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EDITORIALEDITORIAL

Voltamos do IV ENEC (Encontro Nacional de Edito-
res Científicos) bastante empolgados. Em conversas com 
nossos amigos editores de outras revistas científicas, 
percebemos que poderíamos, com alguns ajustes, levar 
a RAUnP do atual Qualis B4 para o Qualis B3 ou B2. 

Temos ciência de que podemos cumprir as exigências 
para melhorar nossa classificação em curto prazo. Mas 
preferimos segurar: o sucesso não é o Qualis em si, mas 
a continuidade, o melhoramento gradual e constante.

Vimos que precisávamos solidificar nossa posição atu-
al, para corrermos o risco de avançar e, em pouco tempo 
recuar. Vamos passo a passo. Uma coisa de cada vez.

Esse número traz sete artigos: Guillermo Cruz dis-
cute os elementos que constituem as duas faces do em-
preendedorismo: a social e a financeira. José Alberto 
Carvalho dos Santos Claro, Ana Teresa Labate Men-
coni e Juliana Rodrigues Loreto buscam entender o 
comportamento infantil relacionado à compra de apa-
relhos de telefonia celular e concluem que a influência 
externa recebida interfere tanto no comportamento, 
quanto na percepção de valores e de seu papel na so-
ciedade de consumo. Mellina da Silva Terres e Iury 
Heck Branchi apresentam as motivações da adoção do 
marketing verde pelas organizações e analisam os seg-
mentos de consumidores “verdes”. Marcos Fernando 
Machado de Medeiros, Igo Joventino Dantas e Manoel 
Veras de Sousa Neto tratam de percepção acerca dos 
conceitos Governança de TI e constatam que a temá-
tica é conhecida, mas a aplicação desse conhecimen-

to varia em função do curso universitário a que estão 
ligados. Rochele Medeiros, Aecio de Oliveira Maia e 
Suelem L. Rocha Cordeiro identificaram o perfil de 
liderança dos gerentes de bancos de Natal/RN obten-
do a predominância do perfil partilhar/compartilhar. 
Viviane Santos Salazar, Walter Fernando Araújo de 
Moraes, Yákara Vasconcelos Pereira Leite e Elisabete 
Stradiotto Siqueira analisam as principais contribui-
ções da Resource Based View (RBV) para as teorias 
da internacionalização de empresas. Como resultados, 
obtêm que esse processo está relacionado, entre outros, 
à dinâmica dos modos de entrada nos países hospedei-
ros, à performance superior das empresas internacio-
nais, ao  papel dos recursos tangíveis e intangíveis da 
firma e do país hospedeiro na construção da vantagem 
competitiva sustentável, ao desenvolvimento de capa-
cidades ao longo do processo de internacionalização 
e, por fim mas não menos importante ao empreende-
dorismo internacional. Finalmente, Daniel Rodriguez 
de Carvalho Pinheiro, Tallita Araújo Vieira Barros e 
Sergio Botelho Junior verificam o nível de prazer e so-
frimento no trabalho bancário, uma vez entendido que 
as pessoas querem o que é mais prazeroso, evitando o 
mal-estar e economizando o sofrimento.

Boa leitura.

Rodrigo José Guerra Leone
Editor
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As DuAs FACEs DO 
EmPREENDEDORIsmO sOCIAL

TWO FACEs OF sOCIAL ENTREPRENEuRsHIP

Guillermo cruz
Mestrando	em	Administração	-	PPGA.	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	-	UFRGS
E-mail:	gfhcruz@ea.ufrgs.br

resUmo
O	 empreendedorismo	 social	 tem	 atraído	 um	 interesse	 considerável	 de	 diferentes	 pesquisadores,	 emergindo	 como	 uma	 forma	 de	 lidar	 com	 diversos	
problemas	sociais.	Existe,	porém,	como	em	todo	campo	de	conhecimento	em	seus	estágios	iniciais,	uma	demasiada	fragmentação	e	falta	de	consenso	por	
parte	de	pesquisadores	acerca	do	conceito	de	empreendedorismo	social	e	de	empreendedor	social.	Neste	aspecto,	uma	das	principais	questões	que	divide	
a	opinião	de	alguns	dos	principais	pesquisadores	neste	campo	encontra-se	no	papel	desempenhado	pelo	lucro:	é	possível	uma	organização	ter	lucro	e,	ao	
mesmo	tempo,	ser	considerada	socialmente	empreendedora?	Ou,	ainda,	é	possível	o	empreendedor	social	manter	uma	visão	efetivamente	"social"	dentro	
de	uma	organização	cujo	foco	principal	é	financeiro?		Visando	contribuir	com	o	debate	e	solidificação	das	bases	do	empreendedorismo	social	o	presente	
artigo	propõe	a	consideração	desta	corrente	teórica	por	meio	de	uma	avaliação	dos	elementos	que	constituem	suas	duas	faces:	a	empreendedora	e	a	
social,	e	o	seu	papel	no	perfil	do	empreendedor	social.	E,	no	intuito	de	obter	um	significado	mais	abrangente	para	o	constructo	“empreendedorismo	social”,	
é	apresentado	um	modelo	multidimensional	e	multinível	sendo	este	avaliado	segundo	as	características	de	cada	uma	das	faces	propostas.

Palavras-chave: Empreendedorismo	social.	Estratégia.	Inovação.	Perfil	de	empreendedores	sociais.

aBstract
Social entrepreneurship has been attracted considerable interest from different researchers, emerging as a new way to deal with different social 
issues. There is, however, as in any field of knowledge in its early stages, too much fragmentation and a lack of consensus among researchers about 
the concept of social entrepreneurship and social entrepreneur. In this, a major concern dividing the opinion of some of the leading researchers in 
this field lies in the role played by profit: can an organization be profitable and at the same time be considered socially entrepreneurial? And also, is 
it possible to maintain a social entrepreneur vision effectively "social" within an organization whose primary focus is financial? Contributing to the 
theoretical debate and to solidifying the foundations of social entrepreneurship, this paper proposes an evaluation of the elements that constitutes 
its two faces: the entrepreneurial and the social, as well as its role in social entrepreneur’s profile.  In order to obtain a deeper understanding of the 
construct of “social entrepreneurship” is presented here a multidimensional and multilevel model, which is evaluated according to characteristics of 
each one of the faces proposed.

Keywords: Social entrepreneurship. Strategy. Innovation. Social entrepreneurs profile.
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   1 INTRODuÇÃO   

Nos últimos anos, um novo campo de estudos vem 
emergindo na escola empreendedora. Em forma de 
artigos, livros ou relatos, estas obras vêm expondo 
um mundo até então pouco valorizado, mas que já 
existe há muito tempo: o das iniciativas sociais. Por 
trás dessas iniciativas existem indivíduos com carac-
terísticas empreendedoras, mas cujo foco não está 
em obter lucros para grandes corporações ou valor 
para acionistas, e sim “para uma direção diferente, 
socialmente valiosa, preocupada, de alguma forma, 
em fazer do mundo um lugar melhor” (BESSANT; 
TIDD, 2009, p. 349). O empreendedorismo social 
surgiu visando justamente estudar esse indivíduo – o 
empreendedor social – e a dinâmica do seu contexto.

