assim, há uma relação de dependência, 
ao interagir com o ambiente externo. Contudo, a própria 
teoria da dependência de recursos apon-ta que o am-
biente pode ser moldado de acordo com as ações dos ad-
ministradores, para manter uma posição competitiva no 
mercado. Nessa perspectiva, a organização precisa estar 
voltada para dentro de si, a fim de que essa ação interna 
possa causar efeito no ambiente ao qual se encontra.

Algumas organizações podem estar em todos os 
quadrantes do framework de Quinn (1988). Diversas 
orientações de valores podem coexistir, como ocorre 
em diversos tipos de organizações. De modo similar, 
Schein (2010) compreende a cultura como pressupostos 
de-senvolvidos pelo grupo para lidar com problemas de 
adaptação externa ou integração interna, e que são re-
passados aos  novos membros como forma correta de 
agir frente a tais problemas. O ser humano é fortemente 
influenciado pela sociedade; a interpretação da realida-
de é confi-gurada de tal forma que determina a sua rela-
ção consigo mesmo e com os demais (ARGYRIS, 1978).

A influência da cultura nos indivíduos pode ser perce-

bida através da satisfação do trabalhador na organização. 
As teorias de motivação foram elaboradas para a investi-
gação da orientação do indivíduo com relação ao trabalho. 
A ausência de uma abordagem que reconheça interesses e 
necessidades dos indivíduos constitui a causa de conflitos 
entre a organização e os trabalhadores (MOTTA, 2007). 
Assim sendo, diversos estudos foram elaborados, tendo 
em vista o indivíduo na organização. Além da teoria X 
e Y de McGregor (1980), há outros trabalhos, a exemplo 
da Hierarquia das Necessidades, de Maslow (1979), que 
identificou fatores desde as necessidades fisiológicas, de 
segurança, de afeto, de estima e de autorrealização. 

A teoria dos Dois Fatores, de Herzberg (1966), cons-
titui outro estudo sobre o compor-tamento humano nas 
organizações. O autor elucidou que os fatores higiênicos, 
tais como clima das relações, regulamentos, benefícios, 
salários, não são a causa da satisfação, mas a falta ou a 
deficiência desses fatores causa insatisfação; e que os fa-
tores motivacionais estão relacionados com o cargo ocu-
pado e com a concretização das tarefas que se realiza. 
Ambos os fatores devem estar presentes para que haja 
motivação. McClelland (1961) relaciona os conceitos de 
motivação e o desempenho a três impulsos básicos que 
variam entre as pessoas: necessidade de realização, a ne-
cessidade de afiliação e a necessidade de poder.

As teorias de Maslow (1954), Herzberg (1966), Mc-
Clelland (1961) e McGregor (1980) são consideradas te-
orias de conteúdo, uma vez que focalizam as necessida-
des que im-pulsionam o comportamento (KILL, 1997). 
É pertinente ressaltar que, na maior parte das teo-rias 

Figura 1: Framework de valores organizacionais

Fonte: Quinn, 1988 apud Jones, Jimmieson e Griffiths (2005).

Relações humanas Sistemas abertos 

    Processos internos Objetivos racionais 

Controle

Fim 
- inovação e desenvolvimento 

Meios
- adaptabilidade e disponibilidade 
- comunicação visionária 
- processo decisório adaptável 

Fim 
- coesão e moral 

Meios
- treinamento e desenvolvimento 
- comunicação aberta 
- processo decisório participativo 

Flexibilidade

Interno Externo 

Fim 
- estabilidade e controle 

Meios
- gestão da informação 
- comunicação precisa 
- processo decisório baseado  
  em dados 

Fim 
- eficácia e produtividade 

Meios
- planejamento de objetivos 
- instructional communication
- processo decisório centralizado 
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Tabela 1: Métodos de avaliação de clima organizacional

Fonte: elaboração dos autores.

de motivação, as causas que alteram o comportamento 
humano giram em torno das neces-sidades dos indivídu-
os e da relação desses com os incentivos que recebem. 
Mais uma vez, é possível observar a dicotomia entre os 
extremos: interno e externo, presente no framework de 
cultura organizacional de Quinn (1988).

No tocante à relação entre os conceitos de cultura e 
de clima organizacional, convém ressaltar o que asseve-
ra Martins (2008), destacando que foram tratados como 
similares na fase inicial das pesquisas. Com a evolução 
dos estudos, observou-se distinção nítida entre os dois 
construtos. Cultura é um construto mais amplo e pro-
fundo que clima. A cultura é formada por padrões de 
referência criados por determinado grupo que afetam os 
seus membros quanto ao modo de sentir, de perceber e 
de pensar. Clima, que envolve alguns elementos da cul-
tura, é parte integrante desta, estando relacionado àquilo 
que pode ser experimentado de modo mais imediato.

   3 CLImA ORGANIZACIONAL

É costumeiro, nas pesquisas em administração, 
fazer-se uso de conceitos de outras áreas, tais como 
engenharia, biologia, dentre outras, para explicar fenô-
menos organizacionais. O clima tem ligação direta com 
as condições atmosféricas e o ambiente, o que já foi 
plena-mente identificado nas organizações. Assim, cli-
ma organizacional vai expressar o ambiente de trabalho, 
sendo caracterizado por um conjunto de fatores. Souza 
(1978) entende que clima organizacional é resultante da 
interação da cultura, onde as combinações entre os ele-
mentos culturais resultam em climas de maior ou menor 
rigidez, realização ou emocionalidade. De modo similar, 

Luz (2009) ressalta que clima demonstra o grau de satis-
fação material e emoci-onal dos indivíduos no trabalho, 
bem como na produtividade e na motivação daqueles.

Parece acertada a ligação entre cultura e clima, 
pois engloba diversas variáveis. O ges-tor pode ter uma 
visão geral da estrutura da organização e de seu fun-
cionamento. Moiseichyk (1997) observa que cultura é 
mais estável que clima organizacional. Clima reflete 
um deter-minado momento na vida da organização, 
e cultura evolui de acordo com os eventos sociais, no 
decorrer da existência da organização. Para Denison 
(1996), clima tem a capacidade de analisar as práticas 
observáveis da vida organizacional. De modo similar, 
McLean (2005) considera clima organizacional como 
uma forma mais concreta e tangível de medir elemen-
tos da cultura organizacional, tendo como base alguns 
comportamentos e características específi-cas.

Os primeiros trabalhos sobre clima organizacio-
nal surgiram na década de 60. Likert (1961), apud 
Csoka (1975) já demonstravam que climas partici-
pativos, permissivos contribuem para a satisfação e 
a melhoria do desempenho. Desde então, diversas 
metodologias foram ela-boradas para se avaliar o 
clima em organizações.

3.1 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE 
CLIMA ORGANIZACIONAL

Santos (1999) faz uma análise de diversos métodos 
utilizados para avaliação do clima organizacional. Na 
Tabela 1, é apresentado um resumo dos métodos de 
Litwin e Stringer (1968), Schneider e Barlett (1970) e 
a de Kolb, Rubin e McIntyre (1990).

Método Conceito de Clima Dimensões 

Schneider e 
Barlett (1970)

Percepção generalizada que o indivíduo forma da organização, e que é resultante de experiências 
vivenciadas por ele neste ambiente. 

1.  Suporte administrativo; 
2.  Estrutura administrativa; 
3.  Preocupação com os empregados; 
4.  Independência; 
5.  Conflitos internos; 
6.  Satisfação geral. 

Litwin e Stringer 
(1968)

(Dimensões 
referentes à forma 

B do método) 

Um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho, percebidas direta ou 
indiretamente pelos indivíduos que vivem e trabalham neste ambiente, e que influencia a 

motivação e o comportamento dessas pessoas. 

1.  Estrutura; 
2.  Responsabilidade; 
3.  Recompensa; 
4.  Risco; 
5.  Calor; 
6.  Suporte; 
7.  Padrões; 
8.  Conflito; 
9.  Identidade. 

Kolb, Rubin e 
McIntyre (1978)

Pode moldar o comportamento em relação à associação, poder ou realização. Pelo seu 
comportamento, pelas políticas, pelos procedimentos, pelos sistemas de recompensa e pelas 
estruturas que eles criam, os administradores podem influenciar significativamente o clima 

motivacional de uma organização. 

1.  Conformidade com as normas; 
2.  Responsabilidade; 
3.  Padrões de desempenho; 
4.  Recompensas; 
5.  Clareza organizacional; 
6.  Apoio e calor humano; 
7.  Liderança. 
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O método de Schneider e Barlett (1970) foi idea-
lizado para ser utilizado em agências de seguro. Já 
o de Litwin e Stringer (1968) é usado em diferen-
tes tipos de organizações. A forma A do modelo é 
composta por seis dimensões: estrutura, responsa-
bilidade, risco, recom-pensa, calor e apoio, conflito. 
Esses autores defendiam que climas organizacionais 
diversos podem ser estabelecidos de acordo com di-
ferentes tipos de liderança. Para Motta (2007), uma 
vez que cria a sensação de espaço próprio, a lideran-
ça tem a capacidade de estimular a autor-realização 
nos liderados. A eficácia gerencial tem forte relação 
com a liderança na organização.

O método de Kolb, Rubin e McIntyre (1978) ba-
seia-se nos trabalhos de Litwin e Stringer (1968); no 
entanto, relacionaram as necessidades de realização 
de McClelland (1961) com o clima organizacional 
(SANTOS, 1999). Kolb, Rubin e McIntyre (1978, p. 
26) ressaltam que o comportamento afiliativo, reali-
zador ou voltado para o poder “é uma função dos in-
teresses motivacionais da pessoa e de sua percepção 
sobre como esses interesses serão re-compensados 
pelo meio-ambiente no qual ela se encontra, isto é, 
sua percepção de clima or-ganizacional”. A seguir, 
são enumerados pontos em comum relacionados aos 
indicadores de McClelland (1961) e às dimensões do 
modelo de Kolb, Rubin e McIntyre (1978):

• Necessidade de realização: Responsabili 
 dade, Padrões de desempenho, Clareza 
 organizacional;

• Necessidade de afiliação: Recompensas,  
 Apoio e calor humano; e

• Necessidade de poder: Conformidade com as  
 normas, Liderança.

Percebe-se que esses aspectos estão relaciona-
dos à compreensão do modo como o am-biente de 
trabalho pode afetar o comportamento e as atitudes 
dos trabalhadores, com reflexos em sua qualidade 
de vida e no desempenho organizacional. Confor-
me ressalta Martins (2008), em função da celerida-
de das mudanças impulsionadas pela globalização, 
empresas têm bus-cado conhecer melhor a dinâmi-
ca da vida organizacional, com vistas a identificar 
percepções compartilhadas e significados simila-
res dos trabalhadores atribuídos aos aspectos im-
portantes do contexto do ambiente laboral.

Ainda segunda a referida autora, as percepções 
compartilhadas possuem valor estraté-gico, tendo 

em vista que envolvem a formação de opiniões e ju-
ízos acerca da realidade de trabalho. Estes, por seu 
turno, determinam as decisões, reações e ações das 
pessoas, podendo provocar, assim, impactos signi-
ficativos nas organizações. Em função de tais im-
pactos, o es-tudo do clima organizacional continua a 
despertar interesse de estudiosos e de organizações.

   4 mETODOLOGIA

O presente trabalho consiste em estudo de caráter 
exploratório e descritivo. No proces-so de investiga-
ção sobre o clima organizacional na instituição de 
pesquisa tecnológica, utili-zou-se o estudo de caso. 
Yin (2005) afirma que estudo de caso é uma forma 
de pesquisa empí-rica que investiga os fenômenos 
contemporâneos dentro do seu contexto de vida real, 
em situ-ações em que as fronteiras entre o fenômeno 
e o contexto não estão claramente estabelecidas, ou 
utiliza-se de múltiplas fontes de evidência.

O propósito fundamental do estudo de caso é ana-
lisar uma unidade social, que pode ser um indivíduo, 
um grupo deles, uma organização, uma instituição ou 
até mesmo uma co-munidade (GODOY, 1995). Os es-
tudos de caso permitem também uma interação mais 
direta entre o objeto e o sujeito da pesquisa, possibili-
tando a busca específica de significados que particu-
larizam a realidade em questão. Para Roesch (2007), 
o estudo de caso permite a análise de fenômenos em 
profundidade dentro de seu contexto. É especialmen-
te adequado ao estudo de processos e explora fenô-
menos com base em vários ângulos.

A coleta de dados primários se deu no período 
de junho a julho do ano de 2011, atra-vés de ques-
tionário composto por 48 questões fechadas com 
afirmações, cujos sujeitos da amostra responderam 
de acordo com a seguinte legenda: 0 = discordo to-
talmente; 1 = discor-do parcialmente; 2 = neutro; 3 
= concordo parcialmente; e 4 = concordo totalmente.

O instituto de pesquisa tecnológica investiga-
do tem em seu quadro uma diversidade de pessoas 
com graus de escolaridade diferentes, desde douto-
res até pessoas com nível básico de ensino. Diante 
desse fato, verificou-se a necessidade de elaborar 
o instrumento de pesquisa com linguagem que pu-
desse ser compreendida por pessoas de nível de 
escolaridade mais bai-xo. Assim, optou-se por di-
vidi-lo em cinco temas que propiciasse um melhor 
entendimento. Os temas e as  respectivas questões 
estão expostos no Quadro 1, a seguir.
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Quadro 1: Questões pelos Temas referentes ao Clima Organizacional

Fonte: elaboração dos autores.

O universo pesquisado correspondeu a 180 colabo-
radores (funcionários, bolsistas es-tagiários e terceiriza-
dos). Em função das férias e de viagens, no período da 
pesquisa, foram investigados 156 colaboradores, o que 
representou uma amostra de 87% do universo. Acredi-
-ta-se que esta amostra foi significativa e diversificada, 
por atingir todos os setores da organi-zação, bem como 
por quase constituir-se em pesquisa censitária. 

Optou-se por tabular as questões, classificando os 
resultados em Pessoas que discordam, Pessoas Neutras 
e Pessoas que concordam. A análise dos dados foi feita 

utilizando-se o software Microsoft Excel para geração 
de um banco de dados com os campos: “Indicadores de 
McClelland (1961)”; “Fatores de clima”; “Tema”; “Ques-
tão”; “0 – discordo totalmente”; “1 – discordo parcial-
mente”; “2 – neutro”; “3 – concordo parcialmente”; “4 
– concordo totalmente”; “Pessoas que discordam”; “Pes-
soas Neutras”; “Pessoas que concordam”; “TOTAL de 
Pessoas que discordam”; “TOTAL de Pessoas Neutras” 
e “TOTAL de Pessoas que concordam”. Esse banco de 
dados possibilitou a utilização de filtros, realizando-se 
inúmeras combinações e classificações nos registros, de 

Temas Questões do Instrumento de Pesquisa 

T
em

a 
1.

  
B

em
-e

st
ar

 e
 

re
la

ci
on

am
en

to
. 

01. Na organização existe a filosofia do trabalho em equipe. 
02. Sinto o apoio dos colegas e da direção. 
03. Posso expressar meus pontos de vista sem medo de punições. 
04. Mantenho um bom relacionamento com colegas e diretoria. 
05. Na organização não existem "panelinhas". 
06. Sinto que a organização é um lugar motivador para se trabalhar. 
07. Consigo equilibrar meu tempo entre trabalho, família e vida social. 
08. Sou encorajado pelos colegas a dar o melhor de mim. 
09. Recebo informações e feedback da liderança sobre a qualidade do meu trabalho.  
10. Sinto que a direção está sempre aberta a novas idéias. 
11. A liderança está sempre preocupada com o bem-estar e com a melhoria do desempenho da equipe. 
12. Sinto-me bem em trabalhar na organização. 
13. A liderança tolera os erros cometidos por mim. 
14. Aqui na organização, a liderança pratica o que diz. 

T
em

a 
2.

  
Pl

an
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am
en

to
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 o
rg

an
iz

aç
ão

 
do

 tr
ab

al
ho

. 

01. Sinto que a organização se preocupa com o futuro. 
02. Sinto-me incentivado e envolvido com o crescimento da empresa. 
03. Sei o que a organização espera do meu trabalho. 
04. Conheço as normas e procedimentos do meu setor de trabalho. 
05. Percebo que aqui o esforço é direcionado à satisfação do cliente. 
06. Sou informado(a) quando ocorrem mudanças na empresa. 
07. Aqui na organização  não ocorrem falhas de comunicação interna. 
08. Na organização, todos estão dispostos a compartilhar informações. 
09. Consigo realizar meu trabalho, priorizando aquilo que é importante. 
10. A organização se preocupa com o processo de socialização dos novos funcionários. 
11. Tenho conhecimento da estrutura organizacional da organização. 
12. As atividades que desempenho correspondem ao meu cargo. 

T
em

a 
3.

 
 C

on
di

çõ
es

 d
e 

tr
ab

al
ho

. 

01. O ambiente físico da organização é agradável para se trabalhar. 
02. O espaço físico é bem distribuído de acordo com os serviços e produtos oferecidos. 
03. Tenho os instrumentos necessários para realizar meu trabalho. 
04. Os instrumentos utilizados no meu trabalho são atualizados. 
05. Tenho tempo suficiente para que meu trabalho seja realizado com qualidade. 
06. Sinto-me seguro com as condições de trabalho oferecidas pela organização. 
07. Os móveis e instalações são ergonomicamente adequados. 
08. Os equipamentos utilizados no meu trabalho são ergonomicamente adequados. 
09. A organização disponibiliza os EPI's adequados para a realização das minhas atividades. 

T
em

a 
4.

  
D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

pr
of

is
si

on
al

. 

01. Percebo que o trabalho me possibilita crescimento profissional. 
02. Sinto que o sucesso da organização é o meu sucesso. 
03. Na organização existem treinamentos visando minha capacitação. 
04. Sinto que meu progresso na empresa depende unicamente de mim. 
05. Consigo tempo para investir em minha capacitação profissional. 
06. Tenho oportunidade de utilizar minhas habilidades no exercício de minhas funções.  
07. Os treinamentos realizados na organização são adequados e eficazes para a realização do meu trabalho. 

T
em

a 
5.

  
R

em
un

er
aç

ão
 

 e
 in

ce
nt

iv
o.

 01. Tenho um salário condizente com o mercado. 
02. Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela organização. 
03. Estou satisfeito com meu salário. 
04. Meu salário é condizente com o meu esforço. 
05. Trabalho em uma empresa que possui critérios definidos para premiação.  
06. Sou reconhecido(a) pelo meu empenho em alcançar resultados. 
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Quadro 2: Questões referentes aos fatores de clima de Kolb, Rubin e McIntyre (1978)

acordo com: percentual para a questão; questões que ti-
veram mais de 70% das pessoas concordando dentro da 
dimensão liderança, dentre outras. 

O modelo escolhido para mensurar o clima orga-
nizacional da instituição  em questão foi o de Kolb, 
Rubin e McIntyre (1978) que, a partir das dimensões 
de clima organizacional propostas por Litwin e Strin-
ger (1968), propõem um novo modelo/escala, que 
contempla os seguintes fatores de clima:

1) Conformidade com as Normas - O grau em 
que os membros sentem que existem muitas regras, 
procedimentos, diretrizes e práticas que têm de ser 
seguidas, tirando-lhes a liberdade de fazer o trabalho 
como eles acham que o mesmo deveria ser realizado;

2) Responsabilidade - O grau em que a or-
ganização atribui responsabilidades aos seus 
membros, concedendo-lhes autonomia para to-
mar decisões e resolver problemas, sem ser pre-
ciso verificar com seus superiores, cada etapa;

3) Padrões de Desempenho - a ênfase que a or-
ganização coloca na qualidade do desem-penho e 
na produção elevada, incluindo o grau em que os 
membros da organização sentem que a entidade 
estabelece objetivos estimulantes, comunicando-

-lhes o com-prometimento com os mesmos;

4) Recompensas - O grau em que os membros 
sentem que também são reconhecidos e recompen-
sados por um bom trabalho, e não apenas criticados 
ou punidos quando algo sai  errado;

5) Clareza Organizacional - O sentimento entre 
os membros de que as coisas estão bem organizadas 
e os objetivos estão claramente definidos, ao invés de 
serem desordena-dos, confusos e caóticos; 

6) Apoio e Calor Humano - O sentimento de 
que a amizade é uma norma valorizada na organi-
zação; os membros confiam uns nos outros e ofe-
recem, entre si, apoio mútuo. O sentimento de que 
boas relações prevalecem no ambiente de trabalho;

7) Liderança - O grau em que a organização re-
conhece e estimula a liderança dos mem-bros re-
almente qualificados. Os indivíduos sentem-se em 
liberdade para assumir papéis de liderança e são 
recompensados por uma liderança bem-sucedida.

As variáveis envolvidas no levantamento de da-
dos foram definidas no protocolo de pesquisa, con-
forme exposto no Quadro 2, a seguir.

Fatores de Clima Questões do Instrumento de Pesquisa 

C
on

fo
rm

id
ad

e 
 

co
m

 a
s n

or
m

as
 

 Conheço as normas e procedimentos do meu setor de trabalho. 
 Sou informado (a) quando ocorrem mudanças na empresa. 

A
po

io
 e

 C
al

or
 

 h
um

an
o 

 Na organização existe a filosofia do trabalho em equipe. 
 Sinto o apoio dos colegas e da direção. 
 Posso expressar meus pontos de vista sem medo de punições. 
 Mantenho um bom relacionamento com colegas e diretoria. 
 Na organização não existem "panelinhas". 
 Sinto-me seguro com as condições de trabalho oferecidas pela organização. 
 Sou encorajado pelos colegas a dar o melhor de mim. 
 Na organização, todos estão dispostos a compartilhar informações. 
 A organização se preocupa com o processo de socialização dos novos funcionários. 
 Sinto-me bem em trabalhar na organização. 
 A liderança tolera os erros cometidos por mim. 

C
la

re
za

  
or

ga
ni

za
ci

on
al

  Sinto que a organização se preocupa com o futuro. 
 Sei o que a organização espera do meu trabalho. 
 Percebo que aqui o esforço é direcionado à satisfação do cliente. 
 Aqui na organização não ocorrem falhas de comunicação interna. 
 Tenho conhecimento da estrutura organizacional da organização. 
 Aqui na organização, a liderança pratica o que diz. 
 As atividades que desempenho corresponde ao meu cargo. 

L
id

er
an

ça
 

 Sinto que a direção está sempre aberta a novas idéias. 
 A liderança está sempre preocupada com o bem-estar e com a melhoria do desempenho da equipe. 

Pa
dr

õe
s d

e 
 

de
se

m
pe

nh
o 

 O ambiente físico da organização é agradável para se trabalhar. 
 O espaço físico é bem distribuído de acordo com os serviços e produtos oferecidos. 
 Tenho os instrumentos necessários para realizar meu trabalho. 
 Os instrumentos utilizados no meu trabalho são atualizados. 
 Tenho tempo suficiente para que meu trabalho seja realizado com qualidade. 
 Os treinamentos realizados na organização são adequados e eficazes para a realização do meu trabalho. 
 Os móveis e instalações são ergonomicamente adequados. 
 Os equipamentos utilizados no meu trabalho são ergonomicamente adequados. 
 Recebo informações e feedback da liderança sobre a qualidade do meu trabalho.  
 A organização disponibiliza os EPI's adequados para a realização das minhas atividades. 

R
ec

om
pe

ns
as

 

 Tenho um salário condizente com o mercado. 
 Percebo que o trabalho me possibilita crescimento profissional. 
 Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela organização. 
 Sinto que o sucesso da organização é o meu sucesso. 
 Estou satisfeito com meu salário. 
 Consigo tempo para investir em minha capacitação profissional. 
 Meu salário é condizente com o meu esforço. 
 Sinto que a organização é um lugar motivador para se trabalhar. 
 Trabalho em uma empresa que possui critérios definidos para premiação.  
 Tenho oportunidade de utilizar minhas habilidades no exercício de minhas funções.  
 Consigo equilibrar meu tempo entre trabalho, família e vida social. 
 Sou reconhecido (a) pelo meu empenho em alcançar resultados. 
 Na organização existem treinamentos visando minha capacitação. 

R
es

po
ns

ab
ili

da
de

 

 Sinto-me incentivado e envolvido com o crescimento da empresa. 
 Sinto que meu progresso na empresa depende unicamente de mim. 
 Consigo realizar meu trabalho, priorizando aquilo que é importante. 
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Fonte: elaboração dos autores.

5 ANáLIsE E DIsCussÃO DOs 
REsuLTADOs

Nesse tópico apresentam-se os resultados do estudo 
e uma discussão acerca das impli-cações, tanto para a 
organização pesquisada e como para o avanço do co-
nhecimento na área temática estudada, procedendo-se 
a interpretações e reflexões sobre os achados da pes-
quisa. Inicia-se com a análise geral do clima organi-
zacional, seguida da análise estratificada por fa-tores, 
culminado com a análise de cada fator separadamente. 

5.1 ANÁLISE GERAL DO CLIMA 
ORGANIZACIONAL

O Gráfico 1, que traduz o índice de clima orga-
nizacional em 59%, revela que a maioria dos cola-
boradores está satisfeita com a organização. Pode-
-se afirmar, assim, que o clima da organização é 
positivo, mas inspira melhorias, tendo em vista que 
quase um terço dos co-laboradores está insatisfei-
to. Os temas e respectivos itens que denotaram dis-
cordâncias são abordados mais adiante.

Gráfico 1: Clima Organizacional

Fonte: resultados da pesquisa.
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Fatores de Clima Questões do Instrumento de Pesquisa 
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 Conheço as normas e procedimentos do meu setor de trabalho. 
 Sou informado (a) quando ocorrem mudanças na empresa. 

A
po

io
 e

 C
al

or
 

 h
um

an
o 

 Na organização existe a filosofia do trabalho em equipe. 
 Sinto o apoio dos colegas e da direção. 
 Posso expressar meus pontos de vista sem medo de punições. 
 Mantenho um bom relacionamento com colegas e diretoria. 
 Na organização não existem "panelinhas". 
 Sinto-me seguro com as condições de trabalho oferecidas pela organização. 
 Sou encorajado pelos colegas a dar o melhor de mim. 
 Na organização, todos estão dispostos a compartilhar informações. 
 A organização se preocupa com o processo de socialização dos novos funcionários. 
 Sinto-me bem em trabalhar na organização. 
 A liderança tolera os erros cometidos por mim. 

C
la

re
za

  
or

ga
ni

za
ci

on
al

  Sinto que a organização se preocupa com o futuro. 
 Sei o que a organização espera do meu trabalho. 
 Percebo que aqui o esforço é direcionado à satisfação do cliente. 
 Aqui na organização não ocorrem falhas de comunicação interna. 
 Tenho conhecimento da estrutura organizacional da organização. 
 Aqui na organização, a liderança pratica o que diz. 
 As atividades que desempenho corresponde ao meu cargo. 

L
id

er
an

ça
 

 Sinto que a direção está sempre aberta a novas idéias. 
 A liderança está sempre preocupada com o bem-estar e com a melhoria do desempenho da equipe. 

Pa
dr

õe
s d

e 
 

de
se

m
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 O ambiente físico da organização é agradável para se trabalhar. 
 O espaço físico é bem distribuído de acordo com os serviços e produtos oferecidos. 
 Tenho os instrumentos necessários para realizar meu trabalho. 
 Os instrumentos utilizados no meu trabalho são atualizados. 
 Tenho tempo suficiente para que meu trabalho seja realizado com qualidade. 
 Os treinamentos realizados na organização são adequados e eficazes para a realização do meu trabalho. 
 Os móveis e instalações são ergonomicamente adequados. 
 Os equipamentos utilizados no meu trabalho são ergonomicamente adequados. 
 Recebo informações e feedback da liderança sobre a qualidade do meu trabalho.  
 A organização disponibiliza os EPI's adequados para a realização das minhas atividades. 

R
ec

om
pe

ns
as

 

 Tenho um salário condizente com o mercado. 
 Percebo que o trabalho me possibilita crescimento profissional. 
 Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela organização. 
 Sinto que o sucesso da organização é o meu sucesso. 
 Estou satisfeito com meu salário. 
 Consigo tempo para investir em minha capacitação profissional. 
 Meu salário é condizente com o meu esforço. 
 Sinto que a organização é um lugar motivador para se trabalhar. 
 Trabalho em uma empresa que possui critérios definidos para premiação.  
 Tenho oportunidade de utilizar minhas habilidades no exercício de minhas funções.  
 Consigo equilibrar meu tempo entre trabalho, família e vida social. 
 Sou reconhecido (a) pelo meu empenho em alcançar resultados. 
 Na organização existem treinamentos visando minha capacitação. 