O aumento das crises humanitárias e ambientais, 
assim como a presença de instituições e progra-
mas que falham em atender a necessidades sociais 
emergentes, ressalta a importância de iniciativas 
socialmente empreendedoras e da aplicação de no-
vos modelos que criem valor social e ambiental (NI-
CHOLLS, 2006; 2010). Neste aspecto, o empreen-
dedorismo social tem muito a contribuir, mas antes 
precisa resolver um de seus principais problemas: a 
demasiada fragmentação por parte de pesquisado-
res acerca do conceito de empreendedorismo social. 
Segundo Nicholls (2010, p. 611) têm se tornado axio-
mático nos últimos anos os pesquisadores do campo 
fazerem duas observações: (1) que não há consenso 
sobre o que o termo “empreendedorismo social” re-
almente significa; e (2) não existe ainda uma agenda 
de pesquisa claramente definida.

Um dos principais impasses em torno das defini-
ções de empreendedorismo social e de empreendedor 
social se encontra na questão do papel desempenhado 
pelo lucro, ou seja, é possível uma organização ter 
lucro e, ao mesmo tempo, ser considerada socialmen-
te empreendedora? Ou ainda, é possível o empreen-
dedor social manter uma visão social dentro de uma 
organização cujo foco principal é financeiro? Para 
alguns autores (e.g. LEADBEATER, 1997) organiza-
ções que busquem o lucro não podem ser conside-
radas como empreendedoras sociais, enquanto que 
para outros (e.g. DEES, 1998a; THOMPSON, 2002; 
YUNUS, 2006) o lucro não desqualifica a organiza-
ção como socialmente empreendedora, podendo ser 
possível uma organização ter um fim lucrativo e ao 
mesmo tempo social.

Tendo isso em vista, o presente artigo visa con-
tribuir com o entendimento do constructo “empre-

endedorismo social” a partir de uma avaliação das 
características que compõe o perfil de empreendedo-
res sociais. Para tanto, ele é organizado da seguinte 
forma: inicialmente são apresentadas as duas “faces” 
dos empreendedores sociais – uma face empreende-
dora, que toma como base os preceitos da escola em-
preendedora; e uma face social, baseada na motivação 
social característica dos líderes empreendedores so-
ciais.  Logo após, levando em conta as características 
que fazem parte do perfil de empreendedores sociais, 
é proposta uma definição do empreendedorismo so-
cial como um processo multidimensional – envolven-
do a intersecção entre dimensões com características 
empreendedoras (face empreendedora) e sociais (face 
social); e como um processo multinível – ocorrendo 
no nível individual (empreendedor), grupal (organiza-
ção) e social (inteorganizacional/redes).

    2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo emergido como uma sub-disciplina do 
campo de empreendedorismo (CERTO; MILLER, 
2008), o empreendedorismo social vem ganhando 
cada vez mais a atenção dos acadêmicos, apesar de 
não haver ainda um consenso quanto ao seu signifi-
cado (THOMPSON, 2002; HARDING, 2004; WEE-
RAWARDENA; MORT, 2006). A falta de conformi-
dade na literatura deve-se, em grande parte, ao fato 
de combinar duas palavras distintas que possibilitam 
múltiplas interpretações que variam de pessoa para 
pessoa (ZAHRA et al., 2009). Conforme apontado 
por Peredo e McLean (2006), há uma variedade de 
perspectivas tanto no lado “social” quanto no lado 
“empreendedor” na literatura de empreendedorismo 
social. A seguir são vistos alguns destes conceitos 
que compõem a definição de empreendedorismo so-
cial na literatura sendo feita uma caracterização do 
perfil de empreendedores sociais a partir da conside-
ração de duas “faces” resultantes dessas perspectivas.

    2.1 A FACE EMPREENDEDORA

Considerando como um dos principais autores da 
escola empreendedora, Mintzberg (1973) cita que, em 
sua origem, o conceito de empreendedor era aplicado 
aos indivíduos que fundavam empresas. Dentre suas 
características estavam tanto uma alta propensão para 
inovar quanto a de lidar com incertezas. O autor ob-
serva que na organização empreendedora a meta do-
minante é o crescimento e o poder é centralizado nas 
mãos de um executivo principal: o “líder”, dotado de 
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uma “visão” acerca do futuro da organização. Este lí-
der empreendedor toma a visão como base para a ela-
boração de suas estratégias que é, por sua vez, domi-
nada pela busca ativa de novas oportunidades. Logo, 
o líder empreendedor é um indivíduo que não apenas 
vê as coisas de forma diferente, mas que também faz 
com que os demais membros da organização vejam 
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Tendo como inspiração a escola empreendedora, 
alguns autores partem das características empreen-
dedoras para construir uma definição de empreende-
dorismo social e traçar o perfil de empreendedores 
sociais. Neste aspecto, costuma-se considerar que os 
empreendedores sociais são uma espécie dentro do 
“gênero empreendedor” (HARDING, 2004), pos-
suindo as mesmas qualidades que os empreendedores 
tradicionais, porém focando-se em uma direção “so-
cialmente valiosa” (BESSANT; TIDD, 2009), estan-
do mais concentrados em ajudar os membros da co-
munidade do que em ganhar dinheiro (THOMPSON, 
2002). Ao se considerar o perfil de empreendedores 
sociais, especialmente no que diz respeito a sua face 
empreendedora, isto é, suas características empreen-
dedoras, quatro aspectos principais podem ser desta-
cados: (a) a busca por oportunidades e a geração de 
inovação; (b) a disposição para correr riscos e a tole-
rância à incerteza; (c) elevado grau de credibilidade e 
transparência na gestão de recursos; e (d) motivação 
por uma missão com base em uma visão. 

2.1.1 BusCA POR OPORtuNiDADEs E 
gERAçãO DE iNOvAçãO

Em suas atividades, empreendedores sociais têm 
a necessidade de focar suas atenções para diferentes 
problemas sociais – pobreza, igualdade de oportuni-
dades,  violência, poluição, etc., que, muitas vezes, 
demandam deles um talento na busca por novas so-
luções que introduzam mudanças significativas na 
esfera social. A maior parte dos autores do campo de 
empreendedorismo social considera a inovação como 
parte da face empreendedora dos empreendedores 
sociais envolvendo um tipo de inovação Schumpete-
riana, onde o empreendedor social adota uma “des-
truição criativa” para mudar um ambiente social para 
melhor (NICHOLLS, 2006).

Na visão de alguns autores, a inovação pode assu-
mir diferentes formas, sem necessariamente envolver 
a criação de algo novo, podendo ser resultado da apli-
cação de uma ideia existente a uma nova situação ou 
mesmo de uma maneira diferente (e.g. DEES, 1998a). 

Para outros autores, a atividade de empreendedores 
sociais é caracterizada por uma inovação através da 
criação de algo novo do que pela replicação de empre-
endimentos ou práticas existentes (e.g. AUSTIN et al., 
2006). O empreendedor social, nesse aspecto, normal-
mente é visto como um agente de mudanças, ou como 
um líder inovador, dotado de qualidades que o predis-
põe a realização de inovações (GRENIER, 2006).

Além da realização de inovação, e relacionado com 
esta, os empreendedores sociais devem ser capazes 
de identificar oportunidades no ambiente ao seu re-
dor (THOMPSON et al., 2000; THOMPSON, 2002; 
MORT et al., 2003). Nas palavras de Dees (1998a, p. 
4) “onde os outros veem problemas, os empreende-
dores sociais veem oportunidade”. Shane e Venka-
taraman (2000), ao questionarem o motivo pelo qual 
algumas pessoas conseguem descobrir oportunidades 
empreendedoras enquanto outras não, sugerem duas 
categorias de fatores que influenciam na descoberta 
de oportunidades: (1) o domínio de uma informação 
anterior necessária para identificar a oportunidade; e 
(2) as propriedades cognitivas necessárias para poder 
valorizar a oportunidade observada. A primeira cate-
goria diz respeito aos estoques de informação que cada 
indivíduo dispõe os quais, por sua vez, contribuem na 
construção de esquemas mentais que oferecem um 
framework para esses indivíduos reconhecerem novas 
informações. Quanto à última, os autores afirmam que 
estudos têm demonstrado que as pessoas diferem em 
sua capacidade de identificar oportunidades: certas si-
tuações, que algumas pessoas veem como risco, são 
vistas como oportunidades por outras. 