R
es

po
ns

ab
ili

da
de

 

 Sinto-me incentivado e envolvido com o crescimento da empresa. 
 Sinto que meu progresso na empresa depende unicamente de mim. 
 Consigo realizar meu trabalho, priorizando aquilo que é importante. 
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O Gráfico 2 mostra a distribuição das respostas 
correspondentes aos temas abordados no questionário. 
O tema “Condições de trabalho” obteve os melhores 
resultados, o que denota satisfação quanto aos aspec-
tos relacionados ao ambiente físico do trabalho, dis-
ponibilidade de instrumentos e materiais necessários à 
sua realização, bem como às condições de segurança e 

de tempo para realização do trabalho. O tema “Remu-
neração e incentivo” se demonstrou ex-pressivamente 
negativo, já que 53% dos resultados foram discordan-
tes, indicando percepções negativas em relação à satis-
fação com salários, benefícios, definição de critérios 
para premia-ção e reconhecimento pelo empenho em 
alcançar resultados definidos pela organização.

Gráfico 2: Temas de Clima Organizacional

Fonte: resultados da pesquisa.

No Gráfico 3, os fatores relacionados com o tema 
“Padrões de desempenho” obtiveram os maiores per-
centuais de concordância. O fator “Recompensas” 
apresenta-se com maior discordância, 39%, indo ao 
encontro do que foi demonstrado no Gráfico 2, já que 
o tema “Remuneração e Incentivo” também obteve os 
resultados notavelmente discordantes, o que denota re-

lação direta entre os temas do questionário e os fatores 
abordados pelo modelo ado-tado. O salário, os critérios 
para premiação e o não reconhecimento pelo empenho 
em alcançar resultados foram os principais aspectos 
negativos apontados pelos colaboradores dentro deste 
fator, e parecem contribuir para  gerar insatisfação em 
boa parte dos sujeitos  pesquisados.

Gráfico 3: Fatores de Clima Organizacional

Fonte: resultados da pesquisa.
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Tendo em vista a relação entre o modelo adotado e 
os Indicadores de McClelland (1961), é possível obser-
var como os fatores mais positivos e negativos sobre 
o clima ficaram distribuídos nos três eixos. Conforme 
demonstrado no Gráfico 4, percebe-se maior concen-
tra-ção de pessoas, 65%, concordando com as questões 
relativas ao indicador “Necessidade de Realização”, 
que se refere aos fatores “Responsabilidade”, “Padrões 
de desempenho” e “Cla-reza organizacional”. 

O destaque negativo ficou a cargo do indicador 
“Necessidade de afiliação” que se refere aos fatores 

“Recompensas” e “Apoio e calor humano”, contan-
do com pouco mais de um terço dos membros da 
amostra apontando negativamente esses fatores. 
Tais constatações permitem afirmar que o foco das 
ações de melhoria do clima organizacional deve, 
prioritari-amente, concentrar-se nos elementos que 
impactam os fatores Recompensas e Apoio e calor 
humano. Pode-se deduzir, ainda, que o clima orga-
nizacional é favorável, quando se observam os indi-
cadores “Responsabilidade”, “Padrões de desempe-
nho” e “Clareza organizacional”.

Gráfico 4: Indicadores de McClelland

Fonte: resultados da pesquisa.

5.2 ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL 
ESTRATIFICADO POR FATORES

Percebeu-se uma separação dos grupos de fatores 
de clima organizacional. O primeiro grupo, que seria 
o mais eficaz em termos de clima organizacional, é 
composto pelos fatores Padrões de Desempenho, Con-
formidade com as Normas e Responsabilidade. Já no 
segundo grupo, um pouco menos eficaz, estão os fato-
res Apoio e Calor Humano, Clareza Organizacio-nal. 
No terceiro grupo, o menos eficaz em termos de clima, 
conta com os dois fatores que tiveram menor concor-
dância, aliado à maior discordância. Este grupo é com-
posto pelos fatores Liderança e Recompensas, ambos 
apresentando-se como pontos fracos da organização. 
O salário, os critérios para premiação e o não reconhe-
cimento pelo empenho em alcançar resul-tados foram 
os principais aspectos negativos apontados pelos co-
laboradores dentro do fator Recompensas, denotando 
insatisfação em boa parte do grupo; o mesmo ocorren-
do quanto à preocupação com o bem-estar e com a me-

lhoria do desempenho da equipe, e abertura para novas 
ideias por parte da direção, dentro do fator Liderança.

Os fatores de clima estratificados a seguir foram 
analisados com base na comparação entre os resul-
tados da pesquisa e as afirmações de Kolb, Rubin e 
McIntyre (1978). 

5.2.1 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA - 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS

A maior parte dos membros da organização 
(67%), conforme já observado no Gráfico 3, encara a 
existência de muitas regras, procedimentos, diretri-
zes e práticas, a serem seguidas, não como uma for-
ma de tirar-lhes a liberdade de fazer o trabalho como 
eles acham que o mesmo deveria ser realizado, mas 
como um fator positivo para o clima, demonstrado 
pela concordância de 92% dos trabalhadores com 
a forma como os procedimentos e as normas estão 
dispostos na organização, conforme pode ser obser-
vado no Quadro 3, a  seguir.
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Quadro 3: Respostas do Fator de clima - Conformidade com as normas

Fonte: resultados da pesquisa.

Quadro 4: Respostas do Fator de clima – Responsabilidade

Fonte: resultados da pesquisa.

Tema Questão Pessoas que
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que 
concordam 

2 06. Sou informado (a) quando ocorrem mudanças na empresa. 47% 10% 43% 
2 04. Conheço as normas e procedimentos do meu setor de trabalho. 5% 3% 92% 

5.2.2 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
RESPONSABILIDADE

Com relação à autonomia que os colaboradores 
têm para resolver problemas e tomar decisões, con-
forme pode ser observado no Quadro 4 a seguir, a 
pesquisa demonstrou que as pessoas sentem-se en-

volvidas no trabalho, já que 76% concordaram com 
a situação atual, ao conseguirem realizar a tarefa, 
priorizando o que é relevante. No entanto, pouco 
mais da meta-de dos sujeitos pesquisados (53%) 
considera que o seu progresso na organização de-
pende de si mesmo, o que denota responsabilidade 
da empresa em parte desse processo.

Tema Questão Pessoas que
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que 
concordam 

4 04. Sinto que meu progresso na empresa depende unicamente de mim. 35% 12% 53% 
2 02. Sinto-me incentivado e envolvido com o crescimento da empresa. 23% 12% 65% 
2 09. Consigo realizar meu trabalho, priorizando aquilo que é importante. 17% 8% 76% 

5.2.3 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
PADRÕES DE DESEMPENHO

Esse fator demonstrou ser um dos mais aceitos 
pelos colaboradores (72%), conforme já observado 
no Gráfico 3, denotando elevado comprometimento 
com os objetivos da organi-zação, ao se tratar de se-
gurança, disponibilidade de equipamentos adequados 
e atualizados; algo observável pela posição estraté-
gica que essas questões ocupam no planejamento da 

orga-nização. Destaque-se, conforme pode ser obser-
vado no Quadro 5, que a quase totalidade dos sujei-
tos pesquisados (95%) apresentou satisfação quanto 
ao ambiente físico em que trabalham, com destaque 
para as questões relacionadas à atualização e ao uso 
de instrumentos necessários à realização do trabalho, 
bem como à distribuição do espaço físico em confor-
midade com produtos e serviços oferecidos, e à dis-
posição e à organização do ambiente físico de modo 
agradável para se trabalhar.

Quadro 5: Respostas do Fator de clima - Padrões de desempenho

Fonte: resultados da pesquisa.

Tema Questão Pessoas que 
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que
concordam 

1 09. Recebo informações e feedback da liderança sobre a qualidade do meu trabalho.  46% 13% 41% 

4 07. Os treinamentos realizados na organização são adequados e eficazes para 
a realização do meu trabalho. 32% 12% 56% 

3 07. Os móveis e instalações são ergonomicamente adequados. 21% 8% 71% 
3 05. Tenho tempo suficiente para que meu trabalho seja realizado com qualidade. 17% 9% 75% 
3 08. Os equipamentos utilizados no meu trabalho são ergonomicamente adequados. 17% 13% 71% 
3 09. A organização disponibiliza os EPI's adequados para a realização das minhas atividades. 15% 14% 71% 
3 04. Os instrumentos utilizados no meu trabalho são atualizados. 15% 5% 80% 
3 03. Tenho os instrumentos necessários para realizar meu trabalho. 14% 5% 82% 
3 02. O espaço físico é bem distribuído de acordo com os serviços e produtos oferecidos. 12% 7% 81% 
3 01. O ambiente físico da organização é agradável para se trabalhar. 4% 1% 95% 
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5.2.4 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
RECOMPENSAS

Esse fator figurou entre os mais controversos, tendo 
em vista que pouco mais da meta-de dos colaboradores 
(52%), conforme já observado no Gráfico 3, concorda 
que a organização contribui com o seu desenvolvimento 
profissional, permitindo conciliar o tempo entre traba-
lho, família e vida social (76%), conforme se observa 
no Quadro 6. Contudo, as críticas são marcantes no to-
cante às questões de recompensas financeiras, tendo em 
vista que uma parcela (39%) dos sujeitos pesquisados 
não concorda com os salários que recebem, conforme 

já ob-servado no Gráfico 3. Ademais, as três primeiras 
questões apresentadas no Quadro 6 denotam discordân-
cia quanto aos critérios para premiação (64%), à compa-
tibilidade entre salário e es-forço (56%) e ao reconheci-
mento pelo empenho em alcançar resultados (54%). 

Considerando-se que os aspectos negativos supe-
ram os positivos, a atuação sobre esse fator pode ser 
um ponto-chave para a melhoria do clima organizacio-
nal. Nessa linha de pen-samento, Hemmelgarn, Glis-
son e James (2006) destacam que os estudos de clima e 
cultura organizacionais influenciam a adoção de novas 
tecnologias, bem como a qualidade e a fideli-dade com 
que elas são implantadas.

Quadro 6: Respostas do Fator de clima – Recompensas

Fonte: resultados da pesquisa.

5.2.5 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
CLAREZA ORGANIZACIONAL

Ainda que alguns objetivos organizacionais 
(como visto com o fator de desempenho) sejam bem 
entendidos pelos colaboradores, a pesquisa mostrou 
que a falha na comunicação interna é observada por 

vários sujeitos pesquisados. Isso porque se percebeu 
certo equilíbrio entre os que concordam (55%) e os 
que discordam (32%). Ademais, este fator obteve 
um dos maiores índices de neutralidade (13%). Os 
aspectos que mais parecem afetá-lo são a falha na 
comunicação (72%) e a liderança (32%), conforme 
se observa no Quadro 7, a seguir.

Quadro 7: Respostas do Fator de clima - Clareza organizacional

Fonte: resultados da pesquisa.

Tema Questão Pessoas que 
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que
concordam 

5 05. Trabalho em uma empresa que possui critérios definidos para premiação.  64% 16% 20% 
5 04. Meu salário é condizente com o meu esforço. 56% 9% 35% 
5 06. Sou reconhecido(a) pelo meu empenho em alcançar resultados. 54% 12% 35% 
5 01. Tenho um salário condizente com o mercado. 49% 14% 38% 
5 02. Estou satisfeito com os benefícios oferecidos pela organização. 48% 11% 41% 
5 03. Estou satisfeito com meu salário. 46% 12% 42% 
4 03. Na organização existem treinamentos visando minha capacitação. 38% 7% 55% 
4 05. Consigo tempo para investir em minha capacitação profissional. 35% 13% 52% 
1 06. Sinto que a organização é um lugar motivador para se trabalhar. 29% 8% 62% 
4 01.Percebo que o trabalho me possibilita crescimento profissional. 28% 4% 68% 
4 02. Sinto que o sucesso da organização é o meu sucesso. 21% 10% 69% 
1 07. Consigo equilibrar meu tempo entre trabalho, família e vida social. 17% 8% 76% 
4 06. Tenho oportunidade de utilizar minhas habilidades no exercício de minhas funções.  16% 7% 77% 

Tema Questão Pessoas que 
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que
concordam 

2 07. Aqui na organização não ocorrem falhas de comunicação interna. 72% 8% 20% 
1 14. Aqui na organização, a liderança pratica o que diz. 46% 25% 32% 
2 12. As atividades que desempenho correspondem ao meu cargo. 23% 3% 74% 
2 01. Sinto que a organização se preocupa com o futuro. 22% 9% 60% 
2 11. Tenho conhecimento da estrutura organizacional da organização. 22% 13% 66% 
2 05. Percebo que aqui o esforço é direcionado à satisfação do cliente. 20% 14% 67% 
2 03. Sei o que a organização espera do meu trabalho. 16% 20% 64% 
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5.2.6 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
APOIO E CALOR HUMANO

Conforme já observado no Gráfico 3, esse fator pa-
rece necessitar de atenção especial dos gestores, visto 
que 56% concordam e 32% discordam, em relação a 
esse fator. Os números indicam possibilidade de exis-
tência de alguns locais dentro da organização, em que 
os colaboradores sentem-se mais à vontade no trabalho. 
Em outros setores internos, as pessoas não têm amiza-
de valorizada e devidamente compartilhada entre os 
membros da organização, o que pode ser atestado pelo 
fato de 13% dos respondentes não concordarem com a 
inexistência de “panelinhas”, de acordo com o que se 
depreende do Quadro 8, a seguir. Ademais, mais da 

metade dos colaboradores (56%) discordam quanto à 
disposição para compartilhar infor-mações, e 43% dis-
cordam quanto à preocupação da organização com o 
processo de socializa-ção dos novos funcionários, o 
que denota influência negativa no clima organizacio-
nal, corro-borando com a recomendação de atenção 
aos gestores da organização quanto a esse fator. 

Nessa perspectiva, Robbins (2009) assevera que 
tais questões, relativas ao relaciona-mento inter-
pessoal, afetam o desempenho, a rotatividade e o 
absenteísmo. Tal aspecto já havia sido relatado por 
Maslow (1979), ao ressaltar que o trabalho significa 
mais do que meramente recompensas materiais. É 
considerado fonte de preenchimento das necessida-
des de estima e sociais.

Quadro 8: Respostas do Fator de clima - Apoio e calor humano

Fonte: resultados da pesquisa.

Tema Questão Pessoas que 
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que
concordam 

1 05. Na organização não existem "panelinhas". 65% 22% 13% 
2 08. Na organização, todos estão dispostos a compartilhar informações. 56% 13% 31% 
2 10. A organização se preocupa com o processo de socialização dos novos funcionários. 43% 13% 44% 
1 03. Posso expressar meus pontos de vista sem medo de punições. 36% 15% 49% 
1 01. Na organização existe a filosofia do trabalho em equipe. 34% 1% 65% 
1 13. A liderança tolera os erros cometidos por mim. 27% 27% 45% 
1 02. Sinto o apoio dos colegas e da direção. 27% 10% 63% 
1 08. Sou encorajado pelos colegas a dar o melhor de mim. 22% 15% 63% 
3 06. Sinto-me seguro com as condições de trabalho oferecidas pela organização. 21% 13% 66% 
1 12. Sinto-me bem em trabalhar na organização. 10% 9% 82% 
1 04. Mantenho um bom relacionamento com colegas e diretoria. 7% 3% 93% 

5.2.7 ANÁLISE DO FATOR DE CLIMA – 
LIDERANÇA

 Esse fator, conforme já observado no Grá-
fico 3, foi o que apresentou menor percentual de 
concordância (48%), e segundo maior índice de dis-
cordância (37%). O equilíbrio na per-gunta 11 (43% 

entre os que discordam e 46% entre aqueles que con-
cordam) denota a atenção que as pessoas têm com o 
bem-estar (algo já comprovado por outros índices). 
Desse modo, a liderança tem peso importante na 
constituição do clima organizacional. A relevância 
desse fator é algo já citado nas pesquisas de Litwin e 
Stringer (1968) e de Kolb, Rubin e McIntyre (1978).

Quadro 9: Respostas do Fator de clima – Liderança

Fonte: resultados da pesquisa.

Tema Questão Pessoas que 
discordam 

Pessoas 
Neutras 

Pessoas que
concordam 

1 11. A liderança está sempre preocupada com o bem-estar e com a melhoria 
do desempenho da equipe. 43% 12% 46% 

1 10. Sinto que a direção está sempre aberta a novas ideias. 31% 18% 51% 

Para Carvalhal e Ferreira (1999), alguém só 
está disposto a subordinar suas ações à di-reção 
de outro se sentir confiança. De modo similar, 
Ogbonna e Harris (2000) compreendem que a li-

derança inf luencia o clima e a cultura organiza-
cional, o que vai ao encontro da con-cepção de 
Litwin (1979). Assim, o fator liderança constitui 
forte inf luenciador do clima orga-nizacional e, na 
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instituição de pesquisa em análise, cuja inf luência 
foi negativa, pode-se afirmar que esse fator figura 
como ponto fraco da organização.

6 CONCLusÃO

Através das análises realizadas, verificou-se que 
na organização prevalece um clima que privilegia 
padrões de desempenho, conformidade com as nor-
mas e responsabilidade. O índice de clima organiza-
cional é de 59%, revelando que a maioria dos cola-
boradores está satisfeita com a organização. Pode-se 
afirmar, portanto, que o clima da organização é po-
sitivo, contudo, inspira melhorias.

 Os resultados desse estudo permitem afirmar, 
ainda, que os colaboradores do instituto de pesquisa 
tecnológica sentem-se à vontade na prática de suas ati-
vidades, constituindo-se um dos fatores que mais con-
tribuíram para o índice positivo do clima organizacio-
nal. Igualmente importantes estão questões relativas ao 
relacionamento interpessoal. No instituto de pesquisa 
tecnológica, observou-se a disparidade entre os que con-
sideram que possuem um bom relaci-onamento com os 
colegas ou com a diretoria e aqueles que discordam que 
haja a vontade de compartilhar informações ou a união 
entre os colaboradores. Junto ao fator de recompensas, 
parecem evidente as áreas em que os gestores poderão 
atuar para melhorar o clima organiza-cional.

 Contudo, além do apoio mútuo ou das condi-
ções para a plena realização de suas ativi-dades, a lide-
rança no instituto de pesquisa tecnológica demonstrou 
ser forte influenciador do clima organizacional. Os 
resultados permitem afirmar que a liderança aparece 
como um ponto fraco. Não obstante os líderes terem 
um bom relacionamento com os subordinados, ao se 
tratar de padrões de desempenho, conformidade com 
as normas e responsabilidade, a pesquisa indicou que 

os líderes não praticam o que dizem. Estes aspectos 
interferiram negativamente o clima organizacional. 

Os principais aspectos positivos do clima organi-
zacional identificados estão relaciona-dos à execu-
ção das atividades dos colaboradores, aos materiais 
necessários, ao espaço físico adequado, à segurança, 
bem como parte da “recompensa” que a organização 
oferece. Os as-pectos negativos envolvem, sobretudo, 
questões salariais e de premiação, liderança, falta de 
comunicação e compartilhamento de informações.

Analisando-se os aspectos positivos e negativos 
destacados, verifica-se que, das 48 questões do ques-
tionário aplicado, 21% apresentaram destaque nos as-
pectos positivos, e so-mente 15% apresentaram desta-
que nos aspectos negativos. Como os destaques para 
os aspec-tos são atribuídos aos extremos positivos e 
negativos, conforme descrito na metodologia, po-de-
-se afirmar que 15% dos aspectos do clima apresen-
tam fatores negativos que, se tratados, podem melho-
rar significativamente o clima organizacional. 

Essa pesquisa contribui para os estudos do compor-
tamento organizacional, tendo em vista que estabelece 
uma maneira de investigar o clima organizacional em 
institutos de pes-quisa, sinalizando que a melhoria dos 
índices desse construto em tais institutos pode vir a me-
-lhorar o desenvolvimento da tecnologia brasileira, con-
tribuindo, assim, para a competitividade do país frente 
ao cenário hipercompetitivo e globalizado atual. 

Ademais, a elaboração e a adaptação de instru-
mento de pesquisa com linguagem que pudesse ser 
compreendida por pessoas de nível de escolaridade 
mais baixo, optando-se por dividi-lo em cinco temas 
que propiciasse um melhor entendimento dos respon-
dentes, consti-tuiu avanço na metodologia de coleta 
de dados sobre clima organizacional, evidenciando-
-se a necessidade de adaptação de instrumentos à re-
alidade e ao contexto da pesquisa.
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RESuMO
Com a internacionalização dos mercados de capitais e o surgimento de novas modalidades de títulos de crédito, a importância relativa da análise do risco 
de crédito vem aumentando, tanto para credores quanto para emitentes de títulos. O objetivo deste artigo foi analisar as diferenças entre os conceitos de 
credit rating emitidos pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s em busca de evidências empíricas que possam corroborar ou refutar se as diferenças 
entre suas médias podem ser estatisticamente significativas. Buscou-se estabelecer as diferenças significativas entre os diversos conceitos de risco 
de crédito publicados pela Moody’s e Standard & Poor’s referentes aos países das diversas regiões do planeta. As amostras foram obtidas através das 
grades de conceitos de risco de crédito soberano dessas agências.  Esses conceitos se referem a setembro de 1999 e outubro de 2005. Os conceitos de 
risco de crédito foram convertidos para uma escala ordinal. O teste de Mann-Whitney U foi utilizado através do aplicativo STATISTICA for Windows. Os 
resultados mostraram que apenas as diferenças entre os conceitos de risco de crédito referentes aos países localizados na América Latina se mostraram 
estatisticamente significativas.

Palavras-Chave: Risco de crédito. Finanças Internacionais. Análise de Risco.

ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze the sovereign credit rating definitions pointed by the most important credit rating agencies. This article aimed to 
establish significant differences among the credit rating definitions from Moody’s and Standard & Poor’s related to countries located all around the world. 
The data were defined from the sovereign credit rating available in the website of each agency. The rating definitions used in this research were published 
from September of 1999 and October of 2005. As ratings definitions are nominal variables, data was transformed into an ordinal scale. The Mann-Whitney 
U test was performed by STATISTICA for Windows to identify significant differences. The result pointed out that sovereign credit ratings related to Latin-
American Countries showed significant differences.

Keywords: Credit rating. International finance. Risk analysis.
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   1  INTRODuÇÃO

Com a internacionalização dos mercados de capi-
tais e o surgimento de novas modalidades de títulos 
de crédito, a importância relativa da análise do ris-
co de crédito vem aumentando, tanto para credores 
quanto para emitentes de títulos. 

Uma análise do risco de crédito em escala global 
pressupõe uma análise consistente e disciplinada que 
facilite a avaliação de qualquer entidade dentro de seu 
contexto econômico doméstico, através da pondera-
ção de inúmeras variáveis sobre seu país expressando 
o risco em uma escala comparando entre ativos com 
qualidade de crédito equivalente.

Sobre estas perspectivas globais, Standard &Poor’s 
(1999-b) afirma que as atividades de análise de crédito 
internacional para uma entidade são conduzidas por 
equipes que combinam o conhecimento sobre o país 
específico com  a indústria na qual a entidade atua.

Para a análise do risco de crédito em moeda es-
trangeira, as agências definem uma opinião corrente 
sobre a capacidade geral que um emitente e títulos 
possuem em honrar seus compromissos financeiros, 
considerando também a influência dos fatores de ris-
co do país incluindo as reservas cambiais, o controle 

da remessa de divisas ou outras imposições que pos-
sam restringir o pagamento de débitos externos.

As principais agências têm ampliado suas ativida-
des para a análise do risco de crédito relativa a títulos 
emitidos por Países. Esta apreciação de risco é respon-
sável pela definição dos riscos de crédito soberano. 

Quando um governo solicita uma classificação de 
risco a uma agência de análise do risco de crédito, seu 
objetivo consiste na redução da incerteza sobre exposição 
a riscos para os investidores internacionais em relação a 
títulos emitidos por empresas localizadas no país facili-
tando seu acesso ao mercado internacional de capitais. 

Haque, Mathieson e Mark (1997) comentam a 
evolução recente ocorrida no processo de avaliação 
da análise do risco de crédito afirmando que algu-
mas empresas prestadoras deste serviço começaram a 
compilar e publicar credit ratings para países, na ten-
tativa de estimar os riscos envolvidos em emprestar 
para eles - em particular, a probabilidade associada 
a um determinado País sobre o não cumprimento de 
suas obrigações de serviço de dívida. 

O gráfico 1 mostra o volume de análise do risco 
de crédito soberano nos mercados emergentes entre 
1986 e 1999 discriminando a participação relativa 
para cada uma das categorias de risco.

Adams, Mathieson e Schinasi (1999) atestam que nes-
te período um número cada vez maior de avaliações sobre 
o risco soberano nestes mercados emergentes foi respon-
sável pela emissão de papéis no mercado global de títulos 
e o fluxo de capitais para portfolios cresceu de US$ 117 
bilhões em 1993 para US$ 286 bilhões em 1997. 

Do mesmo modo que as demais modalidades de 
análise do risco de crédito, o risco de crédito sobera-
no representa uma avaliação da probabilidade relativa 
sobre um determinado devedor em honrar suas obri-
gações financeiras acertadas em função dos termos 
definidos na operação financeira original. 

Gráfico 1: Número de análises do risco de crédito soberano por categoria – 1986/1999.

Fonte: Adams, Mathieson e Schinasi, 1999.
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O objetivo deste artigo é analisar as diferenças 
entre os conceitos de credit rating emitidos pelas 
agências Moody’s e Standard & Poor’s em busca de 
evidências empíricas que possam corroborar ou re-
futar se ad diferenças entre suas médias podem ser 
estatisticamente significativas.

2 AsPECTOs CONCEITuAIs sOBRE 
CREDIT RATINGs

Desde o final da década de oitenta, a demanda por 
informações relacionadas à análise de credit ratings 
tem aumentado drasticamente no mercado financei-
ro internacional. O crescimento da importância das 
agências de credit rating e de suas avaliações de ris-
co está associado à busca de avaliações financeiras 
contidas em suas categorias de risco.

Um conceito de credit rating é uma opinião sobre 

a probabilidade, dado um certo investimento reali-
zado, associado a perdas financeiras. É uma opinião 
sobre a credibilidade geral de um emitente de títulos 
ou de sua credibilidade em relação a uma certa obri-
gação financeira em particular.

A relevância das informações e julgamentos sobre 
riscos divulgados pelas agências de análise de risco 
de crédito está relacionada ao desejo e intenção dos 
investidores em acatá-las. Para manter sua credibili-
dade, as agências baseiam seus serviços nos seguintes 
princípios básicos: Independência; Objetividade; Cre-
dibilidade; Transparência. 

As atividades de avaliação de risco de crédito se de-
senvolveram no início do século XX, diminuíram até o 
período posterior à segunda guerra mundial, mas vol-
taram a crescer até alcançar o patamar atual. O gráfico 
2 mostra a evolução no número de emitentes classifica-
dos pela Moody’s onde se percebe um crescimento das 
entidades não domiciliadas nos EUA a partir de 1990.

Desde então, as agências têm expandido o es-
copo de suas análises de risco de crédito, avalian-
do e classificando diversas modalidades de instru-
mentos financeiros, dentre os quais se destacam: 
Bônus e Notes; Certificados de depósito; Ações; 
Derivativos; Empréstimos bancários sindicaliza-
dos; Commercial papers.

A demanda por informações relacionadas à aná-
lise de risco tem aumentado no mercado financeiro 
internacional. A partir desta demanda por informa-

ções mais precisas sobre a avaliação do risco, alguns 
mecanismos para mensuração, monitoramento e ava-
liação do risco têm sido amplamente utilizados, desde 
metodologias desenvolvidas para atender a esta fina-
lidade até a construção de indicadores de mercado 
relacionados a certos tipos de risco. 

Caouette, Altman e Narayanan (2000) comen-
tam sobre a crescente importância das agências 
avaliadoras de credit rating através das demandas 
por suas avaliações de risco, bem como a adoção de 

Gráfico 2: Emitentes classificados pela Moody’s – 1920/97.

Fonte: Caouette, Altman e Narayanan, 1999.
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indicadores de mercado alternativos para expressar 
o risco associado a um certo devedor ou modalida-
de de dívida, tais como pontos básicos que refletem 
a atual perspectiva que os investidores atribuem 
para as avaliações financeiras.

Saunders (2000) comenta sobre as especifici-
dades da metodologia de avaliação de risco dessas 
agências afirmando que os sistemas de classificação 
devem consideram aspectos individuais e particula-
res relacionados a cada emissor de títulos ou toma-
dor de empréstimos avaliado.  

Dentre as diversas agências de avaliação de risco de 
crédito que atuam no âmbito do mercado internacional 
de capitais desatacam-se as seguintes:

g Moody’s Investor Service;

g Standard & Poor.;

Sobre a relevância do risco de crédito soberano, 
Cantor e Packer (1996) consideram que eles são im-
portantes não somente porque alguns dos maiores 
emissores de títulos no mercado internacional são go-
vernos nacionais, mas também porque esses concei-
tos de risco afetam o  risco de crédito  para tomadores 
de empréstimo de mesma nacionalidade.