Dois exemplos de tipologias desenvolvidas para 
caracterizar o processo empreendedor de inovação e 
busca por oportunidades são as obras de Thompson 
(2002) e de Zahra et al. (2009). Com relação ao pro-
cesso empreendedor desenvolvido por empreende-
dores sociais Thompson (2002)  cita quatro estágios: 
(a) Visualizar (Envisioning), no qual empreendedo-
res sociais identificam oportunidades, necessidades 
e lacunas no espaço social; (b) Engajar (Engaging), 
onde os empreendedores sociais, após a identificação 
da oportunidade se envolvem ativamente em projetos 
na busca por soluções; (c) Possibilitar (Enabling), em 
que os recursos (humanos ou financeiros) necessários 
para tornar o projeto ou ação social possível são ad-
quiridos; e (d) Atuar (Enacting), no qual os empreen-
dedores sociais lideram o projeto ou ação social em 
busca de resultados satisfatórios.

Zahra et al. (2009), por sua vez, desenvolveram 
uma tipologia na qual descrevem a existência de três 
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tipos de empreendedores sociais: o bricoleur social, 
o construtivista social e o engenheiro social. O pri-
meiro visualiza e age sobre oportunidades de contri-
buição social em nível local, identificando uma pre-
ocupação local e buscando medidas inovadoras para 
lidar com o contexto local tendo como base seu alto 
conhecimento da perspectiva da comunidade onde 
está inserido. O empreendedor construtivista social 
busca a exploração de oportunidades surgidas de ne-
cessidades mal atendidas pelos sistemas, instituições 
e organizações existentes. Através de sua capacidade 
de identificar e perseguir oportunidades, eles geram 
uma riqueza social através da criação (ou da introdu-
ção de uma inovação) ou reconfiguração dos proces-
sos e sistemas vigentes utilizando-se de conhecimen-
to oriundo de fontes e locais diferentes para aplicá-los 
em problemas específicos. Por fim, o terceiro tipo de 
empreendedor descrito pelos autores é o engenheiro 
social, responsável pela identificação de problemas 
em estruturas e sistemas sociais e pela realização de 
uma mudança revolucionária nestes, atingindo não 
apenas uma escala local, mas também nacional ou in-
ternacional. Eles realizam uma “destruição criativa” 
das instituições fortemente presentes na sociedade de 
forma a trazer riqueza social.  

2.1.2 DisPOsiçãO PARA CORRER RisCOs 
E A tOlERâNCiA à iNCERtEzA

Como o processo de inovação possui alto grau de 
incerteza e risco de falhas, os empreendedores so-
ciais (de modo análogo a empreendedores de negó-
cios) tendem a ter uma alta tolerância à ambiguidade, 
aprendendo a gerenciar os seus próprios riscos e os 
dos outros (DEESa, 1998). É ressaltada na literatura 
de empreendedorismo social a importância de uma 
disposição por parte dos empreendedores sociais em 
correr riscos ou de ter uma “tolerância a riscos” (e.g. 
MORT et al., 2003; PEREDO; MCLEAN, 2006). De 
acordo com Bessant e Tidd (2009), por exemplo, os 
empreendedores sociais devem estar sempre prepa-
rados para a mudança, correr riscos calculados, e se 
dedicar de maneira entusiasmada a um empreendi-
mento ao mesmo tempo em que estimula outros cola-
boradores a fazer o mesmo.

Indo um pouco mais a fundo na questão do risco, 
Shaw e Carter (2007), ao fazerem uma comparação 
entre empreendedores sociais e empreendedores 
de negócios (de organizações com fins lucrativos), 
avaliaram a natureza do risco financeiro e do lucro 
nesses dois grupos. Eles observaram que empreen-

dedores de negócios tinham como principal fonte 
de financiamento os recursos próprios ou de fami-
liares, enquanto para os empreendedores sociais 
tais fontes eram raramente usadas, havendo uma 
predileção destes na obtenção de financiamento 
por parte de diversas fontes que fazem parte de sua 
rede de contatos, que constituem, em sua maioria, 
instituições de caridade e órgãos governamentais. 
Neste aspecto, enquanto que empreendedores so-
ciais apresentam menor risco financeiro pessoal ao 
serem comparados com seus equivalentes de or-
ganizações com fins lucrativos, ao envolver e usar 
seus contatos para obter recursos para seus empre-
endimentos, os empreendedores sociais colocam 
em risco sua credibilidade local e sua rede de re-
lacionamentos pessoais. Em outras palavras, para 
os empreendedores sociais “a falha não implica a 
perda financeira, mas uma perda de credibilidade 
pessoal, enquanto o sucesso não implica ganho fi-
nanceiro, mas um aumento do capital social e hu-
mano através de uma melhor reputação pessoal” 
(SHAW; CARTER, 2007, p. 431).

Em uma comparação similar, Weerawardena e 
Mort (2006) citam a gestão de riscos como uma 
das dimensões de seu modelo de empreendedoris-
mo social ( junto com a inovação e a proatividade). 
Os autores observam que, em aspectos de riscos, 
empreendedores sociais podem ser posicionados 
a certa distância de empreendedores tradicionais 
(ou de negócios), isto é, enquanto empreendedo-
res de negócios têm acesso a múltiplas fontes de 
financiamento, como emissão de ações e emprés-
timos bancários, os empreendedores sociais são 
fortemente limitados na geração de renda – sendo 
essa oriunda de meios como doações, patrocínio 
e subsídios governamentais, havendo grande dis-
puta no campo com outras organizações simila-
res pelas mesmas fontes de renda. Circunstâncias 
como essa, em que existe competição crescente 
com outras entidades por doações, forçam empre-
endedores sociais a serem extremamente cautelo-
sos na gestão de riscos. Dessa forma, enquanto 
para autores como Prabhu (1998) a tendência de 
empreendedores sociais em assumir riscos é alta, 
uma vez que “as experiências sociais são condu-
zidas com boa fé e tanto sucesso e fracassos são 
ricas experiências de aprendizagem” (PRABHU, 
1998, p. 4), para Weerawardena e Mort (2006) o 
comportamento de empreendedores sociais com 
relação ao risco é fortemente restringido pelos 
objetivos de manter uma organização sustentável. 
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2.1.3 CREDiBiliDADE E tRANsPARêNCiA 
NA gEstãO DE RECuRsOs

Empreendedores sociais normalmente operam em 
um cenário estratégico que muitas vezes se apresen-
ta como mais diversificado e dinâmico do que o de 
empresas convencionais (NICHOLLS, 2006) o qual 
impõe fortes restrições ao seu trabalho. Instituições e 
normas vigentes, concorrência de outras entidades e 
a influência do sistema econômico local em conjunto 
com outros fatores acabam por limitar o acesso de 
empreendedores sociais a recursos necessários para 
a execução de ações sociais. Tal contexto demanda 
de empreendedores sociais a habilidade de mobilizar 
os recursos humanos, financeiros, estruturais e po-
líticos necessários para a realização de seu trabalho 
(THOMPSON et al., 2000; BESSANT; TIDD, 2009).  
Nesse aspecto, os empreendedores sociais desenvol-
vem estratégias para lidar com recursos escassos a 
partir de criação de parcerias com outras organiza-
ções (DEES, 1998a; NICHOLLS, 2006). 