As características dos termos e condições das 
operações financeiras realizadas pelos investido-
res estrangeiros, através de suas decisões quanto à 
alocação de recursos financeiros, têm sido decisivas 
para a determinação da escala e da composição dos 
fluxos de capitais para os Países em desenvolvimen-
to ao longo da década de noventa. 

Sobre a relevância dos indicadores de risco sobera-
no neste processo, Adams, Mathieson e Schinasi (1999) 
revelam que eles possuem grande responsabilidade e 
impacto tanto sobre os custos de captação quanto no 
desejo expressado pelos investidores institucionais em 
manter determinados ativos em seu poder.

A partir dos conceitos de credit ratings relativos 
aos diversos países emitidos pelas agências de clas-
sificação de risco é elaborada uma Grade de Risco de 
Crédito (Country Ceiling). Moody’s (2005) comenta 
diversos aspectos relacionados às características re-
lacionadas à Grade de Risco de Crédito, a saber:

g Representa a análise do risco de crédito em moe-
da estrangeira que um emitente de títulos pode receber 
quando está sujeito a interferências governamentais;

g Indica para o emitente de títulos seu mais alto 
risco de crédito com a menor transferência de riscos;

g Aponta a análise do risco de crédito do 
próprio País.

Segundo Adams, Mathieson e Schinasi (1999), as 
práticas de análise do risco de crédito tendem a se di-
ferenciarem, mas as abordagens adotadas pelas duas 
maiores agências (Moody’s e Standard and Poor’s) são 
representativas dos procedimentos mais comuns. 

Estas duas agências têm enfrentado a concor-
rência das agências menores,  mais recentes e mais 
especializadas, principalmente na Europa e nos 
mercados emergentes.   

Para a análise dos fatores associados ao risco de 
crédito e definição de sua classificação, as agências 
adotam procedimentos operacionais sequenciais que 
têm por finalidade avaliar e classificar o risco associa-
do a um emitente ou a um título específico, obedecen-
do às seguintes etapas:

Etapa 1 – Solicitação da avaliação;

Etapa 2 – Definição do grupo de análise responsável 
pelo processo;

Etapa 3 – Reunião inicial do grupo de trabalho;

Etapa 4 – Reunião para apresentação preliminar da 
avaliação, bem como do conceito a ser emitido;

Etapa 5 – Apelação por parte do solicitante mediante 
a apresentação de novos dados ou esclarecimentos adi-
cionais relevantes;

Etapa 6 – Divulgação pública do conceito de rating;

Etapa 7 – Monitoramento.

Antes de tornar pública a classificação definida, 
a agência comunica sua decisão para a entidade, 
bem como os parâmetros que dão suporte a ela. 
Deste modo, ela poderá  apelar para uma revisão, 
desde que sejam fornecidos subsídios adicionais 
que fundamentem seu pedido.

Finalmente, o monitoramento é realizado por 
um período máximo de três anos, onde os analistas 
responsáveis pela definição da análise de risco de 
crédito recebem periodicamente relatórios sobre o 
desempenho da entidade podendo revisar esta clas-
sificação após doze meses. Para dar uma melhor 
compreensão sobre os riscos associados a cada 
uma das classificações são apresentados no quadro 
1 os símbolos referentes às classificações de credit 
rating das agências Moody’s e Standard & Poor’s.
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Quadro 1: Símbolos de risco de crédito em escala global.

Fonte: Moody’s Investor Service e Standard &Poor’s.

Nota 1: As categorias adotadas pela Moody’s variam entre 1,2 e 3 de Aa para Caa.
Nota 2: As categorias adotadas pela Standard & Poor’s  variam entre + ou - de AA para C.

Para entender a complexidade do processo de 
avaliação e classificação de um determinado rating 
é importante ressaltar a presença de alguns aspec-
tos subjetivos associados a uma opinião sobre um 
evento futuro. A análise de risco não se restringe 
a nenhum modelo quantitativo específico, mas é 
composto por diversos fatores qualitativos associa-
dos ao estudo em questão.

Cantor e Packer (1995) sugerem que, apesar dos 
atributos diferentes para as categorias equivalentes, 
os resultados da avaliação de credit rating soberano 
destas agências sejam  bastante aproximados.  

      A subjetividade deste processo é admitida por 
Moody’s (1999-a) quando afirma que julgamentos de 
longo prazo envolvem tantos fatores particulares que 
a tentativa de reduzir credit rating a uma fórmula me-
todológica seria distorcido e provocaria erros.

       Sobre a definição de uma análise de risco 
de crédito, Standard &Poor’s (1999-a) aponta sua 
classificação somente após dispor de informações 
adequadas para formar uma opinião confiável e após 
análises qualitativas, quantitativas e legais.

3. AsPECTOs mETODOLÓGICOs

3.1 ESCOPO DA PESQUISA E 
DADOS UTILIZADOS

                Moody’s     Standard and Poor’s 

   longo prazo     curto prazo             longo prazo      curto prazo 

         Aaa        Prime-1   AAA                  A-1 
        Aa      AA 
          A         Prime-2   A                       A-2 
       Baa              Prime-3   BBB                  A-3 
         Ba        Not Prime   BB                     B 
          B      B 
       Caa      CCC 
        Ca      CC           C 
         C       C 
       D    D 

Para a realização deste estudo comparativo so-
bre os conceitos de credit rating emitidos pelas 
agências Moody’s e Standard & Poor’s foram utili-
zados os conceitos de sovereign ratings divulgados 
através dos Country Ceilings  disponíveis em seus 
sítios oficiais, respectivamente, www.moodys.com 
e www.standardandpoors.com.

 Os dados coletados sobre os conceitos de 
sovereign ratings emitidos pela agência Moody’s 
são referentes a 1999 (capturado em setembro de 
1999) e 2005 (capturado em dezembro de 2005). 
Os dados coletados sobre os conceitos de sovereign 
ratings emitidos pela agência Standard & Poor’s são 
referentes a 1999 (capturado em julho de 1999) e 
2005 (capturado em Janeiro de 2006).

 
3.2 MÉTODO DE ANÁLISE

Considerando o objetivo proposto, foram utiliza-
dos métodos distintos para ordenar e tabular os dados 
coletados, bem como para realizar os testes de signi-
ficância sobre os diferentes resultados encontrados.

Para a ordenação dos dados, foi utilizado o mé-
todo da sobreposição das respectivas médias ine-
rentes a cada um dos exercícios fiscais comparados 
obtidas pelas estatísticas descritivas visando iden-
tificar semelhanças e diferenças existentes entre o 
comportamento das amostras investigadas. 
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Estas médias foram calculadas a partir dos esco-
res individuais obtidos por todos os conceitos de cre-
dit rating emitidos pelas agências considerando esca-
las de pontuação apresentadas pelo quadro 2. Para a 
Moody’s, esta escala variou de 1 (pontuação referente 
ao conceito Caa) para 25 (pontuação referente ao con-
ceito Aaa). Para a Standard & Poor’s, a escala variou 
de 1 (pontuação referente ao conceito C) para 25 (pon-
tuação referente ao conceito AAA).

Em seguida, foi testada a significância estatística das 
diferenças encontradas entre as duas amostras compara-
das. Dadas as circunstâncias metodológicas acerca das 
amostras da pesquisa, foi utilizado o teste não-paramé-
trico de Mann-Whitney U para a realização desta tarefa.

Sobre os testes não-paramétricos, Bisquerra, 
Sarriera e Martinez (2004) apontam que a estatística 
não-paramétrica é definida como sendo o conjunto 
de provas que se aplicam sem necessidade de fazer 
qualquer tipo de suposições sobre as distribuições 
ou origem das variáveis que estão sendo estudadas. 
Levin (1987) afirma que os testes não paramétricos 
possuem atributos operacionais que não exigem 
normalidade de distribuição ou nível intervalar de 
mensuração. Para Stevenson (1986), os testes não-
-paramétricos são recomendados quando as hipóte-

ses exigidas por outras técnicas não são satisfeitas, 
ou quando não é possível verificar estas hipóteses 
devido ao pequeno tamanho das amostras.

Para testar as diferenças das médias, foram con-
sideradas três perspectivas distintas, a saber:

• Diferenças entre as médias referentes aos 
conceitos de credit ratings soberanos emitidos por 
Moody’s e Standard & Poor’s referentes a em 1999;

• Diferenças entre as médias referentes aos 
conceitos de credit ratings soberanos emitidos por 
Moody’s e Standard & Poor’s referentes a 2005.

Os procedimentos foram realizados através do auxí-
lio do aplicativo estatístico STATISTICA for Windows. 

4 APREsENTAÇÃO E ANáLIsE DOs 
REsuLTADOs

Inicialmente, foram realizados os cálculos que 
pudessem mensurar e testar as diferenças entre as 
médias referentes aos escores dos conceitos de credit 
rating soberanos emitidos pelas agências Moody’s e 
Standard & Poor’s para o ano de 1999. Os valores 
médios obtidos estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1: Escores médios referentes aos conceitos de Credit Rating 
emitidos pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s (1999).

Fonte: Cálculos próprios

De acordo com os resultados obtidos, pode-
-se observar que, excetuando dos escores médios 
apresentados para os países localizados no Oriente 
Médio e África, todos os demais escores médios se 
mostraram superiores para os conceitos de credit ra-
ting emitidos pela agência Standard & Poor’s.

Estes resultados não são suficientes para dar 
sustentação ao entendimento de que as avaliações 

de rating elaboradas pela agência Moody’s sejam 
mais rigorosas ou que ela possua uma postura mais 
conservadora considerando os dados de 1999.

Em busca de respostas mais consistentes sobre 
esta questão, estas diferenças foram testadas atra-
vés do teste Mann-Whitney U. Os resultados estão 
apresentados na tabela 2.

Tabela 2: Significância estatística das diferenças dos escores de Credit 
Ratings através do teste de Mann-Whitney U (1999).

Média Moody’s Média S&P Desv-Pad Moody’s Desv-Pad S&P 
Geral 15,20690 17,02439 4,423853 4,089546 

América Latina 12,00000 15,16667 2,730301 2,316607 
Ásia e Oceania 16,73333 18,10000 4,682287 5,021067 

Europa e América do Norte 16,00000 18,12500 4,351245 4,240676 
Oriente Médio e África 15,40000 15,11111 4,420730 2,758824 

 U Z p Moody’s Z p S&P N Moody’s N S&P 
Geral* 907,5000 -1,99969 0,045534 -2,00722 0,044727 58 41 

América Latina* 11,5000 -2,29464 0,021755 -2,31139 0,020812 12 6 
Ásia e Oceania 59,5000 -0,85979 0,389908 -0,86345 0,387893 15 10 

Europa e América do Norte 90,5000 -1,41333 0,157558 -1,42434 0,154349 16 16 
Oriente Médio e África 58,0000 0,56647 0,571074 0,56970 0,568882 15 9 
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Nota: *Diferenças estatisticamente significativas ao p de 5%.

Considerando individualmente as diversas re-
giões, pode-se observar que apenas as diferenças 
obtidas entre os escores dos conceitos de credit 
rating emitidos pela Moody’s e pela Standard & 
Poor’s referentes à América Latina se mostraram 
estatisticamente significativos. Como as diferen-
ças obtidas pelos escores médios gerais também se 
mostraram estatisticamente significativas, pode-
-se argumentar que a magnitude da discrepância 

localizada nos conceitos de credit rating para os 
países da América Latina seja tal que tenha sido 
responsável por este resultado. 

Em seguida, foram realizados os cálculos que 
pudessem mensurar e testar as diferenças entre as 
médias referentes aos escores dos conceitos de sove-
reign credit rating emitidos pelas agências Moody’s 
e Standard & Poor’s para o ano de 2005. Os valores 
médios obtidos estão apresentados na tabela 3.

Pode ser verificado que os resultados obtidos se 
assemelharam aos resultados referentes aos escores 
médios dos conceitos de credit rating de 1999. Os 
escores médios referentes aos países localizados no 
Oriente Médio e África, bem como dos países lo-
calizados na Europa e na América do Norte para os 

conceitos de credit rating emitidos em 2005 pela 
agência Standard & Poor’s foram maiores do que 
os escores referentes à Moody’s, embora as diferen-
ças tenham sido pequenas. Novamente, as diferen-
ças foram testadas através do teste Mann-Whitney 
U. Os resultados estão apresentados na tabela 4.

 U Z p Moody’s Z p S&P N Moody’s N S&P 
Geral* 907,5000 -1,99969 0,045534 -2,00722 0,044727 58 41 

América Latina* 11,5000 -2,29464 0,021755 -2,31139 0,020812 12 6 
Ásia e Oceania 59,5000 -0,85979 0,389908 -0,86345 0,387893 15 10 

Europa e América do Norte 90,5000 -1,41333 0,157558 -1,42434 0,154349 16 16 
Oriente Médio e África 58,0000 0,56647 0,571074 0,56970 0,568882 15 9 

Fonte: Cálculos próprios

Tabela 3: Escores médios referentes aos conceitos de Credit Rating 
emitidos pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s (2005).

Fonte: Cálculos próprios

 Média Moody’s Média S&P Desv-Pad Moody’s Desv-Pad S&P 
Geral 17,00000 18,07547 5,159430 3,756272 

América Latina 11,50000 15,22222 4,531372 2,587362 
Ásia e Oceania 17,57895 18,00000 5,620555 4,045199 

Europa e América do Norte 20,04762 20,00000 4,587768 3,670652 
Oriente Médio e África 17,12500 17,08333 3,030402 2,778434 

Tabela 4: Significância estatística das diferenças dos escores de Credit 
Ratings através do teste de Mann-Whitney U (2005).

Fonte: Cálculos próprios

 U Z p Moody’s Z p S&P N Moody’s N S&P 
Geral 1688,000 -1,09907 0,271740 -1,10288 0,270082 72 53 

América Latina* 37,500 -1,95318 0,050799 -1,96761 0,049114 16 9 
Ásia e Oceania 107,500 -0,26361 0,792081 -0,26527 0,790799 19 12 

Europa e América do Norte 198,000 0,31298 0,754293 0,31777 0,750662 21 20 
Oriente Médio e África 93,500 0,11606 0,907605 0,11683 0,906995 16 12 

Nota: *Diferenças estatisticamente significativas ao p de 6%.

Pode-se observar que apenas as diferenças obtidas 
entre os escores dos conceitos de credit rating emiti-

dos pela Moddy’s e pela Standard & Poor’s referentes à 
América Latina se mostraram estatisticamente significa-
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Tabela 5: Escores médios referentes aos conceitos de Credit Rating 
emitidos pela Moody’s (1999-2005).

Fonte: Cálculos próprios

tivos. Estes resultados podem significar que ao longo do 
período entre 1999 e 2005, os conceitos de credit rating 
emitidos pelas agências reduziram suas discrepâncias.

Deve ser ressaltado que o ano de 1999 ainda esta-
va envolvido com as conseqüências das crises finan-
ceiras que abalaram o mercado financeiro interna-
cional (crises russa e crise asiática) e que trouxeram 
dificuldades econômicas para os países emergentes. 

Para dar uma visão mais particular sobre a evolu-
ção dos conceitos de credit rating emitidos pelas agên-
cias Moody’s e Standard & Poor’s, foram realizados os 
cálculos que pudessem mensurar e testar as diferenças 
entre as médias referentes aos escores dos conceitos de 
credit rating soberanos emitidos por cada uma delas 
considerando os anos de 1999 e 2005. Os valores médios 
obtidos para a Moody’s estão apresentados na tabela 5.

Os resultados obtidos mostram que, excetuan-
do para os países localizados na América Latina, 
os escores médios das demais regiões se eleva-
ram. Estes resultados indicam que a Moody’s re-
baixou os conceitos de sovereign credit ratings 
dos países latino-americanos dentro do intervalo 
de tempo considerado, enquanto os conceitos de 

credit rating soberanos referentes às demais regi-
ões se elevaram. 

Em seguida, foram realizados os cálculos que pu-
dessem mensurar e testar as diferenças entre as mé-
dias referentes aos escores dos conceitos de credit 
rating soberanos emitidos pela Moody’s. Os valores 
médios obtidos estão apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Significância estatística das diferenças dos escores médios 
da Moody’s através do teste de Mann-Whitney U.

Fonte: Cálculos próprios

Pode-se observar que as diferenças obtidas entre 
os escores globais dos conceitos de credit rating e dos 
países localizados na Europa e na América do Norte se 
mostraram estatisticamente significativos. Estes resul-
tados indicam que, pela visão desta agência, apenas os 
países localizados nesta região apresentaram melhoras 
significativas sobre sua percepção de risco soberano. 

Finalmente, foram realizados os cálculos para 
mensurar e testar as diferenças entre as médias re-
ferentes aos escores dos conceitos de credit rating 
soberanos emitidos por cada uma delas conside-
rando os anos de 1999 e 2005. Os valores médios 
obtidos para a Standard & Poor’s estão apresenta-
dos na tabela 7.

Nota: *Diferenças estatisticamente significativas ao p de 5%.

 Média 1999 Média 2005 Desv-Pad. 1999 Desv-Pad. 2005 
Geral 15,20690 17,00000 4,423853 5,159430 

América Latina 12,00000 11,50000 2,730301 4,531372 
Ásia e Oceania 16,73333 17,57895 4,682287 5,620555 

Europa e América do Norte 16,00000 20,04762 4,351245 4,587768 
Oriente Médio e África 15,40000 17,12500 4,420730 3,030402 

 U Z p 1999 Z p 2005 N 1999 N 2005 
Geral* 1642,500 -2,08652 0,036932 -2,09139 0,036493 58 72 

América Latina 94,500 0,06964 0,944484 0,07005 0,944155 12 16 
Ásia e Oceania 127,500 -0,52027 0,602879 -0,52251 0,601318 15 19 

Europa e América do Norte* 78,000 -2,75913 0,005796 -2,77313 0,005552 16 21 
Oriente Médio e África 95,500 -0,96845 0,332822 -0,97376 0,330175 15 16 
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Tabela 7: Escores médios referentes aos conceitos de Credit Rating 
emitidos pela Standard & Poor’s (1999-2005).

Fonte: Cálculos próprios

Os resultados obtidos mostram que, diferente-
mente dos valores apresentados para os escores da 
Moody’s, não houve queda nos níveis para nenhu-
ma das regiões consideradas. Estes resultados indi-
cam que a Standard & Poor’s não consideram que 
os conceitos de credit ratings soberanos dos países 
latino-americanos devessem ser rebaixados dentro 

do intervalo de tempo considerado. 
Em seguida, foram realizados os cálculos que 

pudessem mensurar e testar as diferenças entre 
as médias referentes aos escores dos conceitos de 
credit rating soberanos emitidos pela Standard & 
Poor’s. Os valores médios obtidos estão apresen-
tados na tabela 8.

 Média Moody’s Média S&P Desv-Pad Moody’s Desv-Pad S&P 
Geral 17,02439 18,07547 4,089546 3,756272 

América Latina 15,16667 15,22222 2,316607 2,587362 
Ásia e Oceania 18,10000 18,00000 5,021067 4,045199 

Europa e América do Norte 18,12500 20,00000 4,240676 3,670652 
Oriente Médio e África 15,11111 17,08333 2,758824 2,778434 

Tabela 8: Significância estatística das diferenças dos escores médios 
da Standard & Poor’s através do teste de Mann-Whitney U.

Fonte: Cálculos próprios

 U Z p 1999 Z p 2005 N 1999 N 2005 
Geral 922,5000 -1,25038 0,211161 -1,25486 0,209532 41 53 

América Latina 25,0000 0,23570 0,813664 0,23892 0,811165 6 9 
sia e Oceania 57,5000 0,16485 0,869066 0,16536 0,868661 10 12 

Europa e América do Norte 119,0000 -1,30526 0,191804 -1,31221 0,189451 16 20 
Oriente Médio e África 33,0000 -1,49241 0,135594 -1,50170 0,133176 9 12 

Pode-se observar que nenhuma das diferenças 
obtidas entre os escores dos conceitos de credit ra-
ting emitidos pela Standard & Poor’s se mostraram 
estatisticamente significativos. Estes resultados 
indicam que, pela visão desta agência, não houve 
alteração dos níveis de risco soberano percebidos 
para as diversas regiões investigadas.

5 CONCLusÕEs

O objetivo deste artigo foi analisar as diferen-
ças entre os conceitos de credit rating emitidos 
pelas agências Moody’s e Standard & Poor’s em 
busca de evidências empíricas que possam corro-
borar ou refutar se as diferenças entre suas médias 
podem ser estatisticamente significativas.

Dentre as diversas regiões investigadas, obser-
vou-se que algumas diferenças entre os conceitos 
de sovereign credit rating emitidos pelas agências 
se mostraram estatisticamente significativas atra-

vés do teste não-paramétrico utilizado.
Para os conceitos emitidos em 1999, pôde-se 

observar que as diferenças referentes aos escores 
globais e aos escores dos países da América Latina 
emitidos pela Moody’s e pela Standard & Poor’s se 
mostraram estatisticamente significativas. Dentre 
os conceitos emitidos em 2005, observou-se que 
apenas as diferenças dos escores referentes aos 
países da América latina se mostraram estatisti-
camente significativos.

Considerando individualmente a agência 
Moody’s, foi observado que, ao comparar os es-
cores médios de sovereign credit ratings referentes 
a 1999 com os escores médios referentes a 2005, 
as diferenças obtidas entre os escores globais dos 
conceitos de credit rating dos países localizados 
na Europa e na América do Norte se mostraram 
estatisticamente significativos. 

Considerando individualmente a agência Stan-
dard & Poor’s, foi observado que nenhuma das 
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diferenças encontradas entre os escores médios 
de sovereign credit ratings referentes a 1999 e os 
escores médios referentes a 2005 se mostrou esta-
tisticamente significativo. 

A partir destes resultados, pode-se afirmar 
que a agência Moody’s adote uma posição mais 
conservadora em relação aos países localizados 

na América Latina quando da avaliação de seus 
sovereign credit ratings em comparação à agência 
Standard & Poor’s. 

Estudos mais aprofundados sobre esta temática 
poderão gerar informações mais detalhadas sobre 
a natureza das diferenças entre as avaliações de 
sovereign credit rating emitidas pelas agências.
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RESuMO
A presente pesquisa, de caráter quantitativo, teve como objetivo principal avaliar a percepção dos nutricionistas gestores de Unidades de Alimentação 
e Nutrição Terceirizadas a respeito de suas competências gerenciais diante do modelo de Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003). Para isto, 
foi caracterizado o profissional, assim como sua atividade gerencial dentro destes serviços, e também identificadas suas percepções a respeito das 
competências gerenciais em seu trabalho enquanto gestor. A pesquisa realizada foi uma pesquisa de campo, descritiva, na qual se entrevistou, através de 
questionário semi-estruturado, 12 nutricionistas gestores de Unidades de Alimentação Terceirizada. Os nutricionistas estudados têm como características 
predominantes ser do sexo feminino, idade até 35 anos, com pouco tempo de graduação e de atuação profissional. Os pesquisados atribuíram à prática 
profissional a principal contribuinte para a sua capacidade de atuação como gestor. Na percepção das nutricionistas, dentro das Unidades de Alimentação 
e Nutrição estudadas, estas desenvolvem predominantemente suas atividades voltadas ao desenvolvimento de um ambiente de trabalho produtivo, tendo 
o foco de seu trabalho para resultados, sendo pouco requisitados os papéis gerenciais voltados para a atividade de coordenação das equipes. 

Palavras-chave: Competência. Competências Gerenciais. Serviços de Alimentação e Nutrição. Papéis Gerenciais.

ABSTRACT
This research, quantitative in character, aimed to evaluate the perceptions of the managers nutritionists of the outsourced units of food and nutrition 
about your management competences using the Quinn´s model, Faerman, Thompson and McGrath (2003). For this, were characterized the professional, as 
well as it management activities within these services, and also identified their perceptions about the management competences required in their work 
as a manager. The research was a field research, descriptive, in which were interviewed, through a semi- structured questionnaire, twelve nutritionists 
that are managers of the outsourced units of food and nutrition. The main characteristic of the interviewed professionals was females, also they were 
recently graduated and has lower time in professional actuation. The surveyed nutritionists have attributed to professional practice the ability to work as 
a manager. On the nutritionists´ perception, they have developed their activities to improving the productive work environment, with the focus of the work 
results-oriented and they did not use their managerial competences for the coordination of the team activities.

Keywords: Competences. Managerial Competences. Food and Nutrition Services. Managerial Roles.
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    1 INTRODuÇÃO 

As organizações vivem hoje em um cenário de 
crescentes mudanças, provenientes das transforma-
ções ocorridas tanto no ambiente externo, através dos 
processos de globalização (financeira, comercial e pro-
dutiva), como no ambiente interno, através da necessi-
dade de migrar do modelo tradicional de gestão e do 
modelo hierárquico funcional, para um modelo em que 
o foco é o mercado. Como consequência, a atenção da 
gestão volta-se para os indivíduos e não para a estrutu-
ra, o cargo ou a linha de produção. O desenvolvimento 
das competências gerenciais dentro das organizações 
determina um novo posicionamento estratégico no 
mercado, uma vez que o gestor será capaz de executar 
as ações em um nível de habilidade que seja suficiente 
para alcançar o sucesso desejado. 

Uma das áreas onde a atuação do nutricionista 
brasileiro tem sido frequentemente requerida é a de 
produção de refeições para atendimento ao trabalha-
dor da indústria, do comércio e do setor de serviços 
(BOOG; RODRIGUES; SILVA, 1988). Esta realidade 
retrata a nova configuração do mercado de trabalho 
do nutricionista, que se converteu de profissional li-
beral, focado na área da saúde, em profissional orga-
nizacional, necessitando de conhecimentos específi-
cos da área de gestão, devendo possuir uma série de 
competências tanto do ponto de vista pessoal quanto 
do ponto de vista gerencial.

Desta forma, a partir do entendimento das exigências 
do mercado e dos desafios que são impostos às atividades 
de gestão, este estudo avaliou as competências gerenciais 
dos nutricionistas gestores de Unidades de Alimentação 
terceirizadas em Natal/RN, considerando o modelo de 
Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003).

   2 COmPETÊNCIAs GERENCIAIs

Diversos estudos a respeito das competências le-
vam a relacioná-las aos aspectos de: desenvolvimento 
de conceitos, habilidades e atitudes (formação); Ca-
pacitação (aptidão); Práticas de trabalho, capacidade 
de mobilizar recursos (ação); Articulação de recur-
sos (mobilização); Busca de melhores desempenhos 
(resultados); Questionamento constante (perspectiva 
dinâmica); Processos de aprendizagem individual 
(autodesenvolvimento); e relacionamento (interação) 
com as outras pessoas (BITENCOURT, 2005).

A escola norte-americana relaciona as competên-
cias a um estoque de qualificações – conhecimentos, 
habilidades e atitudes - enquanto a francesa defende 

que competência não é um conjunto de qualificações 
da pessoa, e sim as realizações da mesma em um de-
terminado contexto. Tanto na literatura acadêmica, 
como nos textos que fundamentam a prática adminis-
trativa, a referência que baliza o conceito de compe-
tência é a tarefa e o conjunto de tarefas pertinentes ao 
cargo (FLEURY; FLEURY, 2001).

A qualificação do trabalhador não pode ser consi-
derada somente a efetivação prática das competências 
individuais, uma vez que o exercício da competência 
não existe sem a profundidade dos conhecimentos 
que poderão ser mobilizados na situação. Os conheci-
mentos não se limitam ao nível de sua aplicabilidade, 
pois depende de um exercício reflexivo e pressupõe-
-se que o sujeito mobilize suas aprendizagens em fa-
vor das situações (RAMOS, 2000).

Desde que a noção de competência no nível 
organizacional ganhou destaque na pesquisa em 
administração, autores, consultores e executivos 
procuram compreender a ideia de competência e, 
sobretudo, desenvolvê-la na prática da organização 
(FERNANDES, 2006).

O papel gerencial, na perspectiva de Boog 
(2004), é um papel complexo que engloba as ativi-
dades gerenciais (o que ele faz), resultados geren-
ciais (o que ele atinge) e as habilidades gerenciais 
(características dirigidas). 

Para Ruas, Antonello e Boff (2005), competência 
gerencial é um conceito relacionado ao desempenho 
do gestor, sendo possível destacar alguns conheci-
mentos, habilidades e atitudes que constituem um 
perfil gerencial atual, de modo que estão dentro deste 
contexto: Visão sistêmica e estratégica; Domínio pes-
soal; Capacidade de trabalhar em equipe; Habilidades 
humanas e interculturais; Criatividade; Flexibilidade; 
Capacidade de inovação Comportamento ético; e Ca-
pacidade de aprender, liderar e educar.

Para Robbins (2000), os proponentes da aborda-
gem das habilidades afirmam que não basta conhecer 
a administração de organizações e pessoas, é preciso 
estar preparado para praticá-la, estando as habilida-
des gerenciais envolvidas no contexto das aptidões.

2.2 O MODELO DE QUINN, FAERMAN, 
THOMPSON E MCGRATH (2003)

As competências gerenciais são trabalhadas por 
Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003) de 
forma que quatro modelos são desenvolvidos em um 
único arcabouço. Fundamentados neste modelo os 
autores descrevem oito papéis dos líderes inseridos 
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Figura 1: Competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos.

Fonte: Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003).

no quadro de valores competitivos, de modo que 
cada um dos papéis compreende três competências, 
conforme descrito na figura 01.

Os quatro modelos representam os valores invisí-
veis pelos quais pessoas, programas, políticas e orga-
nizações vivem e morrem. Desta forma, os gerentes 

tendem a aprisionar-se ao seu próprio estilo e aos va-
lores culturais da organização, empregando estratégias 
muito similares numa ampla variedade de situações. 

Os autores relataram que um gerente tornar-se ca-
paz quando este não só desempenha os oito papéis, 
mas quando tem a capacidade de mesclar e equilibrar 
os diferentes papéis de modo adequado, no qual essa 
capacidade envolve dois componentes: repertório 
comportamental e diferenciação comportamental.

Referindo-se à capacidade plena de um gestor, os 
autores referem que esta se dá por meio de um pro-
cesso de aprendizagem que só é possível com o passar 
do tempo, existindo cinco etapas até o alcance desta.

No primeiro estágio, denominado novato, o gestor 
aprende os fatos e regras como algo absoluto que nunca 
deve ser violado. Este estágio corresponde ao aprendi-
zado das várias funções e manutenção de grupo, visto 
que o bom desempenho coletivo depende de ambos.

No segundo estágio, o principiante avançado, a ex-
periência passa a ser crucial, uma vez que começa a se 
deparar com situações da vida real, havendo melhora 

no desempenho. Neste estágio é mostrada a capacidade 
de colocar em prática os fatos e as regras aprendidas.

Quanto ao terceiro estágio, o gerente competente, 
este se dá na medida em que se ganha a competência, 
desenvolvendo uma melhor apreciação da complexi-
dade da tarefa. Há o reconhecimento de um conjunto 
muito mais amplo de elementos a serem considerados. 

Já no quarto estágio, o gerente proficiente, co-
meça a atuar de forma fluida e sem esforço, de 
modo que há uma leitura espontânea da situação 
em andamento e a compreensão das situações de 
forma holística e intuitiva. Sendo considerados ex-
tremamente eficazes os gerentes que atingem esse 
estágio. Quinn, Faerman, Thompson e McGrath 
(2003) salientam que a proficiência não ocorre com 
facilidade, pois é preciso prática e habilidade para 
se desenvolver a sensibilidade a ponto de reconhe-
cer padrões intuitivamente. 

Por fim, no último estágio, o gerente perito, tem 
o desempenho ótimo convertido numa segunda na-
tureza. Os que alcançam esse estágio não têm mais 
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Quadro 1: Perfis gerenciais eficazes e ineficazes.

Fonte: Adaptado de Quinn, Faerman, Thompson e McGrath  (2003).

consciência dos detalhes, pois adotam uma pers-
pectiva holística, que lhes proporciona um enten-
dimento profundo da situação. Neste caso, Quinn, 
Faerman, Thompson e McGrath (2003) apontam que 
o gerente transcende plenamente todas as suas limi-
tações naturais, conseguindo alternar entre os vários 
papéis conforme necessário, estando apto a encarar 

sem esforço as contradições da vida organizacional.
Baseado no estudo dos valores competitivos, os 

autores apresentam diversos perfis de gestores, a 
partir dos papéis e competências que mais se fazem 
necessários no seu cotidiano. Descrevem o que de-
nominam de perfis eficazes e perfis ineficazes, con-
forme descrito no quadro 1.

Eficazes Ineficazes 

Perfil Papéis Perfil Papéis

Realizadores agressivos 
Menor nível no papel de 

facilitador
Adaptativos Caóticos 

Destaque para os papéis de 

facilitador, mentor, inovador e 

produtor 

Produtores Conceituais 
Menor nível para o papel de 

monitor 
Coordenadores irritantes 

Maior escala no papel de monitor e 

coordenador; 

Menor escala no papel de diretor. 

Agregadores pacíficos 

Menores níveis para os 

papéis de negociador e 

produtor 

Workaholics sufocantes 
Destaque apenas para o papel de 

produtor 

Mestres 
Níveis homogêneo nos oito 

papéis
Improdutivos extremos 

Níveis homogêneos em escala 

inferior no desempenho dos oito 

papéis

Fundamentado neste modelo, delineou-se a 
metodologia de pesquisa percorrida para a reali-
zação deste estudo.

3 mÉTODO DA PEsQuIsA

A realizada pode ser considerada como pesquisa 
de campo, de natureza aplicada, pois visa atender a 
uma finalidade prática, conforme Cervo e Bervian 
(2002) e Gil (2009).

No estudo realizado, as unidades de análise con-
sistiam dos nutricionistas gestores de Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN) cuja modalidade de 
administração é a terceirização, e que possuíssem re-
gistro junto ao Conselho Regional de Nutricionistas 
6ª Região (CRN 6) no qual o estado do Rio Grande 
do Norte é vinculado. De acordo com o CRN 6, na 

região de Natal existem 14 empresas que possuem 
UANs com a modalidade de gestão de terceirização.

Uma vez que só participaram da pesquisa os nu-
tricionistas que aceitaram ser estudados e concorda-
ram em responder o questionário, a amostra pode ser 
caracterizada como não probabilística por acessibili-
dade. Foram contatados 19 nutricionistas, entretanto, 
apenas 15 concordaram em responder o questionário 
da pesquisa, o que corresponde a 05 empresas. Dos 
que concordaram em participar da pesquisa, 12 foram 
respondentes reais e 03 não devolveram os questioná-
rios. O instrumento de pesquisa foi enviado por meio 
eletrônico (e-mail) aos respondentes, que após res-
ponderem reenviaram o questionário ao pesquisador.

Foi elaborado e aplicado um questionário estru-
turado, composto de duas partes: a primeira conten-
do questões fechadas e abertas, a fim de coletar as 
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informações sócio-demográficas, e a segunda parte 
com o propósito de verificar a percepção sobre as 
competências gerenciais descritas no modelo teórico 
de Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003), 
por meio de Escala Likert de sete pontos.

Para estudo do perfil em termos de eficácia dos pa-
péis abordados no modelo adotado, de acordo com a 
percepção dos gestores pesquisados, adotou-se os cri-
térios estabelecidos por Prata (2008), de forma que se 
a resposta estivesse entre 1 e 3,5 (exclusive), o exercí-
cio do papel foi considerado como insatisfatório; en-
tre 3,5 (inclusive) e 4,5 (exclusive), classificado como 
mediano; e entre 4,5 (inclusive) e 7, como satisfatório.

Para a realização das análises estatísticas, foi re-
alizada a categorização das competências gerenciais 
de acordo com os seus respectivos papéis de líderes, 
em seguida, foi obtida a média de cada competência 
a partir da escala (1–7) percebida pelos nutricionistas 
respondentes da pesquisa e baseado nestas médias, 
foram obtidas as médias de cada papel.

Foi verificada a normalidade dos dados através do 
teste t para duas amostras independentes e para uma 
amostra, e em seguida realizado o teste de significân-
cia dos dados por meio do p-valor.

4 REsuLTADOs E DIsCussÃO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO NUTRICIONISTA 
GESTOR DAS UNIDADES DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) 
TERCEIRIZADAS

De acordo com a caracterização da população 
estudada, todos os participantes (12 nutricionis-
tas) são do sexo feminino. A predominância da 
mulher no exercício da profissão de nutricionista 
também é descrita nos estudos de Ansaloni (1999) 
e em pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 
Nutricionistas (2006).

Ao se analisar a faixa etária, as nutricionistas 
pesquisadas apresentaram uma característica pre-
dominante em relação à idade, na qual 83% pos-
suíam idade inferior a 30 anos, revelando ser uma 
população jovem. Informações semelhantes foram 
descritas nos estudos de Ansaloni (1999), do CFN 
(2006) e de Meneses, Peres e Waissman (2007).

A característica da juventude dos profissionais 
de nutrição em unidades de alimentação é tam-
bém ressaltada na pesquisa de Boog, Rodrigues 
e Silva (1988). Eles mostram que as empresas 

demonstram interesse por profissionais menos 
experientes pela possibilidade deste profissional 
ser “formado” de acordo com as políticas de cada 
empresa. Além disso, o amadurecimento do pro-
fissional faz com que ele passe a pensar em ga-
nhos financeiros, tornando difícil a manutenção 
de condições precárias de trabalho que são apon-
tadas em diversos estudos, como baixos salários, 
inadequações físicas e estruturais nas UANs.

Na distribuição percentual dos nutricionistas 
em relação ao tempo de graduação, mais de 50% 
dos indivíduos estudados possuíam um tempo de 
graduação menor que 3 anos, e o percentual sobe 
para 75% se considerar os formados há menos de 5 
anos. Esta característica de pouco tempo de forma-
ção está compatível com os números encontrados 
por Letro e Jorge (2010), pelo CFN (2006) e por 
Vasconcelos (1991). Esta inserção prematura dos 
recém-graduados no mercado de trabalho possibili-
ta as empresas a moldarem o profissional de acordo 
com as políticas da instituição.

No tocante ao tempo que ocupa o cargo de ges-
tor, o estudo mostrou que todos os nutricionistas já 
iniciaram as atividades nas empresas pesquisadas 
para ocupar o cargo de chefia, pois os tempos de 
ocupação dos cargos são exatamente iguais ao tem-
po em que os profissionais trabalham na empresa. 
Esta prematuridade na ocupação do cargo de gestor 
por parte dos nutricionistas pesquisados, aliada à 
pouca idade e ao pouco tempo de formação, poderá 
ser um fator limitador no desempenho econômico 
das empresas, uma vez que de acordo com o perfil 
identificado neste estudo, a maioria é jovem, com 
pouca qualificação e inexperientes, podendo estar 
relacionado o que Quinn, Faerman, Thompson e 
McGrath (2003) definiram como “gestor novato”.

Estes autores ressaltam que para atingir o que 
é chamado de capacidade plena na atividade ge-
rencial, é necessário um processo de aprendiza-
gem e que só é possível acontecer com o passar do 
tempo e com a aquisição de experiências práticas, 
de modo que os novatos tendem a seguir modelos 
clássicos de tomada de decisão, e na medida em 
que aumentam a experiência e habilidades, esses 
modelos são abandonados, até se tornarem o que é 
descrito como gerente perito.

No que diz respeito à formação, 67% dos nutri-
cionistas pesquisados apresentavam apenas a gra-
duação em nutrição, e 33% possuíam algum curso 
de pós graduação, sendo que estes apenas em nível 
lato sensu. Não foi identificado nenhum indivíduo 
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que possuísse mestrado ou doutorado. Esta caracte-
rística em relação à formação está compatível com 
a pesquisa de Letro e Jorge (2010), visto que os pro-
fissionais que atuam na área de alimentação coleti-
va, poucos buscam a formação acadêmica comple-
mentar, dedicando-se muitas vezes ao exercício da 
profissão no mercado de trabalho.

A aprendizagem em situação prática profissio-
nal foi apontada por todas as nutricionistas pes-
quisadas e é destacada por diversos autores como 
sendo importante no desenvolvimento das compe-
tências, conforme descrito por Zarifian (2001) e 
Le Boterf (2003), quando mencionam que a com-
petência profissional é a combinação de conheci-
mento, de saber-fazer e de experiências que só se 
manifestará diante de uma atividade prática em 
um contexto profissional.

A capacitação dada pela organização foi tida 
como importante por 41,7% dos respondentes, e 
esta contribuição na formação das competências 
é também destacada por autores que descrevem o 
papel da educação corporativa e da aprendizagem 
organizacional. Em seus estudos, Bolzan (2007) 
concluiu que o desenvolvimento das competências 
gerenciais, é em grande parte de responsabilidade 
das empresas, uma vez que é ela quem identifica as 
que são necessárias e faz com que seu funcionário 
seja estimulado a se desenvolver. 

De acordo com os nutricionistas, metade teve 
capacitação para o desempenho da função ao se-
rem admitidos na empresa. Dentre as capacitações 
oferecidas, segundo as respostas, estas estavam 
dentro do âmbito do treinamento em relação a sis-
temas operacionais e/ou normas de procedimentos 
técnicos específicos da empresa, mas nenhum rela-
tou ter recebido algum tipo de formação gerencial.

A capacitação para o exercício de cargos es-
pecíficos nas organizações, principalmente nos 
cargos de chefia, faz-se necessária principalmente 
para o desenvolvimento das competências espe-
cíficas para o bom desempenho da organização. 
Dentre essas competências, ressaltam-se as Com-
petências Organizacionais, que são competências 
críticas, na esfera empresarial, que precisam ser 
adquiridas e desenvolvidas em suas principais 

áreas ou segmentos de negócios, para dar susten-
tação às competências críticas empresariais (BO-
NILAURI; KARAM, 2004).

Assim Boog, Rodrigues e Silva (1988) ressaltam 
a necessidade de um treinamento para o recém-for-
mado, treinamento esse que, aprimore o profissio-
nal, ministrando os conhecimentos adicionais que 
a empresa exige e que não podem ser priorizados 
no curso de graduação, que tem as suas próprias 
diretrizes não determinadas unicamente pelo mer-
cado de trabalho, mas, sobretudo, pela filosofia de 
ensino de cada instituição.

Dentro deste contexto, está o papel do nutricio-
nista-administrador descrito por Boog, Rodrigues 
e Silva (1988); Ansaloni (1999); Gambardella; Fer-
reira e Frutuoso (2000); e Meneses, Peres e Waiss-
man (2007) que apontaram a forte relação da nutri-
ção com a área da gestão no mercado das Unidades 
de Alimentação e Nutrição.

Esta realidade retrata a nova configuração do 
mercado de trabalho no Brasil. De acordo com An-
saloni (1999), o nutricionista de profissional liberal 
se converteu em profissional organizacional, e seu 
novo papel de gerente e supervisor passou a de-
mandar conhecimentos específicos da área de ges-
tão. Ocasionando assim, uma ambígua conciliação 
de papéis, de modo que um profissional da saúde 
passou a exercer atividade de caráter primordial-
mente administrativo tal como é a gerência de uma 
Unidade de Alimentação empresarial.

4.2 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO 
NUTRICIONISTA GESTOR DE UNIDADES 
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SEGUNDO 
O MODELO DE QUINN, FAERMAN, 
THOMPSON E MCGRATH (2003)

Na tabela 1 são apresentadas as médias relativas 
a cada uma das questões utilizadas nesta pesquisa 
com o objetivo de sondar em que nível as compe-
tências gerenciais são efetivamente utilizadas no 
comportamento dos nutricionistas gestores de Uni-
dades de Alimentação terceirizadas, segundo as 
suas próprias percepções.
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Tabela 1: Competências gerenciais efetivas na percepção do nutricionista

Fonte: Dados da Pesquisa

PAPEL COMPETÊNCIAS 

EFETIVAS 

Média

Competências 

Média

Papel 

Coordenador

Gerencia projetos da organização 4,42 

4,97 Planeja o trabalho da organização 5,17 

Gerencia a organização de forma multidisciplinar 5,33 

Diretor 

Planeja e organiza as ações da empresa 5,83 

5,31 Estabelece metas e objetivos para empresa 4,67 

Desenvolve e comunica a visão da empresa 5,42 

Facilitador

Adota um processo decisório participativo 5,33 

5,61 Estimula a constituição de equipes 6,25 

Desenvolve gerenciamento de conflitos 5,25 

Inovador 

Convive frequentemente com as mudanças 6,42 

6,03 Possui e desenvolve pensamento criativo 5,75 

Trabalha no gerenciamento das mudanças 5,92 

Mentor 

Possui compreensão de si próprio e dos outros 5,92 

6,06 Estimula o desenvolvimento dos empregados 6,00 

Desenvolve comunicação eficaz 6,25 

Monitor 

Analisa as informações com pensamento crítico 5,58 

5,81 Gerencia o desempenho e processos coletivos 6,08 

Monitora o desenvolvimento individual do empregado 5,75 

Negociador

Trabalha negociando acordos e compromissos 5,75 

5,14 Apresenta ideias frequentemente 5,33 

Busca manter uma base de poder 4,33 

Produtor 

Estimula o desenvolvimento de um ambiente de trabalho produtivo 6,58 

6,28 Trabalha focado na produtividade do trabalho 6,50 

Trabalha no gerenciamento de tempo e de estresse 5,75 
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Considerando os scores atribuídos pelos res-
pondentes, das 24 competências pesquisadas, 22 
apresentaram um nível de classificação satisfató-
ria (entre 4,5 a 7,0), e apenas 02 competências es-
tão com o nível considerado como mediano (entre 
3,5 a 4,5), não tendo nenhuma competência sido 
identificada como insatisfatória, conforme crité-
rios adotados por Prata (2008).

De todas as competências efetivas do gestor, 
segundo sua percepção, a que mais se destacou 
por apresentar maior média foi a “Estimula o de-
senvolvimento de um ambiente de trabalho pro-
dutivo”, cuja média obtida foi a de 6,58, em uma 
escala de 1 - 7. Nesta visão, o gestor tem que ser 
orientado para a tarefa, mantendo o foco no traba-
lho, como bem descreve Quinn, Faerman, Thomp-
son e McGrath (2003). 

Em relação à competência que apresentou a 

menor média (4,33) dentre as demais, destaca-se 
a que o gestor “busca manter uma base de poder”. 
Esta competência apontada como sendo a de me-
nor relevância dentro da organização, possivel-
mente está relacionada com o tipo de atividade 
que o próprio profissional desenvolve, uma vez 
que geralmente este é um gestor de nível interme-
diário, não lhe cabendo a definição das estratégias 
organizacionais e o estabelecimento de metas, fi-
cando o profissional apenas com a tarefa de atin-
gir aquelas que são impostas (ANSALONI, 1999).

Na aplicação do teste t, percebe-se que houve 
diferença significativa entre os papéis tidos como 
efetivos pelos nutricionistas, conforme demons-
trado na tabela 2. Estes dados sugerem a existên-
cia de um papel que pode ser considerado como 
predominante no perfil de competências efetivas 
dos gestores estudados.

Variable Mean N t-value df P

Inovador 6,030000 3 29,988 2 0,001110 

Produtor 6,276667 3 23,74431 2 0,001769 

Monitor 5,803333 3 39,53756 2 0,000639 

Diretor 5,306667 3 15,62512 2 0,004071 

Facilitador 5,610000 3 17,48577 2 0,003255 

Mentor 6,056667 3 60,94022 2 0,000269 

Coordenador 4,973333 3 17,73052 2 0,003166 

Negociador 5,136667 3 12,1964 2 0,006656 

Tabela 2: Teste para verificação da diferença entre as médias dos 
papéis de acordo com as competências efetivas do nutricionista.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os papéis percebidos como efetivos do nutricionis-
ta foram distribuídos graficamente, de acordo com os 

agrupamentos propostos por Quinn, Faerman, Thomp-
son e McGrath (2003) e estão apresentados na figura 2.
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Figura 2: Papéis das competências gerenciais efetivas na percepção dos nutricionistas.

Fonte: Dados da Pesquisa

 

O papel que se destaca por concentrar os maiores 
índices de competências efetivas é o de “Produtor”, 
pois possui a maior média e uma maior concentra-
ção das respostas, enquanto o papel que possui a 
menor média verificada é o papel de “Coordenador”. 

Nas pesquisas realizadas, utilizando-se do mes-
mo referencial teórico para a construção dos objeti-
vos desta pesquisa, Noro, Abbade, Denarin e Cardo-
so (2007) encontraram resultados semelhantes ao do 
presente estudo, no qual 71% dos gerentes pesquisa-
dos se identificaram com as competências atreladas 
ao papel de produtor, e que em relação às compe-
tências analisadas acima, destaca-se a gerência do 
tempo e do estresse da equipe.

O papel de produtor assim como descreve Quinn, 
Faerman, Thompson e McGrath (2003), deve reme-
ter às atividades que sejam orientadas para as tarefas, 
mantenham o foco no trabalho e possam exibir um 
elevado grau de interesse, motivação, energia e ímpeto 
pessoal. Espera-se, deste modo, que o produtor aceite 
as responsabilidades, realize tarefas e possa sustentar 
uma elevada produtividade pessoal, manifestando um 
desejo obsessivo pelo atingimento dos objetivos.

Para tanto, o papel do produtor aborda três com-

petências essenciais: o trabalho produtivo, o fomento 
a um ambiente de trabalho produtivo e a administra-
ção do tempo e do estresse/equilíbrio de demandas 
concorrentes (QUINN; FAERMAN; THOMPSON; 
MCGRATH, 2003).

Neste sentido, a percepção do nutricionista como 
sendo um gestor que desempenha o papel de produtor 
dentro de um serviço de alimentação é coerente com a 
realidade deste segmento de mercado, sendo organiza-
ções prestadoras de serviços.

Segundo Matos e Proença (2003), nas UANs, há 
uma pressão com relação ao tempo da produção, pois 
o tempo é limitado e pouco flexível para se produzir 
refeições, sendo ajustado de acordo com os horários de 
distribuição das refeições, que é predeterminada pelas 
funções desenvolvidas na empresa onde a Unidade de 
Alimentação e Nutrição encontra-se inseridas. 

Assim, a organização do trabalho em UAN é forte-
mente norteada por princípios taylorista-fordista, es-
truturada com base em rotinas, roteiros, normas téc-
nicas e organogramas para a produção de refeições. 
O trabalho obedece a uma “linha de montagem”, cujo 
objetivo é fazer com que a matéria-prima siga um flu-
xo contínuo pelas subáreas em tempo pré-determina-
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do, sendo transformada em alimentação e ser servida 
aos comensais (COLARES; FREITAS, 2007).

Em se tratando do papel que foi considerado como 
de menor relevância dentre os presentes no perfil do 
nutricionista gestor estando inserido no modelo dos 
processos internos descritos por Quinn, Faerman, 
Thompson e McGrath (2003), foi o papel do gestor co-
ordenador. O papel de coordenador está voltado para as 
atividades que forneçam sustentação à estrutura e ao 
fluxo do sistema, e que estes sejam dignos de confiança 
e de crédito, e se espera deste profissional, traços com-
portamentais voltados à facilitação do trabalho, como 
agendamento, coordenação de esforço de equipe, en-
frentamento de crises e resolução das dificuldades de 
ordem tecnológica, logística e doméstica (QUINN, FA-
ERMAN, THOMPSON; MCGRATH, 2003).

De acordo com os autores, o papel do coordenador 
compreende a coordenação do trabalho de dois ou mais 
empregados, cuidando para que o trabalho transcorra 
com tranqüilidade e as atividades sejam realizadas 
conforme sua importância relativa, com um mínimo 
de atrito entre os indivíduos, grupos e unidades de tra-
balho, de forma que as pessoas coordenadas estejam 
corretamente colocadas em suas funções, devendo este 
desempenhar atividades que envolvam descrição de 
cargos, de tarefas e estruturação do trabalho.

Tendo sido apontada pelos nutricionistas pesquisa-
dos como a competência que está menos presente em 
suas atividades de gestor de uma Unidade de Alimen-
tação, pode estar relacionada à própria estrutura organi-
zacional das empresas terceirizadas, na qual foi identifi-
cada neste estudo, de acordo com o relato dos gestores, 
a existência de setores específicos que tratam de proces-
sos burocráticos e funcionamento das unidades. 

Quando observada a percepção das competências efe-
tivas diante da análise, tendo os papéis de produtor, men-
tor, inovador, monitor e facilitador,  destacado-se perante 
os demais, o perfil gerencial efetivo está muito próximo 
ao que Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003) 
denominaram de “Adaptativos Caóticos”, sendo classifi-
cado como um perfil ineficaz, o que é compatível com as 
características do profissional descrito neste estudo.

Assim, baseado nas informações apresentadas, perce-
be-se que na prática, o profissional gestor de uma unidade 
de alimentação e nutrição é um profissional que desen-
volve suas atividades profissionais focado no lucro e na 
produtividade, e para isto, necessita de uma atmosfera de 
equipe, de modo que possa resolver os conflitos existentes 
na dinâmica destes serviços, atendendo parte dos desafios 
propostos por Quinn, Faerman, Thompson e McGrath 
(2003) para o alcance da eficácia organizacional.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

A pesquisa teve como objetivo principal avaliar a per-
cepção dos nutricionistas gestores de Unidades de Ali-
mentação e Nutrição terceirizadas de Natal/RN, sobre 
suas competências gerenciais conforme modelo proposto 
por Quinn, Faerman, Thompson e McGrath (2003).

No que diz respeito às características dos profis-
sionais nutricionistas pesquisados, identificou-se que 
todas são do sexo feminino, sendo a maioria jovem e 
com pouco tempo de graduação. Poucos possuem uma 
formação além da graduação e também pouca experi-
ência profissional, ocupando a função de gestor pela 
primeira vez.

Em relação à percepção das competências geren-
ciais efetivas dos gestores de Unidades de Alimentação 
e Nutrição terceirizadas, a maioria das competências 
apresentou um nível de classificação satisfatória, e 
apenas duas foram relacionadas ao nível considerado 
como mediano, não tendo nenhuma competência sido 
identificada como insatisfatória.

Das competências efetivas do gestor, a que apresen-
tou a maior média foi a que exige do gestor a necessida-
de de se estimular o desenvolvimento de um ambiente 
produtivo, sendo orientado para a tarefa. O papel de 
produtor se destacou por concentrar os maiores índices 
de competências efetivas, principalmente por este visar 
ao desenvolvimento de atividades orientadas para as 
tarefas, realidade bem marcante nos serviços de ali-
mentação terceirizada. Já o papel de “Coordenador” 
foi o menos presente no perfil destes profissionais, o 
que pode estar relacionado à estrutura organizacional 
das empresas terceirizadas.

Os papéis, de maior e menor média, apontados na 
pesquisa estão inseridos dentro dos Modelos das Metas 
Racionais e o Modelo dos Processos Internos respecti-
vamente. Ao se analisar os perfis dos gestores, identifi-
cou-se que em relação às competências requeridas, na 
percepção dos nutricionistas, estas estão próximas ao 
perfil denominado de “Adaptativos Caóticos”, sendo 
reconhecido como um perfil gerencial ineficaz.

O estudo das competências gerenciais do nutricio-
nista gestor de Unidades de Alimentação e Nutrição 
terceirizadas se fez importante por ser uma forma de 
se identificar as necessidades destes tipos de serviços 
quanto ao perfil de seu gestor, podendo, a partir do en-
tendimento de suas necessidades minimizarem os pro-
blemas encontrados na gestão destas Unidades.

A limitação desta pesquisa está centrada na questão 
do tipo da pesquisa (survey) que dá ênfase nos aspectos 
perspectivos, nos quais os levantamentos recolhem da-
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dos referentes à percepção que as pessoas têm acerca 
de si mesmas, e se considerar que a percepção é subje-
tiva, pode-se resultar em dados distorcidos. 

Sendo assim, sugere-se que sejam desenvolvi-
dos estudos futuros nos quais possam ser aplicadas 

hetero-avaliações, de modo que o profissional possa 
ser avaliado pelos seus superiores e subordinados, 
corrigindo assim o viés da autoavaliação, que pode 
interferir na interpretação dos resultados diante da 
realidade encontrada no mercado.
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RESuMO
Este artigo tem por objetivo abordar a questão do impacto ambiental no Engenho Imaculada Conceição, localizado no Estado da Paraíba e, com base nesta 
abordagem, construir uma correlação entre as estratégias de marketing adotadas por esse Engenho em suas campanhas publicitárias, evidenciando o 
potencial de competitividade existente neste ramo de mercado. A pesquisa realizada teve como foco teórico a Análise de Impactos Ambientais (AIA) e o 
Estudo de Impactos Ambientais (EIA), consubstanciados pelos fundamentos da responsabilidade social e ambiental como forma de conscientização e 
preservação do meio ambiente, fazendo uma observação direta desses dados na empresa em estudo. O método utilizado foi o de estudo de caso, apoiado 
pela execução de um questionário do tipo fechado e um checklist de observações primárias. Os resultados da pesquisa apontam para a construção de uma 
estratégia de produção que envolve componentes de preservação ambiental, composto mercadológico e governança aos princípios de sustentabilidade. 
As conclusões da pesquisa sugerem a existência de um imperativo de alinhamento dos programas de preservação do meio ambiente e a estratégia de 
competitividade mercadológica da organização investigada.

Palavras-Chave: Impacto ambiental. Estratégia mercadológica. Competitividade.