O envolvimento em redes de relacionamentos 
permite ao empreendedor social resolver problemas 
sociais que poderiam ser intransponíveis se tratados 
separadamente além de possibilitar ao empreende-
dor social aquisição de informação, identificação de 
oportunidades de atuação e aquisição de recursos 
(LEADBEATER, 1997). Ainda, tal envolvimento é 
um importante meio utilizado por este na obtenção de 
confiança e credibilidade frente à comunidade onde 
está atuando, servindo de estímulo para os membros 
da comunidade local se engajarem nas iniciativas dos 
empreendedores sociais, oferecendo o suporte neces-
sário (SHAW; CARTER, 2007). É ressaltado na lite-
ratura de empreendedorismo social também o impor-
tante papel desempenhado por empreendedores em 
compreender as expectativas dos seus investidores e 
de seus parceiros. De acordo com Dees (1998a) tais 
expectativas são atendidas através da utilização de 
mecanismos de feedback, de avaliação e de controle 
do trabalho realizado, reforçando assim a transpa-
rência dos empreendedores sociais frente a seus par-
ceiros e, consequentemente, aumentando o grau de 
confiabilidade/credibilidade do empreendedor social 
frente à rede e suas chances de obter mais recursos.

Um exemplo de estudo que envolve a questão das 
alianças com uma rede de parceiros e a credibilidade 
se apresenta no trabalho de Waddock e Post (1991) 
no qual os autores tratam os empreendedores sociais 
como os responsáveis pela realização de “mudanças 
catalisadoras” que aumentam o interesse público e 

a consciência deste em torno de determinado tema 
além de incentivar eventuais mudanças sociais e or-
ganizacionais. Para descrever como ocorrem tais mu-
danças, os autores citam uma “ação social catalisa-
dora” a qual envolve um tipo de aliança temporária 
entre organizações e seus membros “para lidar com 
um importante problema [social] de uma forma que 
incentive mudanças de longo prazo, sem necessaria-
mente alterar a natureza ou a estrutura da organiza-
ção durante a aliança” (p. 324). Ainda, de acordo com 
esses autores, ao se considerar tal ação social catali-
sadora três características principais de liderança são 
necessárias ao empreendedor social: (a) visão inova-
dora, para lidar com a alta complexidade envolvida 
em conseguir unir diferentes organizações com inte-
resses diversos; (b) credibilidade, para negociar com 
diversos agentes na busca por recursos; e (c) geração 
de comprometimento, para convencer outras pessoas 
a se juntarem à causa em função de termos sociais 
mais do que puramente econômicos.

2.1.4 MOtivAçãO POR uMA MissãO COM 
BAsE EM uMA visãO

Outra característica importante relacionada ao 
perfil de empreendedores sociais é motivação por 
uma missão que, da mesma forma que as caracte-
rísticas citadas anteriormente, tem raízes na escola 
empreendedora e no conceito de empreendedor tra-
dicional. Porém, diferente do empreendedor tradi-
cional cuja missão envolve o lucro, empreendedores 
sociais são movidos pela busca por um bem-estar 
social (LEADBEATER, 1997; BESSANT; TIDD, 
2009). Em outras palavras, conforme cita Nicholls 
(2006), os empreendedores sociais, ao mesmo tempo 
em que demonstram qualidades que são usualmente 
associadas a empreendedores comerciais como, por 
exemplo, liderança e oportunismo, possuem uma 
característica específica que os difere dos empreen-
dedores comerciais: uma “motivação sócio-moral” 
por trás de suas atividades. De maneira semelhante, 
Shaw (2004) compara o contexto empreendedor de 
empresas com fins lucrativos com o de empresas so-
ciais. Para a autora ambos os contextos compartilham 
a existência de uma liderança e de uma visão voltadas 
para a consecução dos objetivos da organização em 
face à escassez de recursos, porém enquanto a empre-
sa com fins lucrativos busca suprir uma necessidade 
de mercado não atendida, a empresa social visa satis-
fazer às necessidades sociais.

Mas, por trás da missão de cada empreendedor so-
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cial na realização de seus projetos na sociedade encon-
tra-se uma visão acerca do futuro da organização que 
serve como guia no cumprimento de seus objetivos 
(DEES, 1998a) e na elaboração de suas estratégias. 
Dessa forma, todas as mudanças operadas no contex-
to social pelas empresas sociais têm como motivação 
a visão do empreendedor social acerca do futuro e a 
credibilidade do caminho apresentado (AUSTIN et 
al., 2006). Thompson et al.(2000), focando no aspecto 
da liderança, afirmam que o empreendedorismo, in-
dependentemente do contexto, envolve não somente 
uma visão do futuro da organização, mas também 
um indivíduo capaz de operacionalizar a visão, isto é, 
“encontrar um parceiro adequado, se engajar no apoio 
a ajudantes, algumas vezes voluntários, e lidar com 
contratempos inevitáveis” (p. 329).

Para Bornstein (2007, p. 39) “toda mudança começa 
com uma visão”. O empreendedor social identifica um 
determinado problema na sociedade e visualiza uma 
solução inovadora para este. A partir disso, o empre-
endedor social toma essa visão como referência, passa 
a agir, obtendo recursos e construindo organizações 
para protegê-la, fazendo melhorias e fortalecendo 
essa visão ao longo do tempo até o momento em que 
a mesma se torne uma nova norma. O autor cita como 
exemplo o caso de Bill Drayton, fundador da Ashoka, 
uma organização mundialmente conhecida que atua 
no campo da inovação social, trabalhando e apoiando 
“empreendedores sociais – pessoas com ideias cria-
tivas e inovadoras capazes de provocar transforma-
ções com amplo impacto social” (ASHOKA, 2012). 
Em 1978, Drayton decidiu estabelecer uma organiza-
ção que unisse empreendedores sociais de diferentes 
partes do globo, pessoas com ideias, conhecimento, 
habilidade e determinação para a realização de mu-
dança social através do uso de habilidades empreen-
dedoras (BORNSTEIN, 2007). A partir dessa visão, 
a Ashoka foi fundada por Drayton em 1980, com as 
primeiras atuações na Índia, e atualmente possui uma 
rede de mais de 2.700 empreendedores espalhados 
pelo mundo, sendo cerca de 320 localizados no Brasil 
(ASHOKA, 2012).

Ao trazer a questão da visão à tona, os autores 
do campo do empreendedorismo social constroem 
uma imagem do empreendedor social semelhante a 
do líder empreendedor descrito por Mintzberg et al. 
(2000): um indivíduo que, além de apresentar carac-
terísticas empreendedoras típicas como capacidade de 
inovar, identificação de oportunidades, gestão de ris-
cos etc., tem o poder centralizado em suas mãos assim 
como a tomada de decisões, baseadas em estratégias 

que são influenciadas por sua visão acerca do futuro 
da organização. Para a maior parte dos autores, a mis-
são ou objetivo principal dos empreendedores sociais 
está voltada para a resolução de questões sociais de 
forma que essa face empreendedora oferece o suporte 
para a face social na satisfação desse objetivo. Mas, 
e quando a organização possui fins lucrativos, como 
estes afetam a missão da organização e a visão do 
empreendedor social? Esta deixa de ser “social” e se 
aproxima do “comercial”? A seguir serão vistas essas 
questões que permeiam os debates relacionados à face 
social desse tipo de empreendedor.