ABSTRACT
This article aims to discuss the environmental impact on the Imaculada Conceição cachaça refinery located in the State of Paraíba and based on the correlation 
between marketing strategies adopted by this company in their advertising campaigns, highlighting the potential of competitiveness existing in this market 
sector. The survey focused on the theoretical analysis of environmental impacts (AIA) and the environmental impact study (EIS) done by the foundations of 
social and environmental responsibility as a form of awareness and preservation of the environment, making a direct observation for the study. The method 
used was a case study, supported by the execution of a closed questionnaire and a checklist of primary observations. The results point to the construction of 
the strategy that involves environmental preservation comprised of marketing and governance principles of sustainability. The research suggests that there is 
a need to align the programs of the environmental preservation and marketing competitiveness strategy of the investigated organization.

Keywords: Environmental impact. Marketing strategy. Competitiveness.
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   1 INTRODuÇÃO

As organizações pós Revolução Industrial torna-
ram-se extremamente competitivas e dinâmicas, prin-
cipalmente nas últimas décadas, quando a economia 
tem incorporado cada vez mais depressa as novas ten-
dências de mercado, onde os consumidores têm exigi-
do das empresas não apenas uma maior preocupação 
com a qualidade, mas também que essa qualidade do 
produto (bens e/ou serviços) apresente consistência, 
promovendo padrões de regularidade assegurada.

Segundo Tommasi (1994), historicamente a ativi-
dade econômica tem contribuído para a degradação 
ambiental, uma vez que as diversas ações (planos, 
políticas e projetos de processos e de produtos) de de-
senvolvimento afetam o meio ambiente de várias ma-
neiras. Estes efeitos se intensificaram a partir da re-
volução industrial, visto que para a maximização da 
produtividade necessária ao atendimento do postulado 
demandado em tal fase, foi necessário o uso intensivo 
e indiscriminado de recursos, onde a quantidade e va-
riedade de resíduos industriais (efluentes) lançados no 
meio ambiente passaram a ser cada vez maiores. Por 
outro lado, percebe-se que a velocidade de produção 
de dejetos das sociedades ocidentais, o avanço da ur-
banização e a força poluidora das atividades bélicas e 
industriais, começaram a superar em muito a capacida-
de regenerativa dos ecossistemas e a reciclagem dos re-
cursos naturais renováveis, além de colocar em níveis 
de exaustão os recursos não renováveis.

Muitas vezes é possível encontrar grandes áreas 
impactadas, ou até mesmo países e estados, devido ao 
rápido desenvolvimento econômico, sem o controle e 
manutenção dos recursos naturais. A conseqüência 
pode ser poluição, uso incontrolado de recursos como 
água e energia, solo, subsolo, etc. Também é possível 
encontrar áreas devastadas por causa do subdesen-
volvimento, que traz como consequência a ocupação 
urbana indevida em ambientes protegidos e falta de 
saneamento básico (TAUK, 1995).

Nesta perspectiva, este artigo discorre sobre dois 
importantes documentos na órbita da presente proble-
mática: a Análise de Impacto Ambiental (AIA) e o Es-
tudo de Impacto Ambiental (EIA), examinando suas 
respectivas responsabilidades no entorno da preser-
vação ambiental no Engenho Imaculada Conceição, 
localizado no Estado da Paraíba - Brasil. A pesquisa 
realizada se apropriou de um estudo de caso, tendo 
como objetivo principal a análise da influência da 
preservação ambiental em estratégias mercadológi-
cas do Engenho (objeto do estudo). Foram identifica-

das as políticas vigentes de meio ambiente e o estudo 
dos padrões e especificações adotados para a prote-
ção da qualidade da gestão ambiental, descrevendo 
as ações desenvolvidas e seus relacionamentos com 
a preservação ambiental. A aplicação desse traçado 
metodológico permitiu analisar a questão de como as 
estratégias mercadológicas relacionadas evidenciam 
a preservação ambiental na unidade investigada.

2 APORTEs LITERáRIOs AO 
PROBLEmA EXAmINADO

2.1 A ANÁLISE E O ESTUDO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS

A partir da década de 60 do século passado, surgiu o 
conceito de desenvolvimento como sinônimo de cresci-
mento econômico, dissociando-o da proteção ambiental. 
Como consequência de tal lógica, tem-se a constatação do 
crescimento dos problemas ambientais, criando-se uma 
nova visão, por meio de mecanismos internacionais, de 
opção pela reforma dos processos de desenvolvimento em 
atendimento ao conceito de desenvolvimento sustentável 
(SOUZA, 2000). Contudo, somente nos anos de 1980 é 
que a interdependência entre economia e ambiente, a es-
cala global dos problemas ambientais e a necessidade de 
se considerar os resultados ambientais nos níveis institu-
cionais e técnicos, passaram a ganhar maior reconheci-
mento. A consolidação destes conceitos se formalizou na 
Conferência Rio 92, apesar da resistência de alguns paí-
ses mais desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos da 
América (THÉRIVEL; PARTIDARIO, 1996).

Segundo o documento CPRH (2006), no Brasil, 
a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) envolve 
um conjunto de métodos e técnicas de gestão am-
biental reconhecidos, com a finalidade de identifi-
car, prognosticar e interpretar os efeitos e impactos 
sobre o meio ambiente, decorrentes de ações pro-
postas, tais como: legislação de solo, políticas, pla-
nos, programas, projetos, atividades, entre outros. A 
avaliação de impactos também ficou definida como 
essencialmente estratégica e indicativa (GLASSON; 
THÉRIVEL; CHADWICK, 2001), em qualquer prá-
tica decisória que esteja incorporando pressupostos 
ambientais para um desenvolvimento sustentável 
(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IM-
PACT ASSESSMENT, 2002). Ainda de acordo com 
a CPRH (2003), a AIA constitui-se num valioso ins-
trumento no processo de decisão para empreendedo-
res, especialmente no que se refere à:
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a) seleção de alternativas de desenvolvimento da 
ação proposta, permitindo, entre outros, a redução 
dos danos e custos de medidas de controle ambiental;

b) implantação de políticas ambientais nas empre-
sas, onde os mecanismos da AIA são reforçados 
tanto pelas iniciativas das Normas ISO 14.000, 
quanto pelo Poder Público, face à preocupação 
com problemas ambientais.

Na abordagem de Milare e Benjamin (1993), o obje-
tivo central do estudo de impacto ambiental é simples: 
evitar que um projeto (obra ou atividade), justificável 
sob o prisma econômico ou em relação aos interesses 
imediatos de seu proponente se revele posteriormente 
catastrófico para o meio ambiente. Corroborando com 
esse pensamento, Moraes (1994) apud Souza (2000) 
afirma que, uma ordem democrática plena seria aquela 
que permitisse à sociedade dispor sobre seu território 
e sobre o patrimônio natural sob sua responsabilidade. 
Uma decisão que emerge da sociedade, completamente 
repleta de legitimidade, é soberana quanto ao uso que 
decide dar a seus recursos naturais. Esse postulado se 
ajusta à definição estabelecida no Relatório Brundtland 
(WCED, 1987), de que “o desenvolvimento sustentável 
é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades”.

Segundo Moreno (2000), uma base fundamental do 
planejamento é o conhecimento que se tem da realidade 
territorial, sustentada pela capacidade de se estabele-
cer hipóteses e teorias sobre uma situação futura. Em 
consonância com a implementação de uma prática que 
vise sustentabilidade ambiental, a avaliação de impacto 
ambiental, mesmo diante de suas dificuldades e defici-
ências de implantação (SÀNCHEZ, 1993; LIMA et al, 
1995) passa a ter um papel estratégico (BRITO, 1996) e 
com perspectivas reais e potenciais para contribuir com 
princípios e critérios para a sustentabilidade ambiental.

Neste contexto, o planejamento estratégico é uma 
das ferramentas essenciais quando o foco é garantia 
de eficiência no desenvolvimento econômico, com a 
máxima utilização da infraestrutura e incorporação 
do conceito de cidade compacta (LOPES, 1998).

2.2 O PROBLEMA NA LENTE DAS 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Com base em Boone e Kurtz (1998), os elemen-
tos básicos de uma estratégia de marketing consistem 
em: público-alvo e composto mercadológico. De fato, 
o conhecimento dos 4 P ś básicos da ação/plano de 

marketing e do estamento devidamente segmentado 
sob a racionalização do mercado, implicará em es-
tratégias de diferenciação da organização para com 
o cliente/consumidor final. Para Rasmussen (1987), 
a atividade da empresa é o primeiro passo para o 
incremento do plano de marketing. Neste aspecto, 
considera-se que os objetivos têm que ser realistas e, 
o tempo de sua realização (no curto, médio e/ou de 
longo prazo) precisa ser definido claramente. Assim 
se define a estratégia mercadológica, que é a arte de 
elaborar o planejamento dos recursos da empresa a 
fim de assegurar a máxima penetração das vendas no 
mercado, bem como a máxima lucratividade, da qual 
a empresa necessita para a sua sobrevivência.

Desta forma, duas variáveis são extremamente im-
portantes, o conhecimento do mercado (os pontos fortes 
e fracos dos competidores) e o planejamento. O planeja-
mento estratégico é um processo formalizado (levando 
em consideração os pontos fortes e fracos da organiza-
ção, ameaças e oportunidades do ambiente, bem como 
as variáveis multi-critérios – idiossincrasias religiosas 
e culturais, valores e crenças) para produzir e articular 
resultados (estabelecendo objetivos, estratégias e ações), 
na forma de um sistema integrado de decisões.

Nesta ordem de articulação teórica, pode-se inferir 
que o planejamento estratégico de uma organização 
(pública e/ou privada) é um processo contínuo e per-
manente, com os seus ciclos, onde as variáveis sociais, 
políticas, ecológicas, econômicas e tecnológicas têm 
um papel fundamental dentro do desenvolvimento sus-
tentável e dos ajustes meritórios e contingências que se 
afiguram para as organizações ditas inteligentes, me-
recedoras, inclusive, do título de “empresas cidadãs”.

A importância do planejamento estratégico ocorre, 
basicamente, em razão da possibilidade de diminuição 
do risco de tomar uma má decisão. Através do PE, a 
empresa pode coordenar as suas atividades, preparar-se 
para o inevitável, tendo opções frente ao indesejável, co-
ordenando o controlável, exercendo, ainda, a racionali-
dade dos processos, que minimizará os riscos na tomada 
de decisões; criando espaços futuros de ação para evitar 
pressões e integração de decisões em um plano único, 
mantendo os potenciais de competitividade.

O ponto de partida de qualquer planejamento é 
o conhecimento sistematizado do objetivo, ou seja, 
o estado futuro desejado que a organização preten-
da atingir. A partir desta definição, estabelece-se a 
meta, que é um objetivo especifico e quantificado, 
com prazo prefixado de realização. Existem diver-
sos tipos de objetivos: ideológicos, impostos, pes-
soais compartilhados e sistêmicos, estes últimos 
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tendo como referência a sobrevivência, eficiência, 
controle e crescimento.

Segundo Kreikebaum (apud BORENSTEIN, 1999), 
a estratégia, dentro do planejamento estratégico da em-
presa, tem uma função importante, pois é a expressão 
da utilização, pela organização, dos seus pontos fortes 
(existentes e potenciais) para superar mudanças no am-
biente, levando em conta seus objetivos.

3 PROCEDImENTOs 
mETODOLÓGICOs

Este artigo foi desenvolvido a partir de uma pes-
quisa empírica, cujo ambiente investigado foi o Enge-
nho Imaculada Conceição, localizado no município de 
Duas Estradas, Estado da Paraíba. Para tanto, proce-
deu-se a execução de um estudo de caráter explora-
tório, tendo como universo o próprio Engenho e seus 
equipamentos de produção. Os sujeitos da pesquisa fo-
ram limitados ao proprietário (Diretor Presidente) e à 
Gerência Agro-Industrial, composta do Gerente Geral 
e uma pequena equipe de assessores administrativos.

Os dados foram coletados por meio da aplicação 
de um questionário do tipo fechado e de um cheklist 
de observações primárias, cuja finalidade foi a de 
prover uma averiguação entre o relatado e o efeti-
vamente observado na unidade pesquisada. Ainda 
com relação aos meios de investigação, registra-se a 
aplicação de uma entrevista semiestruturada, com a 
participação direta dos pesquisadores e dos agentes 
produtores da cachaça Serra Limpa. 

Para acomodar ou emprestar sustentação ao 
conhecimento a ser construído, também foi desen-
volvido, a título dos dados primários, um rastre-
amento bibliográfico, constituído principalmente 
de livros, artigos, periódicos, anais e anuários do 
setor, bem como em outros canais de consultas, 
como sites que abordam o tema. As referências 
consultadas possibilitaram uma sucinta obtenção 
de informações que foram expostas no desenvol-
vimento do trabalho.

 
4 ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Com base nos dados coletados no processo de exe-
cução da pesquisa, é possível se construir uma lógi-
ca explicativa para o conjunto de práticas ambientais 
desenvolvidas pelo Engenho Imaculada Conceição 
(ambiente investigado). Em cumprimento ao objetivo 
proposto para esse artigo, articula-se uma discussão 

dos resultados da pesquisa em duas perspectivas de 
análise: (1) a dimensão preservação ambiental e, (2) 
a dimensão competitividade mercadológica.

4.1 ANÁLISE DOS DADOS NA DIMENSÃO 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Inicialmente, registra-se a constatação de uma pre-
ocupação formal da empresa com a preservação do 
meio ambiente. Tal preocupação é observada explici-
tamente, desde a montante do processo de produção da 
cachaça. No entorno das intermediações da empresa, 
observa-se a manutenção de uma paisagem preserva-
cionista, bastante arborizada, com variedades de espé-
cies nativas e, dentre elas, algumas frutíferas.

Uma análise do processo produtivo operado pela 
empresa aponta para uma cadeia de produção total-
mente natural, sem a adição de nenhum tipo de aditi-
vo (fermento, ácido sulfúrico, farelo de arroz, farelo 
de milho, etc) aos diferentes e sucessivos estágios de 
produção. Mesmo no campo (estágio embrionário 
do processo), onde se realiza o plantio de cana-de-
-açúcar, após a execução da colheita, a área cultivada 
não é queimada (procedimento convencional nesse 
tipo de produção). Este procedimento é adotado pela 
empresa estudada para que não se agrida o solo, nem 
se altere o sabor final do produto. Nessa área também 
não se utiliza nenhum tipo de agrotóxico, nem ferti-
lizantes químicos. Como fertilizante natural é usado 
o bagaço obtido da moagem da cana, misturado ao 
vinhoto obtido do processo de destilação do caldo 
fermentado, formando um adubo muito rico em NPK 
(nitrogênio-fósforo-potássio). Esses componentes de 
política ambiental observados na empresa se ajustam 
às preocupações apresentadas por Milare e Benjamin 
(1993), de que um projeto (obra ou atividade), justi-
ficável sob o prisma econômico ou em relação aos 
interesses imediatos de seu proponente se revele pos-
teriormente catastrófico para o meio ambiente

No processo de fermentação, tradicionalmente se 
utiliza algum tipo de produto (insumo) que acelere 
seu tempo de ciclo (lead-time) operacional. No Enge-
nho pesquisado esse processo acontece naturalmente, 
a levedura se reproduz com muita rapidez devido à 
higienização total do ambiente, e não há ocorrência 
de descartes de resíduos. No processo de destilação, 
o material combustível utilizado para aquecer as cal-
deiras é o bagaço seco da cana, feito em blocos pren-
sados. Essa prática permite que o insumo seja reutili-
zado, evitando o desmatamento, o uso de combustível 
fóssil, ou a utilização de energia elétrica. O preparo 
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da cachaça é constituído pela junção de bagaço de 
cana-de-açúcar, cinzas e vinhoto. O composto fica 
em repouso durante um período de seis meses, antes 
de ser utilizado. Esse procedimento ocorre em pleno 
atendimento às recomendações da CPRH (2003), as 
quais subscrevem a implantação de políticas ambien-
tais nas empresas, onde os mecanismos da AIA são 
reforçados tanto pelas iniciativas das Normas ISO 
14.000, quanto pelo Poder Público, face à preocupa-
ção com problemas ambientais.

O controle de qualidade da bebida começa na 
escolha da matéria-prima. De acordo com os dados 
levantados, 100% da produção são feitas sem a utili-
zação de adubos químicos. Da plantação da cana-de-
-açúcar (matéria-prima principal) até a destilação da 
bebida, utiliza-se um procedimento natural. Toda a 
cana utilizada na produção da cachaça vem das terras 
do engenho. A matéria-prima é cortada crua e moí-
da no mesmo dia e todas as plantas contendo bichos, 
como a broca e a cigarrinha são descartadas e jogadas 
fora. Só através desta triagem é possível se obter uma 
bebida com qualidade superior. Esse padrão de quali-
dade é rastreado por um lead-time de referência para 
o processo de fermentação que deve durar 24 horas.

A empresa realizou ajustes em termos de produção 
enxuta e sustentável, canais logísticos, sistema de cus-
teio e cadeia produtiva do complexo da cana-de-açú-
car. Esse alinhamento, de acordo com o aporte literário 
vigente (SÀNCHEZ, 1993; LIMA et al, 1995; BRI-
TO, 1996), permite caracterizá-la como uma empresa 
economicamente viável e preparada para atender às 
demandas sociais, em mercados dinâmicos e compe-
titivos. Constatou-se o emprego de conceitos e metodo-
logias como BPH (Boas Práticas de Higiene); APPCC 
(Análise do ponto de perigo e crítico de controle); QFD 
(Quality Fonction Deployment); e ERC (Efficient Con-
sumer Response), os quais ultrapassaram os limites da 
empresa e se estenderam por toda a cadeia produtiva.

As mudanças no escopo da gestão, voltadas para a 
eliminação do impacto ambiental negativo, são perce-
bidas também no rótulo do produto (a cachaça), onde 
se registra a seguinte frase: “Cachaça Serra Limpa, a 
única que não dá ressaca”. Ressaca no sentido lato da 
palavra, uma vez que esta é fabricada com a parte no-
bre da cana-de-açúcar (o coração); e ressaca se referin-
do às catástrofes do ecossistema, pois, como pode ser 
observado in loco, o produto Serra Limpa é produzido 
na única destilaria do Estado que produz cachaça atra-
vés de manejo/método ecologicamente correto.

Ainda de acordo com informações obtidas da admi-
nistração do Engenho, esse fato se dá porque o processo 

é isento de qualquer inserção química. Na fabricação da 
cachaça a empresa utiliza apenas o percentual correto 
da destilação, chamado de “cana de coração”, corres-
pondendo a 80% do destilado. O restante, chamado de 
“cana de cabeça”, tem os primeiros 10%, (“cauda”) e os 
últimos 10% do total, destinados à destilação de reutili-
zados, como por exemplo, a fertirrigação.

4.2 ANÁLISE DOS DADOS NA DIMENSÃO 
COMPETITIVIDADE MERCADOLÓGICA

Desde a inauguração de sua produção, em 1992, 
a Serra Limpa vem recebendo vários prêmios. A ca-
chaça já recebeu nove prêmios consecutivos do Troféu 
Top of Mind, como uma das marcas mais lembradas 
no Estado. Em 2006, o Engenho Imaculada Conceição 
recebeu o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, 
uma premiação de nível regional. Ainda em 2006, em 
Brasília (DF), a empresa recebeu um troféu em reco-
nhecimento de qualidade e produtividade da cachaça 
Serra Limpa. Em maio de 2010, a cachaça Serra Lim-
pa foi contemplada pela Associação de Certificado do 
Instituto Biodinâmico (IBD), com o selo de qualidade 
para produtos cultivados apenas com adubo orgânico 
(Certificado Orgânico). Em 2011, a cachaça Serra 
Limpa apareceu empatada com outra marca, em 1º lu-
gar no ranking das cinco melhores cachaças do Bra-
sil, em concurso promovido pela revista Veja. Dentre 
as mais de quatro mil marcas de cachaça existentes no 
país, a revista estabeleceu um ranking das 10 melho-
res, divididas entre brancas e envelhecidas.

As inovações de processos introduzidas, bem 
como a mudança de mentalidade administrativa 
(vertical e horizontal) no escopo geral da produção 
agroindustrial, vêm permitindo que o complexo da 
cana-de-açúcar absorva novas práticas de manufatura 
e de gestão. Esse fenômeno foi identificado na empre-
sa que, operando um sistema de manuseio sustentá-
vel e ecologicamente correto, usa merecidamente o 
slogan “100% natural”. Esta constatação se alinha 
aos postulados de Rasmussen (1987), apresentando a 
atividade da empresa como sendo o primeiro passo 
para o incremento do plano de marketing.

Empregando uma estratégia de marketing mode-
lada nos conceitos de público-alvo e composto mer-
cadológico, em consonância com os indicativos de 
Boone e Kurtz (1998), a empresa consegue fazer um 
uso notável do viés econômico de sua responsabili-
dade social, através de campanhas publicitárias e do 
chamado “marketing boca-a-boca”. Neste sentido, 
destaca-se a questão de No. 05 do roteiro de entre-
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vista, que abordou o tipo de marketing empregado 
pelo Engenho e suas repercussões para a empresa. 
De acordo com os entrevistados, a estratégia adotada 
permite que o indivíduo prove da cachaça, faça visita 
de reconhecimento do engenho, observe as instala-
ções de fabricação, deguste o produto, examine as 
condições naturais de sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente e saia divulgando, para amigos e fami-
liares, a qualidade inquestionável do produto. Segun-
do a direção do engenho, essa é a melhor estratégia de 
marketing utilizada por sua empresa, visto que 100% 
da produção são comercializados, nos mercados do-
mésticos e internacionais. 

Para a questão de No. 08 (abordando a relação 
percebida entre as campanhas publicitárias e o 
meio ambiente), aplicada junto à Gerência Agro-
-Industrial, foi respondido que: em todo o rótulo 
da cachaça há a predominância da cor verde na lo-
gomarca, utilizando a paisagem de um “partido de 
cana”, numa referência à natureza e ao natural. O 
conceito é o de promover de imediato uma boa im-
pressão ao consumidor, relacionando o rótulo com 
a qualidade vinculada às políticas de higienização 
e de preservação ambiental adotadas pela empre-
sa. Desse modo, percebe-se como a organização 
vem administrando sua relação empresa/cliente. 
A conscientização e as exigências dos consumido-
res tornaram-se cada vez mais fortes com relação 
à qualidade e à responsabilidade social e ambien-
tal. Diante desta nova e revolucionária tendência 

do mercado, a empresa pesquisada vem buscando 
ampliar seu foco de flexibilidade, disponibilizando 
produtos elaborados com os requisitos preconiza-
dos pela nova lógica dos mercados.

5 CONCLusÕEs

Nesse estudo, verificou-se que o Engenho Imacu-
lada Conceição se tornou líder de mercado na região 
devido, entre outras variáveis, à sua responsabilida-
de com o meio ambiente, respeito ao ecossistema, 
tratamento de seus efluentes, e produção ecologica-
mente correta, bem como a disponibilização e divul-
gação de dados que estão diretamente vinculados às 
características da empresa, servindo de exemplo e 
referencial às outras organizações que atuam na área 
do agronegócio. Este segmento responde por 35% do 
PIB brasileiro e possui uma posição de destaque no 
comércio internacional.

Os resultados da pesquisa apontam para a cons-
trução de uma estratégia de produção que envolve 
componentes de preservação ambiental, composto 
mercadológico e governança aos princípios de sus-
tentabilidade. Esta constatação se expressa na evi-
dente relação entre as práticas de fabricação obser-
vadas e a política de marketing da empresa. Pode se 
concluir, portanto, a existência de um imperativo de 
alinhamento dos programas de preservação do meio 
ambiente e a estratégia de competitividade mercado-
lógica da organização investigada.
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RESuMO
Esse artigo analisa as estratégias utilizadas pelo capital em consonância com o Estado de responder às atuais expressões da questão social, através 
da retração das políticas sociais públicas. A crise estrutural do capital e do modo de regulação social, nos países de capitalismo avançado, provocaram 
alterações na produção e reprodução da vida social. Sob o recrudescimento da pobreza, percebe-se nesse período, uma constante desqualificação da 
responsabilidade estatal no acesso e regulamentação dos direitos sociais e trabalhistas, historicamente conquistados. Em vistas da necessidade de 
recomposição do capitalismo, assiste-se, no Brasil, à mercantilização e à focalização das políticas sociais públicas.
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ABSTRACT
This article analyzes the strategies used for the capital in accord with the State to answer to the current expressions of the social matter, through the 
retraction of the public social politics. The structural crisis of the capital and the way of social regulation, in the countries of advanced capitalism had 
provoked alterations in the production and reproduction of the social life. Under the new outbreak of the poverty, it is perceived in this period, a constant 
disqualification of the state responsibility in the access and regulation of the social and working rights, historically conquered. In sights of the necessity 
of resetting of the capitalism, it is attended, in Brazil, to the commercialisation and the focusing of the public social politics.
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1 A CONsOLIDAÇÃO DO mODELO 
KEYNEsIANO-FORDIsTA E A 
ImPLEmENTAÇÃO DAs POLÍTICAs 
sOCIAIs NOs PAÍsEs DE 
CAPITALIsmO AVANÇADO

O período entre os anos 1945 – 1975, denominado 
30 Anos Gloriosos, caracterizou-se pela ampla expan-
são da economia capitalista, sob a liderança do capital 
industrial e pela regulação sistemática do Estado nas 
relações sociais e econômicas, nas sociedades de capi-
talismo avançado. Ao contrário da ortodoxia liberal do 
laissez-faire que se fundamentava na autorregulação 
do mercado e, que começou a expressar seus limites a 
partir da crise do capital de 1929, essa nova forma de 
regulação social do Estado, chamado Estado de Bem-
-estar social ou Welfare State, estava diretamente rela-
cionada com a expansão do capital e o desenvolvimen-
to da sociedade salarial no pós-1945. 

De acordo com Pereira (apud DIAS, 2006), o pa-
radigma dominante do Estado de Bem-estar social 
foi orientado a partir do pacto entre três doutrinas: 
primeiro, o receituário keynesiano, em que o Estado 
era legítimo para intervir por meio de uma série de 
medidas econômicas e sociais; segundo, nas postula-
ções beveridgeanas, ou seja, nas reformulações sobre 
o sistema de seguridade social, baseados no direito de 
feição universal e terceiro, na teoria da cidadania de 
T. H. Marshall composta por três tipos de direitos: os 
civis, que tratam das liberdades individuais, os políti-
cos, de votar e ser votado e os direitos sociais, carac-
terizados pelo acesso a um mínimo de bem-estar e de 
segurança, a partir do Welfare State, como instituição 
responsável pelos serviços sociais.

A legitimidade da intervenção do Estado de bem-
-estar social na sociedade capitalista dava-se pelo de-
senvolvimento das políticas de pleno emprego, em que 
trabalho e o salário eram elementos que possibilitavam 
as condições de reprodução do capitalismo, a partir de 
mudanças da relação do Estado com o desenvolvimen-
to da produção. O aumento real da renda, através da 
garantia dos salários diretos e indiretos e a cobertura 
dos riscos sociais tanto para os que estavam inseridos 
na ordem formal do trabalho, como para a parcela ex-
cluída dessa ordem configuravam as políticas de bem-
-estar adotadas pelo Estado. 

Segundo Berhing e Boschetti (2010), o Estado, com 
o keynesianismo, tornou-se produtor e regulador das re-
lações econômicas e sociais. No entanto, isso não signi-
ficava o abandono do capitalismo ou a defesa da sociali-

zação dos meios de produção. Ao contrário, defendia-se 
a liberdade individual e a economia de mercado através 
de uma intervenção do Estado, que parcialmente rompia 
com a dogmática liberal-conservadora.

Sob o ponto de vista econômico, esse período foi 
caracterizado pela maturidade do padrão de acumula-
ção fordista, instituído por Henry Ford, no início do 
século XX. O fordismo caracterizava-se por um siste-
ma de máquinas de caráter rígido, com divisão especí-
fica do trabalho, aumento intenso do capital morto e da 
produtividade, produção em grande escala e consumo 
de massa (FRIGOTTO, 1995).

O regime fordista, por sua vez, estava diretamente 
aliado ao taylorismo, inspirado por Taylor. Essa forma 
de organização científica do trabalho estruturava-se a 
partir da decomposição de cada processo de trabalho, 
segundo padrões rigorosos de produção, tempo e mo-
vimentos. O encadeamento repetitivo de tarefas rigi-
damente cronometradas do trabalhador na indústria, 
a racionalização do processo de trabalho e uma nova 
dimensão da relação salarial desembocaram no desen-
volvimento de um consumo de massa.

Desse modo, praticamente ao longo do século XX, 
o binômio taylorismo/fordismo vigorou na grande in-
dústria. Esse sistema produtivo e a política keynesiana 
de intervenção do Estado nas relações sociais e eco-
nômicas contribuíram para a expansão econômica do 
capitalismo internacionalmente. O trinômio entre o 
trabalho organizado, o grande capital corporativo e a 
nação-Estado formou a base de poder da expansão de 
pós-guerra (HARVEY, 2001).

Nesse período, também foi constituído sob a me-
diação do Estado, um sistema de compromissos entre 
capital-trabalho. Esse “pacto” passou a ser realizado 
entre o movimento operário de orientação social-de-
mocrata e o patronato, sob representação dos sindica-
tos e dos partidos políticos. Segundo Antunes (2000), 
esses “compromissos” fortaleciam uma concepção es-
tadista no interior do movimento operário, onde as ne-
gociações em torno das melhores condições salariais, 
de trabalho e de seguridade tinham fim em si mesmas. 

Criava-se, pois, um “fetichismo do Estado” presen-
te na estratégia e no projeto do movimento operário 
social-democrata, legitimando assim, uma suposta ex-
terioridade do mesmo frente ao capital e ao trabalho e 
ainda, estabelecendo uma relação de dependência dos 
segmentos importantes do operariado europeu para 
com o Estado, na sua qualidade de garantidor da segu-
ridade social e de gestor geral da relação salarial, sob a 
forma do Estado providência. 

É importante ressaltar que o “compromisso” social-



70Ano IV, n. 2 - abr./set. 2012

-democrata firmado entre o capital e o trabalho, sob a 
mediação do Estado, não abrangia os países do deno-
minado Terceiro Mundo, que permaneciam excluídos 
desse tipo de Estado providencial.

2 ANOs 1970: A CRIsE EsTRuTuRAL 
DO CAPITAL E A EmERGÊNCIA DA 
ACumuLAÇÃO FLEXÍVEL

No início dos anos 1970, a sinergia orquestrada 
entre o crescimento econômico, o pleno-emprego e 
o desenvolvimento dos direitos do trabalho e de pro-
teção social começou a apresentar sinais de esgota-
mento. A crise estrutural do capital, exacerbada pelo 
choque do petróleo, demonstrou os limites do modelo 
de acumulação e regulação social ora vigente. 

Frigotto (2000) remete-se às crises do sistema 
capitalista, como um movimento cíclico e inerente à 
própria natureza desse sistema.

O caráter contraditório do capitalismo, que 
leva a crises periódicas e a ciclos abruptos 
e violentos, como demonstra Marx ao ana-
lisar a natureza do capitalismo e a socieda-
de capitalista nascente, não advém de algo 
extremo, mas deriva da dominação do capi-
tal e exploração do trabalho (FRIGOTTO, 
2000, p. 64).

Assim, diferente da retórica conservadora das 
classes dominantes, que atribuíam a crise à ampla 
intervenção do Estado na economia, sendo esses ar-
gumentos bases para o desenvolvimento da tese neo-
liberal, sabe-se que os reais motivos que impulsiona-
ram a supracitada crise advêm da própria dinâmica 
do capital e de suas leis de acumulação, concentração 
e centralização em face da exploração do trabalho.

Segundo Antunes (2000), os traços mais eviden-
tes da crise manifestavam-se com a queda da taxa de 
lucro, dado o aumento do preço da força de traba-
lho; o esgotamento do padrão de acumulação taylo-
rista/fordista de produção, dado pela incapacidade 
de responder à retração do consumo, fruto do início 
do desemprego estrutural; a hipertrofia da esfera fi-
nanceira, que ganhava relativa autonomia frente aos 
capitais produtivos; a maior concentração de capitais 
graças às fusões entre as empresas monopolistas e 
oligopolistas; a crise do Welfare State ou do Estado 
de bem-estar social dos seus mecanismos de funcio-
namento, acarretando a crise fiscal do Estado capita-
lista e a necessidade de retração dos gastos públicos; 
o incremento acentuado das privatizações, tendência 

generalizada às desregulamentações e à flexibiliza-
ção do processo produtivo, dos mercados e da força 
de trabalho.

Em relação ao mundo do trabalho, adota-se assim, 
um novo modelo de gestão avesso à rigidez do for-
dismo. Esse novo modelo denominado acumulação 
flexível apoia-se na flexibilidade dos processos de tra-
balho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos 
padrões de consumo. Caracteriza-se ainda por novos 
setores de produção, novas maneiras de fornecimen-
to de serviços financeiros, novos mercados e princi-
palmente, pela intensificação da inovação comercial, 
tecnológica e organizacional (HARVEY, 2001).

Essa reorganização do capital com vistas a dar 
respostas à crise ora instalada, pautada nesses novos 
processos de produção, tinha o toyotismo ou modelo 
japonês como referência. A descentralização e hori-
zontalização da produção e o melhor aproveitamento 
possível do tempo, frente às exigências individualiza-
das do mercado consumidor, marcavam uma produ-
ção flexível e heterogênea.

Segundo Frigotto (2000), os sinais de esgotamento 
do sistema fordista coincidem com uma revolução na 
base técnica do processo produtivo. A microeletrônica 
associada à informatização, à microbiologia e engenha-
ria genética que permitem a criação de novos materiais 
e novas fontes de energia são a base da substituição de 
uma tecnologia rígida por uma tecnologia flexível.

Entretanto, essa nova forma da produção mais fle-
xível e com inovações da base tecnológica produziu a 
precarização do trabalho, elevou os índices de desem-
prego estrutural, destruiu as habilidades e os ganhos 
salariais dos trabalhadores, além de um ataque exces-
sivo ao poder sindical.

A precarização do mundo do trabalho foi expressa 
na intensificação do ritmo produtivo, na ampliação do 
conjunto flutuante e flexível de trabalhadores através 
do aumento das horas extras, na terceirização no in-
terior e fora das empresas e na contratação de traba-
lhadores temporários (ANTUNES, 2000).

Todos esses fatores desembocaram na crise da socie-
dade salarial o que fez emergir assim, uma nova questão 
social. Segundo Castel (1998), a nova questão social está 
diretamente ligada ao enfraquecimento das proteções 
sociais, oriundas das funções integradoras do trabalho. 
O que se observa é a quebra do vínculo entre trabalho e 
segurança, devido às frágeis relações de trabalho e o de-
semprego. Além daqueles que foram diretamente atin-
gidos pelas mutações do trabalho, há aqueles que nem 
sequer hoje conseguem ser explorados pelo capital, os 
supranuméricos que vivem como inúteis no mundo.
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3 A EmERGÊNCIA DO EsTADO 
NEOLIBERAL E A RETRAÇÃO DAs 
POLÍTICAs sOCIAIs PÚBLICAs

Conforme exposto acima, a retórica burguesa acer-
ca da crise de 1970 pauta-se na ideia de diminuição do 
controle do Estado na economia, em virtude de sua forte 
intervenção na regulação econômica e social no período 
do Estado de Bem-estar social. Nesse sentido, advoga-se 
o retorno às ideias liberais das “leis naturais de merca-
do” e à retirada do Estado da economia. 

Acirra-se também o processo mundialização da 
economia, mediante a preponderância da financei-
rização do capital. Para Chesnais (1996), as novas 
estratégias adotadas pela globalização, a partir de 
1980, pautam-se mais pelo investimento internacio-
nal do que pelo comércio exterior, moldando assim 
as estruturas que predominam na produção e no in-
tercâmbio de bens e serviços.

No âmbito político, percebe-se nesse período uma 
constante desqualificação da responsabilidade do Estado 
para com o trato da questão social. Formata-se uma nova 
roupagem do liberalismo clássico, baseada num conjunto 
de receitas econômicas e programas políticos que tinham 
como base a crítica ao Estado de Bem-estar social.

Dentre os argumentos que respaldam a proposta ne-
oliberal, destaca-se a redução do papel do Estado para 
as políticas sociais de cunho universal, através de uma 
melhor disciplina orçamentária do Estado. Segundo 
o discurso dominante, era necessário diminuir a ação 
reguladora do Estado, pois os gastos públicos e sociais 
ocasionaram um desequilíbrio orçamentário, provocan-
do inflação e desemprego, além do aumento da carga 
tributária, que diminuía os investimentos privados. 

Anderson (1995), ao falar do neoliberalismo 
afirma que,

O remédio, então, era claro: manter um Es-
tado forte sim, em sua capacidade de rom-
per o poder dos sindicatos e no controle 
do dinheiro, mas parco em todos os gastos 
sociais e nas intervenções econômicas. A 
estabilidade monetária deveria ser a meta 
suprema de qualquer governo. Para isso se-
ria necessária uma disciplina orçamentária, 
com a contenção dos gastos com bem-estar, 
e a restauração da taxa “natural” de desem-
prego, ou seja, a criação de um exército de 
reserva de trabalho para quebrar os sindica-
tos (ANDERSON, 1995, p. 11).

Historicamente, o neoliberalismo surgiu após a 2ª 
Guerra Mundial, na região da Europa e dos Estados 

Unidos, onde imperava o capitalismo, como reação te-
órica e política ao Estado intervencionista, tendo como 
texto de origem “O Caminho da Servidão”, de Friedrich 
Hayeck, escrito em 1944.  O neoliberalismo tinha como 
tese fundamental que a limitação dos mecanismos de 
mercado por parte do novo igualitarismo do Estado de 
bem-estar ameaçava a liberdade dos cidadãos e a vitali-
dade da concorrência (ANDERSON, 1995).

No entanto, é somente no final da década de l970 que 
a ideologia neoliberal vem a tomar concretude. Foi em 
1979, na Inglaterra, no governo eleito de Thatcher e em 
1980, com Reagan, nos EUA, que o programa neoliberal 
foi posto em prática nos países de capitalismo avançado. 
Ressalta-se, porém, que foi no Chile, sob a ditadura de 
Pinochet que se deu a primeira experiência neoliberal, 
quase uma década antes de Tatcher. 

Conforme descrito acima, a liberalização econômi-
ca também se manifestou na intensificação do processo 
de mundialização do capital. A proliferação do capital 
industrial aliado às instituições financeiras e bancárias 
em nível mundial contribuiu para a exacerbação das 
ideias neoliberais. Novas estratégias de acumulação e 
concentração do capital foram adotadas sob o imperati-
vo do avanço tecnológico na tentativa de diversificar as 
operações entre países, manter o controle dos mercados, 
através das fusões entre empresas e aumentar os investi-
mentos internacionais, sobretudo monetários. 

No entanto, a autonomia dos mercados não pode 
ocultar a participação dos Estados, sob a retórica ofi-
cial de contenção das crises. As decisões governamen-
tais manifestam-se através dos acordos comerciais 
entre países, dos pactos de instalação e desenvolvi-
mento das empresas, das políticas de favorecimento à 
proliferação do capital financeiro, do estabelecimento 
das barreiras alfandegárias. 

Conforme Chesnais (1996),

Sem a intervenção política ativa dos go-
vernos Thatcher e Reagan, e também do 
conjunto dos governos que aceitaram não 
resistir a eles, e sem a implementação de po-
líticas de desregulamentação,de privatiza-
ção e de liberalização do comércio, o capital 
financeiro internacional e os grandes grupos 
multinacionais não teriam podido destruir 
tão depressa e tão radicalmente os entraves 
e freios à liberdade deles de se expandirem 
à vontade e de explorarem os recursos eco-
nômicos humanos e naturais, onde lhes for 
conveniente (CHESNAIS,1996, p. 34).

No campo político-ideológico, a crença de que não 
havia mais alternativas para se contrapor à direitização 
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do neoliberalismo no Ocidente foi ratificada por um du-
plo movimento: uma exaltação do mercado e a satani-
zação do Estado, como causador de todas as desgraças 
e infortúnios que afetaram as sociedades capitalistas 
(BÓRON, 1995). 

Na América Latina, o sucesso do neoliberalismo 
deveu-se principalmente às políticas antiinflacionárias 
e de ajuste fiscal do Estado, através da elevação das 
taxas de juros concomitante à preservação dos capitais 
financeiros. O aumento dos investimentos especulati-
vos em detrimento dos produtivos ocasionou o cresci-
mento do desemprego, o agravamento da pobreza e o 
acirramento das desigualdades sociais.

Vários programas de ajuste econômico foram pro-
postos pelas Instituições Financeiras Multilaterais 
(IFMs), a exemplo do Banco Mundial, do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e, ainda, pelos governos para os 
países da América Latina. Estes constituíam em planos 
de estabilização econômica, de curto prazo, que permi-
tiriam o reequilíbrio da balança de pagamento dos paí-
ses devedores do FMI, a fim de estimular o crescimento 
da economia dos países.

De acordo com Draibe (1995), a receita neoliberal, 
nos países latino-americanos, submetidos aos rigores 
dos ajustes macroeconômicos e à devastação social, 
pareceria estar contida de reformas no sistema de pro-
teção social, orientadas para a descentralização, fo-
calização, privatização, concentração nos programas 
sociais de emergência. 

No Brasil, assim como nos demais países latino-
-americanos, o sistema de proteção social jamais se 
constitui num Welfare State. O sistema de proteção so-
cial brasileiro de cunho coorporativista-meritocrático, 
voltado para os segmentos formais da economia, carac-
teriza pela cobertura a uma parcela restrita da popula-
ção, ficando grande parte da população pobre excluída 
em razão dos seus vínculos instáveis e precários no mer-
cado de trabalho (LAVINAS, 2004).

Salienta-se que a privatização deslocou parte da pro-
dução de bens e serviços sociais públicos para o setor 
privado lucrativo e não lucrativo. Em relação a esses últi-
mos, novos sujeitos se inserem no trato da questão social, 
dentre eles, as associações de filantropia, as organizações 
comunitárias e as organizações não-governamentais. 

Segundo Francisco de Oliveira (1995), o neolibera-
lismo no Brasil adquire terreno fértil com a dilapidação 
do Estado no governo Collor.

A eleição de Collor deu-se nesse clima, no 
terreno fértil, onde a dilapidação do Estado 

preparou o terreno para um desespero po-
pular, que via no Estado desperdiçador, que 
Collor simbolizou com os marajás, o bode 
expiatório da má distribuição de renda, da 
situação depredada da saúde, da educação e 
de todas as políticas sociais. Foi seu voto de 
desespero que elegeu o Bismarck das alago-
as. Então, surgiu o neoliberalismo à brasi-
leira (OLIVEIRA, 1996, p. 25).

Nesse sentido, as reformas neoliberais instalam-se 
tardiamente no Brasil, sobretudo na década de 1990. 
As prerrogativas de ajustes das contas públicas, na 
geração de superávit primário para o pagamento dos 
juros da dívida externa brasileira, impostas pelas insti-
tuições internacionais, impulsionou o governo a adotar 
uma série de medidas a favor dos interesses privados e 
de restrição dos gastos sociais.

4 As POLÍTICAs sOCIAIs DE 
ENFRENTAmENTO À POBREZA NO 
BRAsIL CONTEmPORÂNEO

O cenário brasileiro no final da década de 1980 re-
vela-se amplo de contradições. De um lado avança-se 
no plano legal de garantia e ampliação dos direitos tra-
balhistas e sociais, através da promulgação da Consti-
tuição de 1988, denominada Constituição Cidadã. De 
outro, as reformas neoliberais acirram o cenário de des-
regulamentação e privatização dos direitos sociais, bem 
como de seletividade e focalização das políticas sociais, 
através das denominadas políticas de “combate à pobre-
za”, termo adotado pelos “países em desenvolvimento” 
a partir de orientações do Banco Mundial.

Enfatiza-se que a consolidação da Constituição de 
1988 foi fruto da luta de vários movimentos sociais or-
ganizados, através do processo de redemocratização 
política no Brasil. Essa Constituição instituiu o concei-
to de Seguridade Social, reunindo as áreas da assistên-
cia social, saúde e previdência social.  Prevê também 
um processo de descentralização e a das políticas so-
ciais, através da instituição dos Conselhos de Direitos 
em nível local, possibilitando a ampliação dos canais 
de participação popular na elaboração, fiscalização e 
gestão das políticas públicas.

Entretanto, apesar dos significativos avanços no 
processo de institucionalização da Política Nacional de 
Assistência Social, através da implementação do Siste-
ma Único de Assistência Social, em 2005, percebe-se a 
continuação da sujeição das políticas sociais públicas às 
políticas econômicas neoliberais. 

A herança patrimonialista das relações políticas no 
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Brasil e a conservação de práticas da burguesia bra-
sileira vinculadas de mandonismo oligárquico contri-
buem para uma ausência político-ideológica de acesso 
aos direitos pela classe que vive do trabalho. Concomi-
tante a isso, resgata-se a ausência de uma concepção 
de proteção social universal na sociedade brasileira, 
fazendo com que aqueles que estão destituídos das ga-
rantias formais no mercado de trabalho, recorram às 
políticas de assistência social para garantia dos míni-
mos vitais de reprodução social.

Conforme Mota (2008, p. 140),

Neste ambiente, uma parcela de ex-traba-
lhadores assalariados, agora considerados 
‘pequenos empreendedores” ou trabalha-
dores por conta própria se transformam em 
consumidores de serviços disponíveis no 
mercado, como é o caso dos seguros de saú-
de e planos de previdência privada para os 
que conseguem pagar. Os demais desempre-
gados e desorganizados politicamente en-
grossam as fileiras do ‘mundo da pobreza’.

Como forma de enfrentar as vicissitudes advindas 
desse “mundo da pobreza”, emergem novas estratégias 
sociais, políticas e ideológicas, baseadas na reformula-
ção das políticas sociais públicas, segundo os postula-
dos neoliberais. As políticas de “combate à pobreza” 
tornam-se centrais na sociedade brasileira contempo-
rânea, sob os signos dos programas de transferência de 
renda às pessoas em situação de pobreza. 

Em consonância com as orientações dos organis-
mos financeiros internacionais, as políticas de en-
frentamento à pobreza no Brasil baseiam-se, predo-
minantemente, na abordagem monetária da pobreza 
absoluta, em que os patamares de rendimentos são 
centrais para a satisfação das necessidades básicas 
dos indivíduos. Nesse sentido, as linhas de pobreza 
são definidas a partir de um mínimo necessário à 
aquisição de bens para a reprodução dos indivíduos. 

Nessa ótica, ao invés da implantação de políticas 

redistributivas, a tese do crescimento econômico e da 
liberalização dos mercados seria a solução para a supe-
ração da pobreza, pois haveria o aumento de empregos e 
da produtividade, além do crescimento dos salários. No 
entanto, como relata Salama e Destremau (1999), essa 
tese pode ser contrariada através de três fatores: o cres-
cimento não acarreta espontaneamente um aumento do 
conjunto dos rendimentos, uma política de redistribui-
ção de renda pode ser implantada e as variações da in-
flação afetam diferentemente grupos familiares. Ainda 
segundo o autor, o crescimento pode acarretar desigual-
dades crescentes, face às variações da taxa de abertura 
do comércio internacional e da modalidade de progresso 
cientifico e tecnológico. 

Em consonância com isso, adverte-se para um mas-
caramento das faces reais da questão social, materia-
lizadas no conjunto de desigualdades e lutas sociais, 
derivada das relações sociais que se estabelecem na 
sociedade capitalista de apropriação privada do cará-
ter coletivo da produção. Não obstante, destacam-se 
as situações conjunturais de mobilidade social vividas 
pelas famílias pobres no Brasil contemporâneo, em 
virtude dos programas de transferência de renda e do 
aumento do valor do salário mínimo.  No entanto, há 
de ressaltar a permanência de profundas desigualdades 
sociais e de situações de pauperismo que ainda asso-
lam a grande parte da classe trabalhadora.

Compreende-se que as respostas adotadas pelo 
Estado, sob a influência do capital, pautam-se, sobre-
tudo, em padrões focalistas de atendimento às neces-
sidades sociais. A despolitização das lutas sociais, a 
refilantropização da questão social no seio do capital 
privado, a reedição de formas antigas de trabalho, a 
mercantilização dos serviços sociais, as políticas de 
transferência de renda, dentre outras são estratégias 
orquestradas pelas classes dominantes que reiteram a 
reprodução da lei de acumulação capitalista e de re-
produção alargada de uma grande massa de superpo-
pulação relativa de trabalhadores.
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RESuMO
O objetivo do trabalho foi analisar quais as percepções dos indivíduos obesos durante a realização de suas compras de vestuário na cidade de Natal/RN. Os 
dados da pesquisa foram obtidos através da aplicação de questionários, dentro de uma abordagem quantitativa, em clínicas médicas de endocrinologia, 
por indivíduos que estão acima do peso. Durante a investigação, houve a caracterização do processo de compra no perfil desses consumidores e dos 
fatores que os influenciam na decisão. Obteve-se uma amostra não probabilística de 50 sujeitos, sendo os dados tratados descritivamente. Dentre os 
principais resultados evidenciam-se a autonomia no processo de compra dos obesos que consideram o ato de vestir como uma necessidade e não como 
um desejo, e ainda o não reconhecimento por parte das organizações dos sujeitos estudados, como um segmento de mercado. Outro resultado é a não 
importância da internet e dos vendedores como meio de comunicação no processo de decisão de compra. Conclui-se com esse estudo que os consumidores 
obesos possuem anseios específicos não satisfeitos pelo mercado e características de decisões de compras peculiares que podem ocasionar o aumento da 
competitividade e ampliar a participação do comércio varejistas de roupas.

Palavras-Chave: Comportamento do consumidor. Obesidade. Vestuário. Marketin.

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the perceptions of obese population when they are buying of clothes in Natal-RN. The data were obtained through 
questionnaires, in a quantitative approach in endocrinology medical clinical, by patients who are overweight. During the investigation, there was the 
characterization of the purchasing process in the profile of these consumers and the factors that influence the decision. We obtained a non-probabilistic sample 
of 50 subjects, with the data being done descriptively. Among the main results, it becomes evident the autonomy in the process of purchasing by the obese who 
consider the act of dressing as a necessity and not as a desire, and yet the failure to recognition by organizations of the studied subjects as a market segment. 
Another result is the insignificant role of the Internet and sellers as a means of communication in the purchase decision. It was concluded from this study that 
obese consumers have no specific expectation by the market and characteristics of peculiar purchasing decisions that may lead to increased competitiveness 
and expand the participation of the trade clothing retailers.

Keywords: Consumer behavior; Obesity Clothing; Marketing.
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   1 INTRODuÇÃO

O comportamento do consumidor é um tema rele-
vante no contexto da gestão do marketing, especial-
mente quando se evidenciam segmentos de mercado 
(KOTLER, 2000). Neste conjunto de segmentos se 
encontram os obesos. Percebe-se que atualmente é um 
tema que vem ganhando espaço na mídia, na socieda-
de, na medicina, entre psicológico, nutricionistas etc. No 
contexto do marketing, pode-se observar que é um gru-
po de consumidores que não tem sido objeto de muitos 
estudos científicos, uma vez que vem sendo tratado mais 
na dialógica da saúde pública. E como pessoas que to-
mam decisões, devem ser compreendidas como o objeto 
de investigação à luz dos modelos que discutem proces-
sos de decisão de compra (SOLOMON, 2002).

Segundo a INBIO (Instituto Brasileiro Interdisci-
plinar da Obesidade), no Brasil, cerca de 27 milhões de 
adultos (32%) apresentam algum grau de excesso de peso; 

destes, 27% e 38% correspondem aos percentuais para a 
população masculina e feminina respectivamente. Exis-
tem aproximadamente 6,85 milhões de indivíduos obe-
sos no Brasil. A maior taxa de obesidade é na capital do 
Rio de Janeiro, ficando atrás da capital do Rio Grande do 
Norte (INIBIO, 2011). Vale ressaltar que como observava 
Popkin (1998), a maioria dos obesos se encontra nas áreas 
urbanas das cidades. Assim, estes têm acesso a uma di-
versidade de produtos/serviços e comodidades.

Dados do Ministério da Saúde contabilizados até 
2008, trazem à baila o grande número de obesos no 
Brasil, como pode ser visualizado na Figura 1 a seguir. 
Tem-se a descrição da porcentagem da população obe-
sa por capital da federação e em seguida essa separação 
por sexo. Deve-se observar que há certa uniformização 
dos percentuais nos municípios demonstrados, eviden-
ciando que em média uma grande parte da população 
brasileira está acima do peso, ou seja, com o índice de 
massa corpórea acima de 30kg/m2.

Figura 1: Porcentagem de população brasileira obesa até 2008, por capital da Federação

Fonte: Ministério da Saúde (2009).

Capitais / DF

Aracaju
Belém
Belo Horizonte
Boa Vista
Campo Grande
Cuiabá
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Goiâna
João Pessoa
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
São Luís
São Paulo
Teresina
Vitória
Distrito Federal

Total

42,0
46,4
44,0
45,9
47,9
48,4
46,7
41,8
44,3
44,6
45,2
47,7
42,1
42,2
43,4
38,9
49,0
44,1
46,5
48,3
43,8
41,0
38,4
45,7
36,6
42,7
39,7

Sexo Masculino

43,0
52,1
46,5
48,1
54,6
51,8
48,9
48,3
49,6
48,6
47,7
51,8
47,1
42,3
46,1
47,0
54,1
46,9
51,5
56,3
45,4
41,4
45,9
53,4
38,7
48,7
45,0

Sexo Feminino

41,0
40,3
41,5
43,3
41,2
44,8
44,7
35,7
39,4
40,6
42,8
43,4
37,2
42,1
40,9
30,0
44,7
41,0
41,7
39,6
42,3
40,6
30,8
38,6
34,6
37,1
34,9
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O estereótipo da beleza nas sociedades ocidentais 
está difundido através de uma média que valoriza a 
magreza. As pessoas obesas não fazem parte dessa es-
trutura média, tendo dificuldades de encontrar vestu-
ários adequados às suas medidas. Algumas varejistas 
nem apresentam linhas de roupas para estes consumi-
dores,  desconsiderando  seu potencial de compra. 

As pessoas que estão acima do peso têm intempé-
ries em encontrar roupas que apresentem modelos com 
design atual, qualidades e a preço acessível e que este-
ja também dentro dos ditames da moda. Isso significa 
que não podem desfrutar da liberdade de comprar uma 
roupa pela qual se apaixonam, mas se limitar “a tra-
pos” que lhes possam servir. O fato de se estar acima 
do peso não implica que não se possa estar bem vesti-
do e ter vaidade, muito menos que não tenham poder 
de compra ou que não mereçam ser constituídos como 
um grupo de consumo. Além disso, considera-se que 
o gordo pode ser saudável, mas muitas vezes não se 
valoriza por ficar refém (as organizações ofertantes) do 
pensamento dominante, discriminatório da sociedade, 
de que o gordo não pode ser bonito, é feio e deve usar 
roupas que procurem disfarçar suas gorduras.

O desenvolvimento e a manutenção de uma linha ba-
seada no nicho de mercado é importante para o sucesso 
da indústria das aparências. É tempo da obesidade passar 
a ser uma coisa normal dentro do marketing, ser encarada 
dentro de uma perspectiva racional e como tal, conhecer 
os hábitos e comportamento desse consumidor de manei-
ra que possibilite a adoção de intervenções no modo de 
operação da estratégia e como consequência das próprias 
práticas operacionais das organizações. 

 São poucas organizações no mundo do varejo de 
vestuário que apresentam algum produto que atenda na 
íntegra às necessidades deste grupo. O  que se encon-
tram são peças de roupas pontuais e até lojas específicas 
com personalização para obesos, divergindo da lógica 
dos estudos do consumidor, onde de acordo com Giglio 
(2003), as características dos consumidores e seus pa-
péis sociais deveriam conduzir a gestão mercadológica 
na orientação do produto e demais decisões em nível tá-
tico, estratégico e operacional. Na capital do Rio Grande 
do Norte, há uma ausência de estruturas organizacio-
nais que foquem os obesos como segmento e em lojas 
de grandes magazines apresentam espaços muito pífios 
para atendê-los. Isso não deveria ocorrer, pois esse sub-
grupo da sociedade dita “normal” é um fato presente 
e possui potenciais de consumo como qualquer outro 
subgrupo. Então, diante de fatos como esses, surge uma 
questão de pesquisa que busca identificar quais as per-
cepções dos obesos no processo de consumo de roupas 

em Natal/RN. Que fatores são considerados como im-
portantes para chegar a uma decisão? Como esses con-
sumidores se percebem no consumo de roupas?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING E SEGMENTAÇÃO

Kotler e Armstrong (2000) definem marketing como 
o processo social e gerencial através do qual indivíduos 
e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam, 
criando e trocando produtos e valores com outros. Já  
Kotler e Keller (2006) afirmam que o marketing envolve 
a identificação e a satisfação das necessidades humanas 
e sociais. Definindo de uma maneira bem simples, pode-
-se dizer que ele “supre necessidades lucrativamente”.