2.2 A FACE sOCiAl

Justamente no último aspecto da face empreende-
dora do empreendedor social, apresentada anterior-
mente, que se encontra o principal aspecto da face so-
cial, isto é, a motivação ou a finalidade do trabalho do 
empreendedor social. Quanto a esse aspecto, conside-
ra-se empreendedores sociais os indivíduos que são 
movidos por uma “missão social” que lhes impulsio-
na a contribuir para a prosperidade e o bem-estar da 
sociedade (HARDING, 2004; AUSTIN et al., 2006; 
PEREDO; MCLEAN, 2006) através da realização de 
mudanças sociais diversas, que auxiliam no desenvol-
vimento de grupos de indivíduos e na resolução de 
problemas sociais (PRABHU, 1999).

Diferentes autores do campo do empreendedoris-
mo social defendem que, para empreendedores so-
ciais, o valor econômico deve ser uma preocupação 
limitada ou mesmo secundária, devendo estes perma-
necerem centrados em sua missão (LEADBEATER, 
1997) a qual deve ser “inerentemente social” (DEES, 
1998a). De acordo com Shaw e Carter (2007), enquan-
to que para empreendedores de negócios as ações são 
motivadas pela busca por lucro e valor para acionis-
tas, para os empreendedores sociais as ações são mo-
vidas pelo foco destes em satisfazer objetivos sociais.  
Porém, existem ainda alguns desentendimentos no 
campo do empreendedorismo social no que diz res-
peito à localização que tal “motivação social” deve 
ter nos propósitos do empreendedor e da organização. 
Tal desentendimento está situado entre duas classes 
de organizações: empreendimentos sociais (1) sem 
fins lucrativos e (2) com fins lucrativos. A seguir são 
apresentados alguns pontos de vista e questionamen-
tos em torno dos aspectos socialmente empreende-
dores de cada uma destas classes para então ser feita 
uma breve discussão em torno do papel do lucro no 
conceito de empreendedorismo social.
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2.2.1 EMPREENDEDORisMO sOCiAl: 
EMPREENDiMENtOs COM Ou sEM FiNs 
luCRAtivOs?

Segundo Peredo e McLean (2006), a maior parte 
dos autores do campo do empreendedorismo social 
vê como objetivo principal do empreendedor social 
atender às necessidades sociais não havendo lugar 
para benefícios financeiros nos empreendimentos 
considerados como socialmente empreendedores.  
Tendo isso em conta, a maior parte da literatura so-
bre empreendedorismo social concentra seus estudos 
no domínio de organizações não governamentais sem 
fins lucrativos (WEERAWARDENA; MORT, 2006), 
uma vez que as organizações pertencentes ao setor 
voluntário representam um “tipo ideal” de organiza-
ção socialmente empreendedora. À primeira vista, 
tais organizações parecem indubitavelmente pos-
suírem entre seus membros o empreendedor social, 
porém, apesar de serem organizações que possuem 
um objetivo social, nem todas as organizações sem 
fins lucrativos apresentam de fato características em-
preendedoras para poderem ser consideradas como 
socialmente empreendedoras (WEERAWARDENA; 
MORT, 2006). 

Tal cenário, aparentemente ideal, fica um pouco 
mais complexo ao se considerar a questão do lucro, 
criando opiniões divergentes entre os autores do 
campo. Thompson (2002), por exemplo, mesmo res-
saltando que “o mundo do empreendedor social é o 
setor voluntário” (p. 413), considera ser possível iden-
tificar o empreendedorismo social em organizações 
com fins lucrativos, desde que as mesmas apresen-
tem comprometimento em fazer o bem. Leadbeater 
(1997), por outro lado, considera que o lucro des-
qualifica as empresas para serem consideradas como 
empreendedoras sociais. Para ele as organizações das 
quais os empreendedores sociais fazem parte devem 
ser “sociais no sentido em que elas não são de pro-
priedade de acionistas e não buscam o lucro como seu 
principal objetivo” (p. 11).

Apesar da existência de opiniões divergentes sobre 
o papel do lucro no empreendedorismo social, tem-se 
observado um crescente número de empreendimentos 
que apresentam objetivos sociais combinados com o 
lucro (SHAW; CARTER, 2007, p. 420). Estes empre-
endimentos, considerados como “híbridos” combi-
nam a preocupação social com a geração de recursos 
financeiros para autosustentação. Em alguns desses 
casos, o lucro obtido pelas organizações é consistente 
com o ideal de empreendedorismo social uma vez que 

mantém o objetivo social como o mais importante da 
organização (pois o lucro é reinvestido nos projetos 
sociais da organização). Tal constatação é consistente 
com o defendido por Muhammad Yunus, o qual afir-
ma que “fazer lucro não vai desqualificar uma em-
presa de ser uma empresa social. O fator básico para 
decidir isso vai ser se o objetivo social que continua 
a ser a meta primordial da empresa” (YUNUS, 2006, 
p. 42).

Conforme observa Dees (1998b), muitas destas 
organizações híbridas apresentam-se em sua origem 
como organizações sem fins lucrativos, mas acabam 
agregando atividades com fins lucrativos de modo a 
ampliar suas formas de atuação. Neste aspecto, or-
ganizações sem fins lucrativos que buscam atender 
a questões sociais como a fome, o abuso de drogas, a 
violência e a falta de moradia e que, tradicionalmente, 
contavam com a ajuda financeira providenciada pelo 
governo ou mesmo por doações oriundas do setor pri-
vado, têm buscado recursos através de atividades co-
merciais. Como um exemplo tem-se a venda de grava-
tas e cachecóis para homens por parte da organização 
Save the Child apresentado por DEES (1998b). Entre 
os motivos apontados pelo autor para essa tendência 
estariam: uma busca por maior independência; as 
limitadas fontes de recursos; e a concorrência com 
outras organizações com atividades de cunho social.

Mas o que pode ser dito dos casos em que as orga-
nizações têm como principal objetivo a obtenção de 
lucro, mas também realizam projetos sociais? Estes 
deixam de ser empreendedorismo social? De acordo 
com Certo e Miller (2008) tanto a missão social quan-
to o lucro podem ser o foco principal de uma organi-
zação que oferece algum produto ou serviço social, 
para tanto os empreendimentos sociais apresentariam 
diferentes níveis de importância com relação à missão 
social. Peredo e McLean (2006) defendem que o que 
faz um empreendimento ser considerado socialmente 
empreendedor é a presença de objetivos sociais, mes-
mo que estes não sejam centrais. Os autores supõem 
dois exemplos para defender seu ponto de vista: o pri-
meiro envolvendo uma companhia que decide ofere-
cer uma nova forma de treinamento e colocação pro-
fissional para desempregados crônicos porque vê essa 
oportunidade como lucrativa. O segundo envolve um 
grande banco que toma a iniciativa de promover uma 
caminhada patrocinada para o fornecimento de abri-
go para moradores de rua. Segundo Peredo e McLean 
(2006) não faz sentido desqualificar tais empreendi-
mentos como “empreendedores sociais” mesmo que, 
em ambos os casos, as organizações pudessem optar 
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por não realizar o projeto se esse não fosse lucrativo 
(primeiro caso) ou aumentasse demais suas despesas 
(segundo caso). Obviamente, é difícil considerar uma 
organização dentro de um sistema capitalista que não 
seja afetada pelas regras desse sistema, no qual a acu-
mulação de capital possibilita acesso a recursos. Po-
rém, a questão principal nesse ponto é: onde o capital 
da organização está sendo empregado? Que, por sua 
vez, está intimamente relacionada à outra questão: 
qual a motivação ou visão da organização, do em-
preendedor e de seus seguidores? Tais questões são 
discutidas adiante.

2.2.2 O PAPEl DO luCRO E DA visãO: As 
DuAs FACEs EM EquilíBRiO

Os dois extremos apresentados brevemente aqui, 
assim como os questionamentos e afirmações dos 
autores do campo do empreendedorismo social acer-
ca da real natureza “social-empreendedora” de uma 
organização com relação ao lucro, retomam as dis-
cussões anteriores feitas na apresentação do que se 
chamou aqui de a face empreendedora dos empre-
endedores sociais. Mais especificamente, retomam 
o aspecto da motivação e da visão do empreendedor 
social: se a visão do empreendedor é centrada nos as-
pectos sociais, como o foco da organização da qual 
este empreendedor faz parte pode ser financeiro?

 Tem-se aqui um conflito, ao mesmo tempo em que 
o empreendedor está visando ao seu objetivo so-
cial e a organização o está limitando, “puxando-o” 
para o objetivo financeiro. Qual objetivo deve ser 
mais importante? E, sendo o empreendedor social 
um líder visionário, o qual elabora suas estratégias 
com base em sua visão nos moldes do que descreve 
Mintzberg, pode esse ter sua visão limitada ou blo-
queada por outra visão? Há duas soluções possíveis 
para esse conflito: na primeira, considera-se que 
não é possível a organização possuir um objetivo 
financeiro como central, podendo esse apenas ser 
secundário frente a um objetivo social, possibili-
tando assim a existência de um líder empreendedor 
social, cuja visão também é social, e cujas estraté-
gias e ações estão de acordo com essa visão e com 
os objetivos centrais da organização. Uma segunda 
solução consideraria ser possível a organização ter 
um objetivo central financeiro, com a visão “so-
cial” do empreendedor social estando em segundo 
plano. Ao fazer isso, porém, ativa-se uma reação 
em cadeia: se a visão do empreendedor social (que 
é social) já não é central, seu poder dentro da or-

ganização diminui, e suas estratégias passam a ser 
secundárias, assim como suas inovações, com o 
objetivo social possuindo diferentes graus de prio-
ridade, havendo assim diferentes missões limitadas 
por uma principal – o lucro. Cria-se um desequilí-
brio entre a face empreendedora e a face social, em 
que a primeira impera. Adotar tal solução é pos-
sível, a organização continuará lucrando, ganhará 
algum capital social e continuará realizando inicia-
tivas sociais, mas claramente essa solução desca-
racteriza o perfil do empreendedor social que, com 
tantas limitações, mais se aproxima de um gerente 
do que de um empreendedor. 

Portanto, a partir dessa breve discussão acerca 
do papel do lucro para o empreendedorismo social e 
como este afeta o perfil de um empreendedor social, 
ressalta-se a interdependência de ambas as faces, a 
empreendedora e a social, tanto na descrição do per-
fil do empreendedor social quanto no entendimento 
de suas ações. Com base no que foi dito até aqui, 
argumenta-se que a existência de um empreendedor 
social e de uma organização socialmente empreende-
dora depende não apenas da existência de cada uma 
das faces apresentadas, mas também, o que é mais 
importante, de um equilíbrio entre essas, que pode 
ser alcançado quando a visão da face empreendedora 
coincide com a motivação da face social em torno da-
quele que deve ser o principal objetivo de empreende-
dores sociais: a preocupação com o social. 

Buscando continuar com a discussão sobre o que 
caracteriza o empreendedorismo social de modo ge-
ral e, mais especificamente, o que define o perfil do 
empreendedor social, serão discutidos a seguir os fa-
tores que influenciam a identidade social-empreende-
dora dos empreendedores sociais considerando-se a 
natureza multidimensional e multinível do empreen-
dedorismo social. 

 
   3  EmPREENDEDORIsmO sOCIAL:    
   umA VIsÃO muLTIDImENsIONAL E  
   muLTINÍVEL

Estudos recentes têm destacado a natureza 
multidimensional das atividades desempenhadas 
por empreendedores sociais frente a um ambiente 
que se apresenta cada vez mais complexo e com-
petitivo (e.g. MORT et al., 2003; WEERAWAR-
DENA; MORT, 2006). De acordo com Mort et al. 
(2003) o empreendedorismo social pode ser con-
siderado como um constructo multidimensional, 
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Fonte – adaptado de Mort et al. (2003)

Figura 1 – Constructo multidimensional do empreendedorismo social 

isto é, formado pela intersecção de um número 
de características interrelacionadas. Os quatro 
aspectos destacados por eles, representados na 
Figura 1, são: (1) capacidade de identificação de 

uma oportunidade social; (2) comportamento em-
preendedoramente virtuoso; (3) capacidade de jul-
gamento; e (4) tolerância a riscos, proatividade e 
capacidade inovadora.

 Para Mort et al. (2003), os empreendedores sociais 
caracterizam-se por uma grande habilidade em reco-
nhecer e tirar vantagem das oportunidades sociais do 
ambiente ao seu redor. Em segundo lugar, eles são “vir-
tuosos”, possuindo uma missão em torno da criação de 
valor social, exibindo diversas virtudes e sendo capazes 
de conduzir os seus seguidores de forma apaixonada em 
torno da missão defendida. Em terceiro lugar apresen-
tam uma capacidade de fazer julgamentos balanceados 
frente à complexidade de seu contexto. E, finalmente, 
empreendedores sociais também exibem no campo so-
cial características exibidas por empreendedores tradi-
cionais no campo econômico, tais como a capacidade de 
inovar, a tolerância a riscos e proatividade.

Assim como o defendido por esses autores, no 
presente artigo o empreendedorismo social também 
é considerado como um constructo multidimensio-
nal, abrangendo em suas dimensões aspectos das 
faces empreendedora e social vistos acima. Ou seja, 
da face social considera-se o aspecto da motivação 

por uma missão social e da face empreendedora con-
sidera-se: (a) a busca por oportunidades e geração de 
inovação, (b) a disposição para assumir riscos e tole-
rância à incerteza, (c) credibilidade e transparência 
na gestão de recursos e (d) visão, sendo esse último 
ligado à missão da face social. 

Ao se avaliar comparativamente os aspectos pro-
postos de cada face com as dimensões do modelo de 
Mort et al. (2003) tem-se que cada uma das caracte-
rísticas descritas como pertencentes às faces empre-
endedora e social do empreendedor social estão liga-
das às dimensões propostas neste modelo. No Quadro 
1 são apresentados os principais pontos coincidentes 
entre os aspectos descritos das faces do empreende-
dor social (empreendedora – A, B, C e D acima; e so-
cial – S) e as dimensões do modelo multidimensional 
(1, 2, 3 e 4 acima). Como se pode observar, por trás 
de um conceito de empreendedorismo social multi-
dimensional existe em cada dimensão características 
empreendedoras e sociais interpenetradas.
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CaraCterístiCas

(1) Capacidade de identificação de uma oportunidade social

(2) Comportamento empreendedoramente virtuoso

(3) Capacidade de julgamento

(4) Tolerância a riscos, pró-atividade e capacidade inovadora

estratégia de Marketing

• Busca por oportunidades (A)
• Visualizar/Envisioning (A)

• Missão (S)
• Visão (D)
• Engajar/Engaging (A)

• Credibilidade (C)
• Transparência (C)
• Engajar/Engaging (A)
• Possibilitar/Enabling (A)

• Inovação (A)
• Disposição para riscos (B)
• Tolerância a incerteza (B)
• Busca por parcerias (C)

Quadro 1 – Comparação entre aspectos e dimensões do empreendedorismo social

Logo, propõe-se aqui uma definição do empreen-
dedorismo social como um processo multidimensio-
nal, que envolve a intersecção entre dimensões com 
características empreendedoras (face empreendedora) 
e sociais (face social). Ainda, considera-se o empreen-
dedorismo social como sendo um processo multinível, 
o qual ocorre em nível individual, grupal e social.