O conceito mais básico e inerente ao marketing é o das 
necessidades humanas. Elas incluem necessidades físicas 
básicas de alimentação, roupas, calor e segurança; neces-
sidades sociais de fazer parte de um grupo e ser querido; e 
necessidades individuais de conhecimento e autoexpres-
são. Essas necessidades não são inventadas pelos profis-
sionais de marketing, são uma parte básica da constitui-
ção dos homens. O dever de qualquer negócio é fornecer 
valor ao cliente mediante ao retorno saudável. Em uma 
economia extremamente competitiva, com compradores 
cada vez mais racionais diante de uma abundância de 
opções, uma organização só pode prosperar ajustando o 
processo de entrega de valor e selecionando, proporcio-
nando e comunicando um valor superior.

Para terem sobrevivência no mercado competiti-
vo de hoje, as organizações devem concentrar-se no 
cliente, ganhando-os dos concorrentes e mantendo-os 
consigo através da oferta de maior valor. Para Kotler 
e Armstrong (2000), antes de ser capaz de satisfazer 
consumidores, uma organização deve conhecer suas 
necessidades e desejos. Portanto, um marketing só-
lido requer uma cuidadosa análise dos consumido-
res. Há muitos tipos diferentes de consumidores com 
muitos tipos diferentes de necessidades.

O mercado consiste em muitos tipos de clientes, pro-
dutos e necessidades, e a tarefa é determinar que seg-
mentos ofereçam as melhores chances para a organiza-
ção alcançar seus objetivos. Os consumidores podem ser 
agrupados e servidos de diversas formas, com base em 
fatores geográficos, demográficos, psicográficos e com-
portamentais. A segmentação do mercado consiste no 
processo de dividi-lo em grupos distintos de compradores 
com necessidades, características e comportamentos di-
ferentes, que podem requerer produtos ou compostos de 
marketing distintos (KOTLER; ARMSTRONG, 2000).
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Para Kotler (1998, p.254), “a diferenciação é ato de 
desenhar um conjunto de diferenças significativas para 
distinguir a oferta da organização das ofertas dos con-
correntes”. Quanto ao varejo, especificamente, o autor 
ainda afirma que no passado era possível segurar os 
consumidores através de sortimentos especiais e exclu-
sivos de bens, oferecendo serviços extensivos e melho-
res do que o concorrente, tais como cartão de crédito da 
loja para favorecer as comprar a prazo ou situando-se 
em locais mais próximos e convenientes para os com-
pradores. Hoje o cenário modificou-se. Assim, muitos 
varejistas estão repensando suas estratégias de marke-
ting para buscar a diferenciação da sua oferta.

Para tanto, é fundamental que as organizações co-
nheçam os atributos que os consumidores consideram 
importantes no momento de decidir a compra. Só assim 
podem agregar características e benefícios que serão per-
cebidos e valorizados pelos consumidores. Ainda nesse 
sentido, o autor salienta o dever de avaliar a importância 
quantitativa dos atributos diferentes, bem como os de-
sempenhos da organização e dos concorrentes em rela-
ção aos diferentes valores atribuídos pelos concorrentes. 
Depois de definir o posicionamento da organização, ela 
está apta a começar a planejar os detalhes do seu mix de 
marketing cujo conceito na óptica de Kotler e Armstrong 
(2000) é o grupo de ferramentas táticas controláveis de 
marketing, que a organização utiliza para produzir a res-
posta que deseja no mercado-alvo, ou seja, é composto 
de produto que resulte da combinação de bens e serviços 
que a organização oferece ao mercado-alvo; do preço, 
que significa a soma de dinheiro que os clientes devem 
pagar para obterem o produto; a praça, que inclui ativi-
dades da organização que tornam o produto disponível 
para os consumidores-alvo; e a promoção, que significa 
as atividades que comunicam os atributos do produto e 
persuadem os consumidores a comprá-lo.

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: 
VARIÁVEIS, PERCEPÇÃO E O PROCESSO 
DE COMPRA

 O proposto do marketing é satisfazer às necessi-
dades e aos desejos dos consumidores por meio da produ-
ção de produtos e serviços. Assim, conhecer as pessoas, 
suas necessidades, seus desejos e seus hábitos de compra 
torna-se ação fundamental para a eficaz administração 
mercadológica (SAMARA; MORSCH, 2005).

Compreender o consumidor é uma função essencial 
do marketing para que ele possa cumprir plenamente 
seus objetivos no desenvolvimento, na produção e na 
colocação no mercado de bens e serviços apropriados, 

e capazes de satisfazer às necessidades e aos desejos 
dos consumidores, contribuindo, assim, para o suces-
so do negócio. Para o autor Solomon (2002,) o com-
portamento do consumidor resume-se ao estudo dos 
processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 
selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, 
serviços, ideias ou experiências para satisfazer a neces-
sidades e desejos. Samara e Morsch (2005) dizem que 
esse processo é contínuo, não se limitando apenas ao 
momento da compra, quando a troca efetiva.

Schiffman e Kanuk (2000) partilham dessa visão em 
sua definição do comportamento do consumidor ao apre-
sentar que é o estudo de como os indivíduos tomam deci-
sões de gastar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, 
esforço) em itens relacionados ao consumo. O comporta-
mento do consumidor engloba o estudo daquilo que com-
pra, por que compra, onde compra, com que frequência 
compra e com que constância usa o que compra.

Kotler (2000) exprimiu que o comportamento do 
consumidor é influenciado por fatores sociais, como 
grupos de referência, família, papéis sociais e status. 
Em corroboração à essa ideia, as pessoas pesquisadas 
concordaram que  os seus amigos influenciam na sua 
compra de roupas, sendo influenciados pela opinião do 
atendente. Esses dados são importantes para o marke-
ting de forma a identificar especificamente quem é res-
ponsável pela decisão de compra, os tipos de decisões 
de compra e os passos no processo de compra.

Para Kotler e Keller (2006), uma vez que o propósito 
de marketing centra-se em atender e satisfazer às neces-
sidades e aos desejos dos consumidores, torna-se funda-
mental conhecer o seu comportamento de compra. Enten-
der o comportamento do consumidor não é tarefa fácil. 
Pela complexidade que cerca o ser humano, esse estudo 
envolve diversas áreas do conhecimento como Psicologia, 
Sociologia, Antropologia, Religião, dentre outras.

O comportamento do consumidor pode ser compa-
rado aos grandes blocos de gelo que flutuam nas águas 
geladas dos polos, por possuírem uma característica sin-
gular. A maior parte de sua estrutura fica submissa, dei-
xando visível aos olhos do observador apenas uma pe-
quena parte. Enquanto ele se movimenta, é impossível 
ter uma compreensão clara e total de sua real dimensão 
e poder. Samara e Morsch (2005) citam isso em sua obra 
com o intuito de dizer que, o consumidor é como um 
iceberg. Ele se movimenta no mercado e todos podem 
visualizá-lo como a ponta de um iceberg, mas suas reais 
intenções, motivações e atitudes permanecem ocultas. 
Apenas analisando-o mais profundamente, por meio da 
imersão em seu interior, será possível conhecer o seu 
todo, enxergando-o de forma integral e descobrindo as 
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verdadeiras razões que o levam a agir de uma determi-
nada forma. A metáfora do iceberg ajuda a compreender 
que o consumidor é movido por influências submersas 
que justificam seu comportamento.

Para Solomon (2002), os consumidores são atores no 
palco do mercado. A perspectiva da teoria dos papéis vê 
grande parte do comportamento do consumidor como 
os atos de uma peça. Como no teatro, cada consumidor 
tem falas, acessórios e figurinos necessários para um 
bom desempenho na encenação. Como as pessoas re-
presentam muitos papéis diferentes, elas às vezes modi-
ficam suas decisões de consumo, dependendo da “peça” 
específica de que participam em certo momento. Os cri-
térios que usam para avaliar produtos e serviços em um 
papel podem ser bem diferentes dos utilizados em outro.

Solomon (2002) também complementa que uma das 
premissas fundamentais do moderno campo do com-
portamento do consumidor é a de que as pessoas muitas 
vezes compram produtos não pelo que eles fazem, mas 
sim pelo que eles significam, ou seja, há uma simbologia 
envolvida. Este princípio não quer dizer que a função 
básica de um produto não seja importante e sim, que os 
papéis que tais produtos representam na vida das pesso-
as vão além das tarefas que eles desempenham.

Churchill e Peter (2000) consideram o processo de 
compra do consumidor em influências sociais e situacio-
nais. Para Engel el at. (2000), as variáveis que influenciam 
no processo de decisão de compra encontram-se divididas 
entre as influências ambientais, as diferenças individuais 
e os fatores pessoais. Já Kotler e Keller (2006) conside-
ram que o comportamento de compra do consumidor é 
influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psi-
cológicos. De acordo com Kotler e Armstrong (2000), es-
tes fatores não podem ser controlados pelos profissionais 
de marketing, mas devem ser levados em consideração.

Os fatores culturais exercem a influência mais am-
pla e mais profunda sobre o comportamento do consu-
midor. É necessário entender o papel desempenhado 
pela cultura, subcultura e classe social do comprador, 
pois a cultura é um dos principais determinantes do 
comportamento e dos desejos de uma pessoa. Além 
dos fatores culturais, o comportamento do consumi-
dor é influenciado por fatores sociais, como grupos de 
referência, família, papéis sociais e status.

As decisões do comprador também são influencia-
das por características pessoais, como idade e estágio 
no ciclo de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, 
personalidade, autoimagem, estilo de vida e valores. 
Tendo ainda os fatores psicológicos, que combinados a 
determinadas características do consumidor, levam-no 
a processos de decisão de compra. Buscar entender o 

que acontece no consciente do comprador entre a chega-
da do estímulo externo e a decisão de compra é condição 
básica de gestão (KOTLER; KELLER, 2006).

O papel da gestão no comportamento do consumidor 
é de ir além das influências sobre os compradores e de-
senvolver uma compreensão de como os consumidores 
realmente tomam suas decisões de compra, passo a pas-
so, ou seja, especificamente identificar quem é respon-
sável pelos tipos e pelas decisão de compra, assim como 
também os passos no processo de compra, pois como 
observa Richers (1984), o comportamento do consumi-
dor caracteriza-se pelas atividades mentais e emocionais 
realizadas na seleção, compra e uso de produtos/servi-
ços para a satisfação das necessidades e desejos. Kotler 
(2000) apresenta cinco papéis que as pessoas podem de-
sempenhar em uma decisão de compra: o iniciador, que 
é pessoa que sugere a ideia de comprar um produto ou 
serviço; o influenciador, individuo que está relacionado 
com aquela estrutura cujo ponto de vista ou conselho 
influencia na decisão; o papel do decisor está relacio-
nado com o ato de decisão em si sobre quaisquer com-
ponentes de uma decisão de compra; o quarto papel é o 
do comprador, que define o que comprar, como comprar 
e onde comprar. O quinto é o  comprador: pessoa que 
efetivamente realiza a compra e o usuário é aquela que 
consome ou usa o produto ou serviço.

As tomadas de decisões do consumidor no ato da 
compra variam de acordo com o tipo de decisão de com-
pra. Destacam-se quatro tipos de comportamento na 
hora da compra do consumidor, baseados em seu grau 
de envolvimento e de diferenças entre as marcas. O pri-
meiro tipo de comportamento é o de compra comple-
xo, que envolve um processo de três etapas. Primeiro, o 
comprador desenvolve crenças sobre o produto, segun-
do, ele desenvolve atitudes sobre o produto, e terceiro, 
ele faz uma escolha refletida. Os consumidores adotam 
esse comportamento de compra complexo quando estão 
altamente envolvidos em uma compra e conscientes das 
diferenças significativas entre as marcas.

O segundo comportamento é o da compra com dis-
sonância cognitiva reduzida. Esse tipo acontece quan-
do o comprador está envolvido numa compra, mas vê 
pouca diferença entre as marcas. O alto envolvimento é 
baseado no fato de a compra ser cara, pouco frequente 
e envolver riscos. O terceiro tipo é o comportamento de 
compra habitual, ou seja, os consumidores têm pouco 
envolvimento com essa categoria de produtos. O quar-
to e último  comportamento de compra em busca de 
variedade, dá-se ao baixo envolvimento com grandes 
diferenças entre marcas. Nesse caso, os consumidores 
geralmente trocam muito de marca.
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Já a razão de compra refere-se ao propósito do con-
sumo, isto é, o que exatamente a compra possibilitará 
e para quem. Também chamada de definição de tare-
fa por alguns autores, como Mowen e Minor (2003), 
essa variável está intimamente ligada à finalidade da 
compra. Normalmente, os consumidores compram um 
produto para seu próprio uso, para uso doméstico ou 
como um presente, mas dependendo do propósito, as 
escolhas poderão variar radicalmente.

Engel, Blackwell e Miniard (2000), em classificação 
diversa, definem as situações de uso como razões de com-
pra, referentes às situações nas quais o consumo ocorre, 
as situações de uso decorrem estritamente do ambiente no 
qual um produto é utilizado e influenciam as característi-
cas que o consumidor procura nesse produto. Assim, um 
relógio de pulso, por exemplo, poderá variar entre um mo-
delo tradicional, um modelo para o dia-a-dia, um modelo 
esportivo e um modelo especial, conforme as situações 
em que será usado por seu comprador. Por isso, é natural 
que os produtos possam se destinar a vários propósitos e 
não se limitem a apenas uma situação de uso.

O estado de espírito momentâneo do comprador, 
como sentimentos de ansiedade, raiva ou alegria, 
e as condições do momento, como cansaço, doen-
ça ou falta de dinheiro, podem influenciar sua de-
cisão de compra. Essas disposições temporárias e 
circunstanciais costumam naturalmente anteceder 
grande parte das nossas decisões, sobretudo aque-
las com maior custo e complexidade. Assim, muitos 
consumidores evitam realizar compras importantes 
quando percebem que algum sentimento ou estado 
de espírito inoportuno possa estar “bloqueando” sua 
percepção, impedindo uma escolha mais congruente 
e racional (SAMARA; MORSCH 2005).

Os estados de espírito se incluem como um dos 
fatores de estados antecedentes, que incluem estados 
fisiológicos, como fome, sede e sono – que se diferen-
ciam das predisposições do estado de espírito. Não se 
pode disso criar as necessidades e os desejos de um 
indivíduo de suas emoções. Como seres humanos, as 
pessoas são emotivas. Assim como as necessidades e 
os desejos estimulam a buscar a solução dos problemas 
de consumo, as emoções também podem mobilizar na 
direção do alcance de objetivos esperados. As emoções 
são, portanto, forças potenciais na determinação das 
escolhas de consumo (SAMARA; MORSCH 2005).

As emoções guiam as ações cotidianas, ou seja, fa-
zer carinho num bebê porque o indivíduo tem afeição e 
amor por ele, ou falar mal de um motorista mal-educa-
do que fecha o trânsito porque o indivíduo sente raiva 
e frustração. Apesar de todos sentirem emoções, não é 

fácil defini-las, uma vez que elas envolvem um conjunto 
complexo de processos que ocorrem simultaneamente. 
Tais emoções provêm da ocorrência de alguma excitação 
psicológica, seguida por uma resposta comportamental, 
combinada com o significado avaliado de ambos.

Para Sheth, Mittal e Newman (2001), existem quatro 
estágios do processo de aquisição: 1) o consumidor con-
firma sua decisão; 2) avalia sua experiência; 3) conclui 
sua satisfação ou insatisfação; e, finalmente, 4) formula 
sua resposta futura, que pode estar direcionada ao aban-
dono, à reclamação ou à lealdade ao produto, serviço ou 
fornecedor as opções têm três componentes: fisiológico, 
cognitivo e comportamental (CZINKOTA et al, 2001).

As predisposições emocionais temporárias que afe-
tam o estado de espírito são denominadas por alguns 
especialistas de humores. Definem-se humores como 
emoções menos intensas e mais fáceis de induzir, apa-
recendo e desaparecendo na consciência do indivíduo 
com frequência e de modo rápido. Essas emoções de 
vida curta estão sempre presentes nas pessoas, ou seja, 
elas estão sempre com algum tipo de humor: felizes ou 
tristes pensativos ou alienados, irritados ou contentes, 
divertidos ou aborrecidos. Esses estados influenciam o 
comportamento humano de forma geral, inclusive as 
respostas aos estímulos mercadológicos.

Quando o comprador reconhece um problema ou 
uma necessidade, dá-se inicio ao processo de compra. A 
necessidade pode ser provocada por estímulos internos 
ou externos. O consumidor interessado tende a buscar 
mais informações. Distingui-se entre dois níveis de inte-
resse. O estado de busca mais moderado é denominado 
atenção elevada. Nesse nível, a pessoa é mais receptiva 
a informações sobre o produto. No outro nível, o indi-
víduo embarca em uma busca ativa de informações tais 
como: procurando informações na literatura, telefonan-
do para amigos e visitando lojas, a fim de saber mais 
sobre o produto. As fontes de informações do consumi-
dor dividem-se em quatro níveis: Fontes pessoais: famí-
lia, amigos, vizinhos, conhecidos; Fontes comerciais: 
propaganda, vendedores, representantes, embalagens, 
mostruários; Fontes públicas: meios de comunicação de 
massa, organizações de classificação de consumo; Fon-
tes experimentais: manuseio, exame, uso do produto. A 
quantidade relativa e a influência dessas fontes de infor-
mação variam de acordo com a categoria de produtos e 
as características do comprador (KOTLER, 2000).

Após o consumidor processar as informações, ele 
faz uma avaliação das alternativas. Existem diversos 
processos de avaliação de decisões, e os modelos mais 
atuais tratam tal processo como sendo cognitivamente 
orientado, ou seja, primeiro o consumidor tenta satis-



81 Ano IV, n. 2 - abr./set. 2012

fazer uma necessidade, segundo, o consumidor busca 
certos benefícios da escolha do produto, e terceiro, o 
consumidor vê cada produto como um conjunto de 
atributos com capacidades variadas de entrega de be-
nefícios para satisfazer à necessidade.

É dessa conjunção que se materializa a decisão de 
compra. No estágio de avaliação, o consumidor cria 
preferências entra as marcas do conjunto de escolha. 
O consumidor também forma uma intenção de com-
prar as marcas preferidas. Contudo, dois fatores podem 
interferir entre a intenção de comprar e a decisão de 
compra. O primeiro fator é a atitude dos outros. Dois 
elementos interferem na redução de preferência de al-
guém: (1) a intensidade da atitude negativa da outra 
pessoa em relação à alternativa do consumidor e (2) a 
motivação do consumidor para acatar os desejos da ou-
tra pessoa. O segundo, relaciona-se a fatores situacio-
nais imprevistos, que podem surgir e mudar a intenção 
de compra. A decisão de um consumidor de modificar, 
adiar ou rejeitar uma compra é altamente influenciada 
pelo risco percebido (KOTLER, 2000).

O comportamento pós-compra é o quinto estágio, 
ou seja, após comprar um produto, e experimentá-lo 
surge algum nível de satisfação ou insatisfação. O que 
determina se o comprador vai ficar satisfeito ou insatis-
feito é a relação entre as expectativas e  o desempenho 
percebido do produto. Se o produto fica aquém das ex-
pectativas, o consumidor fica insatisfeito; se ele atinge 
as expectativas, o consumidor fica satisfeito; e se ele 
excede as expectativas, ele fica encantado, daí a impor-
tância em monitorar o comportamento do consumidor 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2000).

A sensação está relacionada à reação imediata dos 
receptores sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca, dedos) 
a estímulos básicos como a luz, a cor, o som, os odo-
res e as texturas. A Percepção é o processo pelas quais 
essas sensações são selecionadas, organizadas e inter-
pretadas. O estudo da percepção concentra-se no que é 
acrescentado a essas sensações, a fim de dar significado 
(SOLOMON, 2002). Samara e Morsch (2005) observam 
que cada pessoa usa a percepção para criar sua própria 
realidade. Pelo fato de a mente humana ter limites para 
a quantidade de estímulos com que pode lidar, filtra as 
informações do meio ambiente de forma coerente com 
aquilo que cada indivíduo acredite ser pertinente e im-
portante. A percepção cria uma orientação para o mun-
do externo resultante de experiências passadas, atitudes, 
normas culturais e comportamento aprendido.

No processo de percepção, o indivíduo absorve sen-
sações ao entrar em contato com mensagens que escolhe 
para prestar atenção, entre tantas exposições a que se 

submete, e as utiliza para interpretar o mundo ao seu 
redor. Não raro, ele pode ter um entendimento diferente 
da mensagem pretendida, uma vez que coloca sua visão 
nas coisas a partir de significados coerentes com suas 
próprias experiências, concepções e desejos. No marke-
ting, as percepções são mais importantes do que a rea-
lidade, visto que é a percepção que de fato influencia o 
comportamento de compra do consumidor. As pessoas 
podem ter diferentes percepções do mesmo objeto devi-
do a três processos: atenção seletiva, distorção seletiva e 
retenção seletiva (KOTLER; KELLER, 2006).

Estima-se que as pessoas são expostas em média 
a mais de 1.500 anúncios ou comunicações de marca 
por dia. Como não é possível prestar atenção a todos, 
a maioria dos estímulos é filtrada. Isso significa que as 
práticas de comunicação devem se esforçar ao máximo 
para atrair a atenção dos consumidores. Mesmo os es-
tímulos que chamam a atenção nem sempre atuam de 
forma como os emissores da mensagem esperam. A dis-
torção seletiva é a tendência que tem de transformar a 
informação em significados pessoais e interpretá-la de 
modo que se adapte aos pré-julgamentos. Já a retenção 
seletiva mostra que as pessoas são propensas a lembrar 
os pontos positivos mencionados a respeito de um pro-
duto de que o consumidor goste, e a esquecer os pontos 
positivos expostos a respeito de produtos concorrentes. 
A retenção seletiva também beneficia marcas fortes. É 
por causa dela que os profissionais de marketing usam a 
dramatização e a repetição ao enviar mensagens ao seu 
mercado-alvo, assegurando que a mensagem não será 
ignorada (KOTLER; KELLER, 2006).

3 PERCuRsO mETODOLÓGICO 

 O presente estudo caracteriza-se como uma 
pesquisa exploratória, que de acordo com Sâmara e 
Barros (2002, p.29) tende a “obter um primeiro conta-
to com a situação a ser pesquisada ou um melhor co-
nhecimento sobre o objeto levantado e hipóteses”. Tal 
enquadramento se deu devido ao pesquisador adentrar 
numa estrutura quase que inexplorada do comporta-
mento do consumidor obeso: a roupa. Concomitante-
mente  é classificada como descritiva que segundo Gil 
(1999), proporciona a descrição das características do 
fenômeno observado (o processo de compra de roupas 
em relação ao consumidor do obeso). Adotou-se abor-
dagem quantitativa, que para Malhotra (2001, p55) é 
“quantificar os dados e aplicar uma análise estatística”. 

Com o levantamento bibliográfico desenvolvido 
a partir de material já elaborado, procurou-se obter 
uma base teórica, permitindo assim uma cobertura 
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de uma gama de fenômenos muito mais amplo do as-
sunto pesquisado, no que concerne às variáveis que 
permeiam o estudo do comportamento do consumi-
dor obeso potiguar.

O universo da pesquisa são os indivíduos que estão 
acima do peso, sendo impossível determinar quantifi-
cadamente na cidade de Natal/RN esse número orde-
nadamente, o que levou o pesquisador a trabalhar com 
a amostra não probabilística por acesso. A estratégia 
de coleta foi a de visitar clínicas médicas de endocrino-
logia, onde com autorização prévia de cada adminis-
tração, o instrumento seria aplicado. Assim focou-se 
buscar a amostra de forma mais rápida e objetiva. O 
pesquisador comunicou formalmente às clinicas sobre 
o estudo, não havendo nenhuma objeção. 

No universo espacial das clínicas foram visitadas 
as quatro maiores de Natal. O critério para essa defi-
nição foi o tempo de existência e o número de espe-
cialistas em distúrbios hormonais (dados do Conselho 
Regional de Medicina do RN-CRM-RN 2011) durante 
um período de 30 dias. As visitas foram realizadas de 
acordo com as agendas dos Endocrinologistas. Tais en-
contros aconteceram nos períodos da tarde e pela ma-
nhã, durante março de 2011. Ao término da aplicação, 
obteve-se uma amostra de 50 (cinquenta) sujeitos para 
a realização do momento empírico. 

Para atender à finalidade maior da proposta, 
optou-se pelo instrumento de coleta de dados ques-
tionário, que de acordo com Gil (1999) é a técnica 
de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito 
às pessoas pesquisadas. Como a amostra é de pes-
soas acima do peso no que se refere ao processo de 
compra de roupas em Natal/RN, a lógica era deixar 
os entrevistados à vontade para exprimirem suas 
percepções, sem nenhuma interferência do pesqui-
sador.  A forma de aplicar seguiu o seguinte raciocí-
nio: o pesquisador abordava e descrevia a pesquisa, 
se o investigado se interessasse, preencheria e dei-
xaria com as recepcionistas das clínicas alvo. 

A composição do questionário está delineado em 
dois blocos: o primeiro traz questionamentos econô-
mico e social com 6 questões, o segundo bloco era 
composto de 25 afirmações fechadas, onde os sujeitos 
de pesquisas tiveram acesso a assertivas definidas e 
estes escolheram as alternativas cujas respostas pos-
síveis variaram de discordo totalmente (1) a concordo 
totalmente (5). Esta estrutura do instrumento se ba-
seou na escala Likert de cinco pontos. Para a com-
posição das afirmativas foram adotados os modelos 
teóricos de Solomon (2000) e Gíglio (2003).

A análise de dados se deu através da estatísti-
ca descritiva com a utilização de médias visando 
identificar nos grupos das variáveis investigadas 
(social, econômica, psicológica e sociológica) quais 
têm maior nível de importância para os sujeitos 
de pesquisas analisados no universo da compra de 
roupas. Os dados foram tratados em médias, assim 
quanto mais próximo de 5 os sujeitos concordavam 
totalmente com a assertiva e quanto mais próximo 
de 1, mais rejeição os mesmos mostravam frente às 
afirmativas postas. Em alguns momentos também 
foram trabalhados dados em forma de porcentagem 
como meio de deixar mais claro para o leitor o en-
tendimento sobre as variáveis pesquisadas.

4 ANáLIsE E DIsCussÃO 
DOs DADOs

4.1 O PERFIL DOS SUJEITOS INVESTIGADOS

Figura 2: Perfil dos entrevistados.

Fonte: Dados da Pesquisa (2011)

 

SEXO
FEMININO 43 87,76%
MASCULINO 6 12,24%

IDADE
ATÉ 18 ANOS 1 2,04%
19 A 30 ANOS 12 24,49%
31 A 42 ANOS 20 40,82%
ACIMA DE 42 16 32,65%

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO 11 22,45%
CASADO 30 61,22%
DIVORCIADO 8 16,33%

RENDA
SALARIO MINIMO 3 6,12%
1 E 3 SALARIO 11 22,45%
3 E 5 SALARIOS 9 18,37%
ACIMA DE 5 20 40,82%

ESCOLARIDADE
FUNDAMENTAL 2 4,08%
MÉDIO 8 16,33%
SUPERIOR INCOM 12 24,49%
SUPERIOR COMPL 16 32,65%
PÓS GRADUAÇAO 11 22,45%

FREQUÊNCIA
SEMANAL 1 2,04%
MENSAL 12 24,49%
TRIMESTRAL 10 20,41%
SEMESTRAL 0 0,00%
ANUAL 2 4,08%
QUANDO QUER 24 48,98%

Figura 2: Perfil dos entrevistados.
Fonte: Dados da pesquisa (2011).
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Os resultados obtidos através da aplicação de ques-
tionários em clinicas médicas de endocrinologia de Na-
tal, preenchidos por indivíduos que estão acima do peso, 
são analisados nessa parte do estudo, permitindo iden-
tificar quais as percepções dos obesos no processo de 
decisão de compra de roupas em Natal/RN.

É uma condição básica de gestão buscar entender 
o que acontece no consciente do comprador entre a 
chegada do estímulo externo e a decisão de com-
pra. Seguiu-se as ideias dos autores Kotler e Keller 
(2006), os quais consideram características pessoais 
como fatores de influência nas decisões de compras, 
incluindo aspectos como idade e estágio no ciclo 
de vida, ocupação, circunstâncias econômicas, per-
sonalidade, autoimagem, estilo de vida e valores.  
Deve-se ainda considerar que esses consumidores 
podem ser agrupados e servidos de diversas formas, 
com base em fatores geográficos, demográficos, 
psicográficos e comportamentais, e faz necessário 
identificar e apresentar os traços característicos das 
pessoas analisadas na pesquisa.

Dentre as características que formaram o perfil do 
público entrevistado se identificou a maior parte sen-
do 87,76% mulheres e uma porcentagem pequena de 
12,24% de público masculino. Isso deve estar relacio-
nada com à tendência de buscar a saúde e boa forma 
predominantemente feminina, explicável pela pesqui-
sa ter sido realizada em uma clinica de endocrinologia.

 As idades dos entrevistados se encontram na 
faixa etária de 31 a 42 anos, quantificando 40,82%, 
como também acima de 42 anos, sendo 32,65% dos en-
trevistados. A predominância do grupo de idade acima 
dos 30, deve-se ao cuidado que tende a aumentar com a 
saúde após essa  faixa etária, assim como a tendência do 
aumento de peso e problemas de saúde ocorridos pelo 
envelhecimento natural. O grupo entrevistado se carac-
teriza por ser em maior parte casado sendo 61,22%.

As características educacionais do público pesqui-
sado são essencialmente a partir do ensino superior 
incompleto com 24,49%, sendo a parte mais signifi-
cativa de ensino superior completo 32,65%, além de 
22,45% serem pós-graduados. Pode-se considerar 
esse dado o reflexo da entrevista ter sido realizada em 
clínicas médicas particulares, onde pessoas em con-
dições econômicas fragilizadas não poderem ter tan-
to acesso, o que repercute em apenas 20,44% dos en-
trevistados possuírem o ensino médio e fundamental.

A renda dos entrevistados se divide entre 40,82% 
com a renda entre 1 e 5 salários mínimos e 40,82% a 
cima de 5 salários mínimos. Ou seja, se caracteriza por 
um público de poder de compra se não alto (acima de 
5 salários), que está com o poder de compra em cres-
cimento, como a faixa de 1a 5, na qual reserva uma 
parte significativa da renda a compras em bem-estar e 
vestimenta. Isso pode se observar através das porcen-
tagens de frequência de compra do público investigado 
no qual 48,98% afirmou que realiza compras de roupa 
quando quer; 24,49% mensalmente compram vesti-
menta; assim como 20, 41% dizem comprar em média 
trimestralmente roupas. 

Essa caracterização do público entrevistado é im-
portante para realizar a segmentação do mercado, ex-
presso por Kotler e Armstrong (2000), considerando o 
perfil apresentado para distinguir o segmento o qual, no 
caso da pesquisa, são na maior parte  mulheres casadas, 
que possuem 30 anos ou mais, e nível superior, ganham 
acima de 3 salários mínimos e que realizam compras 
entre um a três meses ou sempre quando querem. Dessa 
forma, pode desenvolver  e oferecer compostos de ma-
rketing específicos para este público a partir das suas 
necessidades, avançando em atender aos seus desejos. 
Entretanto, para se obter dados mais aprofundados, é 
de relevância o estudo sobre comportamento desse seg-
mento o que será detalhado no item 4.2 a seguir.

4. 2  COMO OS CONSUMIDORES OBESOS 
SE PERCEBEM NO PROCESSO DE 
CONSUMO DE ROUPAS?

No marketing, segundo Kotler e Keller (2006), as per-
cepções são mais importantes do que a realidade, visto 
ser ela de fato que influencia o comportamento de com-
pra do consumidor. No estudo, os entrevistados tenderam 
considerar o ato de comprar um meio de satisfazer a uma 
necessidade de vestir e não um hobby, ou seja, não seria 
considerada a compra um momento de lazer obrigatoria-
mente. Isso corrobora a proposta dos autores mais atuais 
que tratam o processo de compra como sendo cognitiva-
mente orientado, no qual primeiramente o consumidor 
tenta satisfazer a uma necessidade, depois buscando cer-
tos benefícios da escolha do produto, e posteriormente vê 
cada produto como um conjunto de atributos com capaci-
dades variadas. Isso pode ser ratificando quando se anali-
sam as médias das questões a seguir:

Questão   Afirmativas Médias 
Q18 Comprar roupas pra mim é um hobby. 2,49 
Q28 Compro roupa pela necessidade de me vestir. 3,33 
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No cruzamento dos dados das questões anteriores 
(Q18 e Q28) com o perfil de renda dos consumidores 
potiguares obesos, pode-se observar que os que se 
encontram na faixa de renda acima de 5 salários mí-
nimos, a maior parte discorda que o ato de comprar é 
para eles um hobby, ou seja, quem teria o maior poder 
de compra, não necessariamente realiza o consumo 
de roupas com um comportamento de lazer, e sim 
como um ato de se vestir. Os sujeitos que estão na fai-
xa de 1 a 3 salários foram os que, proporcionalmente,  
responderam que concordavam que as compras de 
roupas, seriam um hobby, representando 16% do total 
dos pesquisados. É importante observar que de todos 
os entrevistados da faixa de até 1 salário mínimo por 
mês discordam que compra roupa pela necessidade de 
vestir. Apesar disso, das seguintes faixas de 1 acima 
de 5 salários concordam em 53,06% que compra rou-
pa pela necessidade de vestir. 

Os homens entrevistados tendem a não considerar 
que comprar roupas, seja um hobby, sendo 50% dis-
cordantes e 50% indiferentes. Entretanto, são as  mu-
lheres que mais discordam que o processo de compra 
seria um hobby para elas, pois mais de 60% discor-
dam e 40% se demonstram neutras ou concordam. As 
mulheres tendem a acreditar mais que comprar é uma 
necessidade que os homens, diante dos dados percen-
tuais retirados, onde de forma geral 59% concordam, 
26% são indiferentes e 15% discordam que comprar é 
uma necessidade. Assim, merece uma reflexão o que 
Novaes e Vilhena (2003) trazem à tona a destacarem 
que os cuidados físicos manifestam-se como uma for-
ma de estar preparado para encarar os julgamentos e 
as expectativas sociais (ou seja, o olhar dos outros que 
o circundam, com estereótipos). Com isso, o investi-
mento reservado aos cuidados pessoais com a estética 
busca atender à visibilidade social que o indivíduo al-

meja conseguir, por conseguinte evitando o olhar do 
outro ou a ele se expor relaciona-se com as qualidades 
estéticas do próprio corpo.

Pode-se afirmar que a maioria dos sujeitos da pes-
quisa, provavelmente, por não serem considerados 
como segmentos potenciais organizacionais, como 
consequência não haver estímulos de marketing cons-
tantes, não há o comportamento que converge para a 
compra como um ato de lazer. Outra reflexão pode ser 
a questão da subjetividade associada à vergonha, por 
não estarem dentro do contexto dos padrões de moda, 
por isso não se sentem ainda, à vontade para tratar o 
processo de compra como um hobby.

Esses dados confirmam a ideia de Kotler e Arms-
trong (2000) sobre as muitas categorias distintas de 
consumidores com tipos diferentes de necessidades, e 
antes de ser capaz de satisfazer consumidores, uma or-
ganização deve conhecer suas necessidades e desejos. 
Portanto, para realizar marketing sólido requer uma 
cuidadosa análise dos consumidores de acordo com 
seus perfis. No caso do estudo, pode-se analisar que os 
consumidores obesos com as rendas mais baixas ten-
dem a não ver a compra de roupa como uma necessi-
dade e sim como um hobby em oposição à pessoa com 
faixa de renda mais elevada que veem o ato de comprar 
vestimenta uma necessidade e não um hobby.

Segundo Samara e Morsch  (2005), conhecer as 
pessoas, além de suas necessidades, seus desejos e 
seus hábitos de compra, torna-se ação fundamental 
para a eficaz administração mercadológica. Dessa 
forma, observa-se no estudo, quanto ao momento de 
realização da compra de roupa, que os entrevistados 
concordam em não se sentirem felizes quando não 
conseguem se vestir bem, de maneira agradável, ten-
do a Q14 uma alta representatividade de 3,88, como 
pode ser visualizado a seguir:

Questão Afirmativas Médias 
Q14 Quando não consigo me vestir bem, e de maneira agradável, não me 

sinto feliz. 
3,88 

Q16 A constante busca por lojas com roupas que me sirvam, deixa-me 
desmotivado(a). 

3,59 

Q13 Consigo sempre comprar a roupa que desejo. 2,24 

Como afirmam os autores citados anteriormente, 
analisando profundamente, por meio da imersão em 
seu interior, será possível conhecer o consumidor de 
forma integral e descobrir as verdadeiras razões que o 
levam a agir de determinada forma. Levando a cabo 
esse aprofundamento, ao serem questionados sobre a 
frequência com que encontram roupas que desejam, os 

entrevistados discordam, na média de 2,24, que sempre 
conseguem comprar. Esse pode ser um fator que reflita 
nas suas motivações quanto à busca de lojas de roupa 
que lhes sirvam, pois os entrevistados em média con-
cordam que se sentem desmotivados por essa busca. 
Analiticamente se constata que a maioria dos entrevis-
tados está abaixo da média (negativamente avaliando), 
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ratificando que as organizações ainda não despertaram 
com entusiasmo para tratar esse público de forma como 
um segmento e até um nicho de mercado. 

Para Otieno e Leoa-Greenwood (2005), a obesi-
dade deve ser para a gestão do marketing encarada 
como um verdadeiro nicho de mercado. Entretanto, 
essa ideia não tem predominado na cidade do Natal 
segundo os consumidores obesos entrevistados, pois 

em média discordam que Natal possua lojas suficien-
tes com roupa que lhes atendem. Aparentemente, o 
mercado varejista de Natal, então, contrapõe-se à 
ideia de Kotler e Keller (2006) quando definem ma-
rketing como a identificação e a satisfação das ne-
cessidades humanas e sociais, ao se verificar que não 
vem suprindo a necessidade, muito menos os desejos, 
deste segmento em estudo.

Questão   Afirmativas Médias 
Q17 Sempre compro roupas num mesmo lugar. 3,2 
Q27 Gosto de comprar em lojas personalizadas (específicas para pessoas acima 

do peso). 
3,16 

Q26 Prefiro comprar roupas em lojas de departamento (C&A; Riachuelo) 2,96 
Q15 Pela falta de roupas prontas em lojas, procuro fazer minhas roupas em 

costureiras.
2,8 

Q07 Natal dispõe de lojas suficientes com roupa que me atende. 2,2 

Dentro de uma perspectiva de conhecer os hábitos e 
comportamentos desse consumidor proposto por Costa 
e Cardoso (2007), a pesquisa demonstra uma atitude 
do segmento pesquisado que pode facilitar a materia-
lização de um cenário mercadológico possibilitando a 
adoção de intervenções estratégicas dentro das organi-
zações, na qual os entrevistados concordam em 3,2 de 
média que sempre compram roupa num mesmo lugar, 
onde seriam em lojas nas quais costumam encontrar 
roupas que lhe atendam. Isso significa a pouca diver-
sidade de empreendimentos que atendam a esse tipo 
de público ou de varejistas de roupas com linhas de 
produtos específicos em seus portfólios.

Analisando o comportamento do segmento inves-
tigado, os dados mostram que, há mais tendência das 
pessoas entrevistadas a comprar em lojas específicas 
para pessoas acima do peso, e menos tendência a 
comprar em lojas de departamento, tendo uma mé-
dia na Q27 de 3,16, ou seja, desperta-se ainda mais a 
possibilidade de considerar os obesos como um gru-
po especifico para ações de marketing direcionadas. 
Contudo, mesmo com a falta de roupas prontas, dis-
cordam que procuram fazer suas roupas sob medida. 
As organizações estão esquecendo que “O corpo é, 
pois, expressão da existência, assim como a palavra é 
expressão do pensamento” (CAPALBO, 2003, p. 16).

Depois de definir o posicionamento da organiza-
ção, ela está apta a começar a planejar os detalhes do 
seu mix de marketing cujo conceito na óptica de Kotler 
e Armstrong (2000) é o grupo de ferramentas que a 
organização utiliza para produzir a resposta que deseja 
no mercado-alvo. Durante a pesquisa foram explora-
das algumas táticas de comunicação com o consumi-

dor obeso de roupas, dentre eles a televisão, promoções 
de vendas, outdoor e internet, para analisar qual meio 
atinge mais efetivamente ao público estudado.

Quando o comprador reconhece uma necessida-
de, dá-se inicio ao processo de compra, e o consu-
midor interessado tende a buscar mais informações, 
contudo distinguindo-se entre dois níveis de inte-
resse. O estado de busca mais moderado é denomi-
nado atenção elevada, nesse nível, a pessoa é mais 
receptiva a informações sobre o produto. A forma 
de divulgação à qual os consumidores entrevistados 
se sentem mais atraídos em mèdia são as propagan-
das via televisão, como pode ser constatado obteve 
uma média na Q29 de 2,98, apesar de ser quase um 
equilíbrio entre concordância e discordância sobre 
se essas propagandas os agradam. Assim, como res-
ponderam equilibradamente que promoções de ven-
das no setor de vestuário as motivam a realizar uma 
compra, pode-se inferir que o segmento também é 
adepto a ações promocionais, devendo ser alvo de 
estudos mais detalhados para verificar quais tipos de 
promoções seriam as mais assertivas. 

Os estímulos de marketing que objetivam desper-
tar a atenção nem sempre atuam de forma como os 
emissores da mensagem esperam. Como não é possí-
vel prestar atenção em todos, a maioria dos estímulos é 
filtrada. Isso significa que as práticas de comunicação 
devem se esforçar ao máximo para atrair a atenção dos 
consumidores. A divulgação através de outdoor não 
demonstra ser atraente para os consumidores obesos 
em tela, pois eles disseram que tendem a não obser-
var informações de loja nesses meios de comunicação, 
apresentando nesta Q31, uma média de 2,49.
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Questão Afirmativas Médias 
Q30 Comprar roupa pela Internet é muito interessante. 1,63 
Q29 Sempre pesquiso roupas em lojas on-line. 1,82 
Q31 Sempre observo os outdoors com informações de lojas de roupas. 2,49 
Q20 As promoções de vendas (sorteios, brindes) no setor de vestuário me motivam 

muito a efetuar uma compra. 
2,92 

Q22 As propagandas via televisão sobre roupas me agradam. 2,98 

No outro nível, a pessoa embarca em uma busca 
ativa de informações. Esse não é o estado que carac-
teriza o público estudado, pois um meio muito utiliza-
do hoje em dia de busca de informações sobre produ-
tos e serviços é a internet. Entretanto, demonstra ser 
na pesquisa o meio de divulgação mais distante dos 
consumidores obesos. Eles deixaram claro que não 
pesquisam sobre roupa na grande rede, uma vez que 
a média de resposta da Q29 foi de 1,82, e discordam 
que comprar roupa pela internet é muito interessante, 
aos contatar na Q30, uma média de 1.63.

 Para Kotler (1998), é fundamental que as 
organizações conheçam os atributos que os consu-
midores consideram importantes no momento de 
decidir a compra. Só assim podem agregar carac-

terísticas e benefícios que serão percebidos e valo-
rizados pelos consumidores. Dentre os fatores que 
mais influenciam a decisão de compra dos entre-
vistados,  encontra-se de forma mais relevante, o 
ambiente interno da loja, sendo um fator facilitador 
na compra de uma roupa da loja é sempre agradável 
com concordância média de 3,78. As experiências 
anteriores de consumo, foram expressas pelos en-
trevistados como sendo decisivas no momento da 
compra das roupas com média de 3,55, como se ver 
na Q19. Ou seja, as organizações que conseguem 
através dos esforços de marketing levar os consu-
midores obesos a efetuar comprar devem concebê-
-los como um nicho especial, pois a probabilidade 
de retorno e recompra é maior, neste contexto.

Questão   Afirmativas Médias 

Q23 O ambiente interno é um fator facilitador na compra de uma roupa da loja é 
sempre agradável. 

3,78 

Q19 Experiências anteriores de consumo são sempre decisivas no momento da compra 
das minhas roupas. 

3,55 

Q10 Os meus amigos influenciam na minha compra de roupas. 2,39 
Q21 A opinião do atendente da loja interfere na minha decisão de compra. 3,18 
Q11 O acompanhamento da moda e tendências são determinantes na escolha da minha 

roupa. 
3,06 

Q09 A minha família influencia diretamente na escolha das minhas roupas. 2,1 

Dentro da ideia de Kotler (2000), os fatores cul-
turais exercem a influência mais ampla e mais pro-
funda sobre o comportamento do consumidor e a 
cultura seria um dos principais determinantes do 
comportamento e dos desejos de uma pessoa. Con-
tudo, a observância da moda e das tendências pelos 
pesquisados foi uma das influências de mais baixa 
concordância, 3,06 de média, como se constatou na 
questão Q11. Assim como contrapõe a afirmação de 
Kotler (2000), pois a família que pertence ao grupo 
de referência primário, apresentou-se, no universo 
dos investigados, ser o grupo que menos os entrevis-
tados acreditem que os influencie durante a compra, 
com uma média de 2,1 (Q09). Entretanto, entender o 

papel desempenhado pela cultura, subcultura e clas-
se social do comprador continua sendo de relevância 
para o comportamento do consumidor. 

Deve evidenciar também que a moda e as 
tendências se apresentaram como determinante 
na escolha da roupa, ou seja, um momento pós-
-escolha da loja, apresentando uma média na Q11 
de 3,06. Os sujeitos deram mais importância ao 
grupo de amigos (que também compõe o grupo de 
referência primário) na inf luência da aquisição da 
roupa, como se constata na Q10, com uma média 
de 2,39, chegando a ter mais relevância que a in-
f luencia dos familiares, que a priori estariam mais 
próximos dos sujeitos estudados. 
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Dentre todos os fatores que influenciam o proces-
so de compra, o preço das roupas foi o mais expres-
sivo. O público apresentou uma média alta, de 3,9 de 
consideração do preço como item de definição muito 
importante. Ou seja, ao realizarem a aquisição de 
suas roupas, os entrevistados levam em considera-
ção o custo para analisar o beneficio real gerado pela 

compra. Complementando essa ideia, os entrevista-
dos discordaram, com média de 2,57 na Q12, serem 
acessíveis os produtos de vestuário que os atendem. 
Entretanto, deixam claro na resposta da questão 25, 
com mesma média, não realizarem comparação de 
preço quando vão comprar roupa, por ter muitas lo-
jas com o mesmo produto.

Questão Afirmativas Médias 
Q08 Na escolha por uma roupa, o preço é considerado um item de definição muito 

importante. 
3,9 

Q12 Quando acho produtos de vestuário que me atendem, o preço é acessível. 2,57 
Q25 Quando vou comprar roupas sempre comparo preços pelo fato de ter muitas lojas com 

o mesmo produto. 
2,57 

É interessante observar que as questões respon-
didas pelo público obeso de Natal apresentam ca-
racterísticas peculiares ao seu perfil no processo de 
compra de vestuário que podem ser vistas como ins-
trumento de vantagem competitiva para a empresa 
se dispor a atender a esse mercado. Para isso é pre-
ciso conseguir utilizar esse conhecimento de forma 
a traduzir-se em inovações de serviços, produtos, 
processos, estratégias e iniciativas de comercializa-
ção, assim podendo contribuir para a alavancagem 
de desempenho organizacional dentro do segmento 
de consumidores obesos. 

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

Devido à importância que a obesidade tem al-
cançado na sociedade atualmente pelo crescimento 
do número de pessoas acima do peso e estarem se 
fazendo presentes nos meios midiáticos e merca-
dológicos, o estudo desse segmento no contexto do 
marketing, é relevante para conhecer potenciais con-
sumidores de um nicho ainda pouco explorado. Sen-
do uma condição básica de gestão procurar entender 
o que acontece no consciente do comprador entre a 
chegada do estímulo externo e a decisão de compra, 
esta pesquisa buscou analisar quais as percepções 
dos indivíduos obesos durante a realização de suas 
compras, especificamente no setor vestuário na ci-
dade do Natal/RN. Dessa forma, o trabalho teve em 
vista a busca por informações e dados a respeito do 
tema, evidenciando as características e opiniões dos 
perfis dos indivíduos entrevistados.

Os resultados da pesquisa foram obtidos através 
da aplicação de questionários em clinicas médicas de 
endocrinologia de Natal, preenchidos por indivíduos 
que estão acima do peso. Foi obtido o seguinte perfil 

médio: Na maior parte são mulheres casadas, que 
possuem 30 anos ou mais e nível superior, ganham 
acima de 3 salários mínimos, e  realizam compras 
entre um a três meses, ou sempre quando querem.

Os dados analisados durante a investigação de-
monstraram a forma como esses consumidores 
percebem, na média geral, o processo de compra 
de roupa sendo uma necessidade e não  um hobby. 
Contudo, pôde-se distinguir que os entrevistados de 
renda mais baixa tendem a não ver a compra de rou-
pa como uma necessidade e sim como um hobby em 
oposição a pessoa com faixa de renda mais elevado 
que vê o ato de comprar vestimenta uma necessida-
de. Quanto à satisfação sentida durante o processo 
de compra, os consumidores explicitaram que não 
se sentem felizes quando não conseguem se vestir de 
maneira que agrada e complementam expressando 
que não conseguem encontrar a roupa que desejam. 
Esse pode ser um fator que reflita nas suas motiva-
ções quanto à busca de lojas de roupa que lhes sir-
vam. Tais entrevistados, em média, concordam que 
se sentem desmotivados por essa busca. Além disso, 
eles têm a impressão de gastarem muito tempo du-
rante o processo de compras de vestuário.

No estudo realizado, observou-se também qual a 
percepção dos consumidores sobre as organizações 
tratarem os obesos como um segmento de mercado, 
no qual os entrevistados dizem sempre comprar rou-
pa no mesmo lugar, onde costumam encontrar trajes 
que lhe atendam. Segundo os sujeitos, essas lojas 
seriam, em maior parte, as que trabalham especifi-
camente para pessoas acima do peso, e  como con-
sequência tendem menos a comprar em lojas de de-
partamento. Contudo, mesmo com a falta de roupas 
prontas, discordam que procuram fazer suas roupas 
sob medida. A pesquisa demonstra uma atitude do 
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segmento pesquisado que pode vislumbrar uma ma-
neira que possibilita a adoção de intervenções estra-
tégicas dentro das organizações.

 Seguindo a ideia de Kotler, o papel desem-
penhado pela cultura, subcultura, classe social e a 
família do comprador é de grande relevância para o 
marketing. Houve aprofundamento da pesquisa no 
sentido de caracterizar quais fatores considerados 
como importantes para o consumidor obeso chegar 
a uma decisão de compra. Dentre os  que mais in-
fluenciam os entrevistados durante o processo de 
consumo,  encontra-se o ambiente interno do esta-
belecimento, sendo um fator facilitador da compra 
de uma roupa da loja ser agradável. As experiências 
anteriores de consumo foram expressas pelos entre-
vistados como decisivas no momento da compra de 
vestimentas. A observância da moda e das tendên-
cias foi uma das influências de mais baixa relevân-
cia, assim como demonstra a pesquisa, a internet ser 
o meio de divulgação mais distante dos consumido-
res obesos. Eles deixaram claro que não pesquisam 
sobre roupa na rede, e discordam que comprar roupa 
pela internet é muito interessante. 

 Dentre todos os fatores que influenciam o 
processo de compra, o preço foi o mais expressivo 
em termos de concordância, ou seja, para esse pú-

blico seria o item de definição muito importante. Os 
entrevistados levam em consideração o valor para 
analisar a relação custo/beneficio da compra, e dei-
xam claro que  os produtos de vestuário que os aten-
dem não são acessíveis. Entretanto, eles tendem a 
não realizar comparação dos preços dos produtos, 
mostrando certa conveniência no processo, ratifi-
cando que a organizações que conseguir adotar prá-
ticas de relacionamento, pode ter esses sujeitos no 
sistema de compra não momentânea. 

 É fundamental que as organizações conheçam 
os atributos que os consumidores consideram impor-
tantes no momento de decidir a compra, só assim po-
dem agregar características e benefícios que serão per-
cebidos e valorizados pelos consumidores. Esses dados 
são importantes para o marketing de forma a identificar 
especificamente quem é  que influencia a decisão de 
compra e os passos no processo de consumo. Conclui-
-se com o estudo que os consumidores acima do peso 
possuem anseios específicos não satisfeitos pelo mer-
cado potiguar. Isso traz características de decisões de 
compras dos homens e mulheres obesas que podem dar 
o encaminhamento da organização  rumo às vantagens 
mercadológicas, através do conhecimento das circuns-
tâncias favoráveis ao aumento da competitividade das 
empresas que aderirem a esse  segmento de mercado.

   REFERÊNCIAs

BRASIL. Ministério da Saúde.  Portal da Saúde. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/
aplicacoes/reportagensEspeciais/default.cfmpg=dspDetalhes&id_area=124&CO_NOTICIA=10078>. 
Acessado em: 10 abr.2012.

CAPALBO, C. Corpo e existência na filosofia de Maurice Merleau-Ponty. In: CASTRO, D. (org.). Corpo e 
existência. São Bernardo do Campo: UMESP: FENPEC, 2003. p.11-23.

ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do consumidor. 8. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 

INSTITUTO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DA OBESIDADE (INBIO). Disponível em: 
<http://www.inbio.org.br/index.php?option=com_content&task=view7id=18&Itemid=1> Acessado 
em: 01 nov.2011.

GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor. 2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social.  5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

______.; ARMSTRONG, Gary. Introdução ao marketing. 4.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

______; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12.ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil Ltda, 2006.

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



89 Ano IV, n. 2 - abr./set. 2012

MEDEIROS, Janine Fleith de; CRUZ, Cassiana Maris Lima. Comportamento do Consumidor: Fatores 
que influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores. Disponível em: <http://www.upf.br/
cepeac/download/rev_esp_2006_art8.pdf>  Acessado em:  04 set.2011.

NOVAES, J. V; VILHENA, J. De Cinderela a moura torta: sobre a relação mulher, beleza e feiúra. Interações. 
São Paulo, v.8, n.15, p. 09-36, 2003.

OTIENO, R. Harroe; LEOA-GREENWOOD. The Unhappy Shopper:, a retail experience: exploring fashion , 
fit and affordability. International Journal of Retail and Distribution Management. v. 33, p. 298-309, 2005. 

POPKIN, B.The obesity epidemic is a worldwide phenomenon. Nutrition Reviews. v. 56, p. 106-114, 1998.

RCHERS, Raimer. O enigmático mais indispensável consumidor: teoria e prática. Revista da Administração, 
jul./Set. 1984.

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 
3.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

______.; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São Paulo: 
Prentice Hall, 2005.

SHETH, J. N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I. Comportamento do Cliente: indo além do comportamento 
do consumidor. Editora Atlas. São Paulo: 2001. 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo 5.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2002.



90Ano IV, n. 2 - abr./set. 2012

NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA RAUnP

1. ARTIGOS E CASOS
Os artigos submetidos à apreciação da RAUnP devem ser inéditos e não devem estar em processo de ava-

liação em nenhuma outra publicação. Os casos têm como objetivo apresentar aos leitores casos de empresas 
brasileiras e estrangeiras com enfoque nas linhas editoriais da revista. 

Os trabalhos (artigos e casos) devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:
g A ordem de apresentação dos itens deverá observar a NBR 6022 de 2003 (titulo, autoria, resumo, palavras 
chaves, texto, referências, apêndice, anexo, tradução do resumo).
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm;
g Fonte: Times New Roman;
g Tamanho: 12;
g Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado; 
g Tamanho total do artigo: 20 páginas incluindo texto, ilustrações e referências;
g Título do artigo com, até 10 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, nos idiomas português e inglês;
g Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras. Deverá ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados  
 e as conclusões.
g Palavras chaves em português e inglês: de três a cinco;
g Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
g Diagramas, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos e fontes completas;
g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em  
 ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo;
g Informações complementares: em arquivo separado, o autor deverá enviar: 
 Página 1: título do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, empresa ou instituição  
 à qual está ligado, cargo e e-mail. 
 Página 2: identificação do campo no qual se insere o artigo, objetivo, método, resultados e contribuição  
 para a prática administrativa.
  
2 RESENHA BIBLIOGRÁFICA
  A resenha tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. 
Trata-se de uma apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apre-
sentem conteúdo consistente e inovador, de interesse do publico da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar 
a área a qual a obra pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar 
seus pontos fortes e fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.

As resenhas devem ser apresentadas observando-se as seguintes características técnicas:
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
g Fonte: Times New Roman; 
g Tamanho 12; 
g Espaçamento entre linhas: 1,5; 
g Tamanho: até 2 páginas.
g Referências completas de acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT (título, dados editoriais da obra   
 comentada - local, editora, ano de publicação, total de páginas e ISBN).
g Deverá acompanhar: nome completo do autor, breve curriculum vitae informando titulação máxima, local  
 de obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.
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Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 
espécie pela publicação de trabalhos na Revista.

Apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão submetidos à apreciação do Co 
selho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou não a publicação. Os artigos não aceitos   
para publicação serão notificados aos respectivos autores.

Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, rele-
vância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área.

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

2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à 
análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográ-
fica e gramatical.

Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o endereço de submissão de 
textos para a revista.

Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório científico da UnP pelo 
endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://raunp.unp.br
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

Disponibilização dos artigos científicos no repositório institucional da universidade potiguar:
Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório Científico da 

Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pelos pesquisadores aos mem-
bros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão e disseminação da sua produção técnico-
-científica em meio digital.

Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a 
sua obra e autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais e permite 
a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele deri-
vados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de cópias impressas para seu uso 
pessoal e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.