O empreendedorismo social ao nível individu-
al apresenta o empreendedor e os aspectos cogniti-
vos envolvidos no processo de busca, identificação e 
aproveitamento de oportunidades, na criação de ino-
vações e na construção de uma visão. Nesse ponto 
destacam-se os aspectos que contribuem para o de-
senvolvimento de características empreendedoras no 
empreendedor social, resultados da interação com 
diferentes indivíduos e ambientes ao longo de sua 
história, tais como: suas experiências na escola, uni-
versidade, trabalho, família; a interação com colegas 
de trabalho, familiares, ou mesmo desconhecidos; a 
observação do ambiente, as injustiças presentes neste, 
as falhas nos sistemas desenvolvidos para lidar com 
essas injustiças, de novas combinações possíveis de 
ambientes e processos na criação de algo novo, etc. 
Ou, como descrito por Bornstein (2007):

O empreendedorismo social não é sobre al-
gumas pessoas extraordinárias salvando o 
dia para todo mundo. No seu nível mais pro-
fundo, trata-se de revelar possibilidades que 
estão atualmente invisíveis e liberar a capa-
cidade dentro de cada pessoa para remodelar 
uma parte do mundo. Ele não requer uma 
educação de elite, o que exige é uma baga-
gem. O acervo de conhecimento no empreen-

dedorismo social vem, em primeira mão, do 
engajamento com o mundo (BORNSTEIN, 
2007, p.19-20).

No nível grupal têm-se as interações do empre-
endedor social dentro da organização, dentro das 
quais está o papel desempenhado pelas capacidades 
do empreendedor como um líder. Nesse aspecto, o 
empreendedorismo social envolve um líder dotado de 
uma visão acerca do futuro da organização (DEES, 
1998) e de uma habilidade em “contar histórias” (LE-
ADBEATER, 1997), isto é, em conseguir propagar a 
missão visada por ele entre os outros colaboradores 
e “gerar o comprometimento” (WADDOCK; POST, 
1991) destes com as ações e projetos sociais planeja-
dos através de sua capacidade comunicativa.

Ao nível social, tem-se o empreendedor social e 
sua organização envolvidos na busca e no estabe-
lecimento de parcerias para aquisição de recursos 
(DEES, 1998; NICHOLLS, 2006) através de relações 
com outras organizações ou com uma rede de agen-
tes. Dentro dessas relações as organizações social-
mente empreendedoras ainda desenvolvem mecanis-
mos de controle de seus projetos sociais de forma a 
manter a transparência frente seus parceiros (DEES, 
1998). Ainda, é importante considerar, conforme res-
saltado por Grenier (2006, p. 121), que o campo do 
empreendedorismo social “não é composto apenas 
por empreendedores sociais individuais, mas também 
por outras organizações e iniciativas que ajudam na 
promoção do empreendedorismo social” tais como 
instituições públicas e privadas, órgãos do governo, 
universidades, ONGS e as ações desenvolvidas por 
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cada um desses agentes. De forma que o envolvimen-
to com diferentes agentes irá requerer do empreende-
dor social mecanismos uma adaptação às linguagens, 
símbolos e culturas dos diferentes ambientes e indi-
víduos com quem ele interage, onde o aprendizado 
desempenha um papel fundamental. 

   4  CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

Apesar de a literatura sobre empreendedorismo 
social ter apresentado um crescimento nos últimos 
anos, ainda carece de consenso (THOMPSON, 2002; 
HARDING, 2004), mantendo-se difusa e fragmen-
tada (MORT et al., 2003). Tal falta de consenso de-
monstra, conforme ressaltado por Nicholls (2010), 
que campo do empreendedorismo social se encontra 
atualmente em um estado “pré-paradigmático”, no 
qual existem poucas referências na área – atores que 
moldem os discursos e a lógica institucional do cam-
po, e ainda, no qual a literatura, de forma geral, ainda 
carece de uma epistemologia clara.

Tendo isso em mente, buscou-se no presente ar-
tigo unir diferentes contribuições da literatura de 
empreendedorismo social (tanto as obras de autores 
pioneiros no campo, como Dees e Leadbeater, quanto 
às de autores contemporâneos) em torno de uma visão 
mais clara do empreendedorismo social, partindo do 
entendimento do que compõe o perfil do ator princi-
pal dessa corrente teórica: o empreendedor social. Foi 
proposto que este poderia ser  descrito por duas faces 
interdependentes – uma empreendedora e outra so-
cial, a primeira contendo características que referen-
tes às raízes do empreendedorismo social na escola 
empreendedora, que aproxima o empreendedor social 

do comercial, e a face social, que o distingue e torna 
a literatura de empreendedorismo social um campo 
distinto e de múltiplas possibilidades de estudo. 

Mair e Martí (2006) ao fazerem uma revisão acer-
ca dos diferentes conceitos em torno do significado 
de empreendedorismo social ressaltariam que conhe-
cimento no campo de empreendedorismo social pode  
ser aperfeiçoado e difundido através da contribuição 
de diferentes lentes teóricas. De modo semelhante,  
buscou-se no presente artigo alcançar um conceito 
mais abrangente do constructo “empreendedorismo 
social”, utilizando para tanto uma abordagem ba-
seada em uma lente multidimensional e multinível. 
Para tanto foi proposta uma definição do empreende-
dorismo social como um processo multidimensional 
– envolvendo a intersecção entre dimensões com ca-
racterísticas empreendedoras (face empreendedora) e 
sociais (face social); e como um processo multinível 
– ocorrendo ao nível individual (empreendedor), gru-
pal (organização) e social (interorganizacional/redes). 

Por fim, também buscou-se através deste ensaio 
teórico contribuir para uma maior difusão dos es-
tudos de empreendedorismo social no Brasil. Nesse 
aspecto, ressalta-se a importância de avaliar as ativi-
dades organizacionais não somente por seus aspectos 
econômicos – presentes nas características atribuídas 
ao empreendedor tradicional na literatura de estraté-
gia – mas também por seus aspectos sociais que vêm 
à tona na consideração do perfil de empreendedores 
sociais. Espera-se que este breve olhar sobre o em-
preendedorismo social venha a inspirar futuros em-
preendedores a ver com outros olhos a realidade a sua 
volta e, quem sabe, dar maior atenção a sua “face so-
cial” na prática administrativa.
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resUmo
Pretende-se	entender,	de	 forma	exploratória,	 o	comportamento	 infantil	 relacionado	à	compra	de	aparelhos	de	 telefonia	celular	e	a	 influência	externa	
recebida.	A	metodologia	baseada	em	pesquisa	bibliográfica	somou-se	a	80	entrevistas	com	sujeitos	(pais	de	alunos)	em	escolas	(uma	pública	e	outra	
privada,	em	Santos/SP).	Demonstrou-se	o	modelo	de	infância,	o	lado	psicológico,	comportamento,	preferências,	motivações	para	aquisição	de	aparelhos,	
influências	no	processo	de	compra	e	sua	autonomia	perante	a	família.	Percebeu-se	que	o	posicionamento	das	empresas	em	relação	ao	mercado	interfere	
no	comportamento	de	consumo	infantil,	percepção	de	valores	e	seu	papel	na	sociedade	de	consumo.

Palavras-chave: Consumo.	Consumo	Infantil.	Criança.	Telefone	Celular.

aBstract
The objective of this research is to understand, in an exploratory way, the children's behavior related to the purchase of mobile devices and external 
influence received. A methodology based on bibliographic research and also to 80 interviews with people (parents of students) in schools (one 
public and one private, in Santos/SP). It demonstrates the model of childhood, the psychological, behavior, preferences, motivations for purchase 
of equipment, influences of the buying process and autonomy of the family. It was noticed that the positioning of the companies in the marketplace 
interferes in children's consumption behavior, perception of values and their role in consumer society.

Keywords: Consumption. Children's consumption. Child. Mobile Phone.
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   1 INTRODuÇÃO

Crianças são facilmente influenciadas por fatores 
externos, como comportamento dos pais, familiares 
e amigos, mensagens eletrônicas (televisão, internet 
etc.), e a comunicação de empresas que focam este 
nicho. O consumidor infantil tem grande importância 
para o mercado eletrônico. Telefones celulares, lap-
tops e IPods (soma-se hoje os IPads e videogames) es-
tão entre os primeiros da lista nos pedidos dos filhos 
aos pais (GALVÃO, 2006). As meninas são mais liga-
das à moda, os meninos a games e ambos, ao celular. 
Os pais, para compensar certa ausência, deixam os 
filhos influenciarem as escolhas de compra da famí-
lia, na escolha da marca de refrigerante, da marca do 
carro etc. (FONSECA, 2004). Trindade (2010) afirma 
que com essa ausência é necessário que outros ocu-
pem este lugar, o que muitas vezes é feito por bens 
materiais. Caldas e Bittencourt (2010) enfatizam que 
os pais ao comprarem algo para as crianças, não es-
tão simplesmente adquirindo objetos, mas também 
substitutos materiais para compensação de ausência 
da família e outras crianças.

Justifica-se estudar este tema, com perspectivas 
de ser inesgotável a discussão em torno dele. Estudar 
consumo é algo fundamental para entendermos a atu-
al sociedade. Consumo sustentável e responsável têm 
sido temas recorrentes nos trabalhos de pesquisa na 
academia. É importante analisar a reação da criança 
quando exposta por informações que vêm da mídia; e 
o quão isto influencia no seu cotidiano e na família 
em si (DEVITT; ROKER, 2009). O objetivo deste 
estudo é entender, de forma exploratória, o compor-
tamento de compra infantil com relação a aparelhos 
de telefonia celular e as influências externas que 
causam esse comportamento, dentro da realidade 
estudada em uma escola pública e outra privada, 
localizas na cidade de Santos (SP). Utilizou-se a es-
tratégica metodológica baseada em pesquisa biblio-
gráfica em periódicos e portais especializados na 
internet em conjunto com 80 entrevistas junto aos 
pais de alunos das referidas escolas. 

    2 AsPECTOs TEÓRICOs

Crianças são consumidoras de diversas classes de 
produtos, como alimentos e vestuário, além de ser-
viços direcionados, como bufês infantis, escolas de 
esportes e dança, entre outros. Porém, a relação delas 
com o consumo é anterior, como afirma Gade (1998, 
p. 23), em uma participação passiva, “como quando, 

ao voltar da maternidade, é envolvida em fraldas des-
cartáveis”. Unir consumo, crianças e telefonia celular 
é uma preocupação constantemente encontrada no 
senso comum, mas pouco trabalhada pela academia. 
O que dificulta até a discussão dos resultados apre-
sentados ao final perante outros trabalhos realiza-
dos. Mais pesquisadores deveriam se aprofundar no 
tema. Ao se analisar os eventos da ANPAD (Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação em Administra-
ção) encontram-se alguns textos sobre a temática do 
consumo infantil, mas que não abordam diretamente 
o objeto do consumo da telefonia celular. Pesquisas 
que tratam do tema de forma parecida com o que aqui 
se pretende foram elaboradas por Born (2006), Silva 
(2009), e Ceretta e Froemming (2011). 

Entretanto, estudos internacionais trazem a dis-
cussão da educação para o consumo e o uso dos ce-
lulares pelas crianças (BENN, 2004; BOND, 2010; 
NAIR, 2006). Ao buscar entender o comportamento 
da criança consumidora na decisão de compra e os 
elementos que influenciam o seu processo decisório, 
Santos et al. (2008) selecionaram doze crianças com 
idade entre sete e oito anos, que estudavam em esco-
las particulares de Blumenau/SC e por meio de entre-
vistas perceberam que as crianças são telespectadoras 
que sofrem influência de propagandas, amigos e di-
versas estratégias promocionais e ao final os autores 
alertam para que se realizem mais pesquisas e promo-
ções junto ao público infantil baseadas na Ética. Este 
estudo pretende auxiliar nessa busca, corroborando 
assim com a posição de Veloso e Hildebrand (2007, p. 
01), os quais afirmam que a “academia de marketing 
(...) peca por não ter voltado seus olhos para esse tema 
tão importante, não só para empresas, profissionais e 
acadêmicos de marketing, mas também para aqueles 
que são pais”.

Ao explicitar as principais características do com-
portamento da criança consumidora, associadas às 
mudanças sociais que incidem sobre o atual mode-
lo de infância, Trindade e Umeda (2004) concluíram 
que as principais alterações sociais dos entrevista-
dos naquele estudo foram o isolamento da criança, 
sua crescente autonomia e sua influência no processo 
de compra. Os autores atribuem em parte que isso se 
deve ao fato de que se tem uma nova configuração 
dos centros urbanos modernos e ao novo perfil de 
família, segregado e desestruturado. Segundo Baldi 
(2009), baseado em uma pesquisa feita pelo Instituto 
InterScience com pais, concluiu que 70% das com-
pras feitas por eles são influenciadas de certa maneira 
pelos filhos; e que, até 2010, o índice chegaria a 80%. 
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Isso afirma que as crianças já ganharam espaço e voz 
dentro da família, e que agora se utilizam mais de 
produtos da tecnologia do que antigamente. 

As crianças de 8 a 12 anos preferem o computa-
dor, a tecnologia é o celular e não a TV Digital; e 
as empresas não sabem como trabalhar essa questão 
(BALDI, 2009). Os objetos de desejo das crianças 
não são somente os brinquedos, mas eletrônicos, 
roupas e recreação. Em 2006 registrou-se que 36% 
das famílias brasileiras tinham pelo menos um filho 
com celular (GALVÃO, 2006). Segundo Mansur e 
Lima (2009), a criança mergulha no universo da alta 
conectividade mais cedo e mostraram que 80% dos 
alunos de 10 a 18 anos têm o próprio celular. Deles, 
45% afirmaram que ganharam o aparelho antes dos 
nove anos. Já entre as crianças entre seis e nove anos, 
51% delas disseram que tinham celular próprio. Ou-
tro estudo realizado em 2007 revela que as crianças 
brasileiras são as crianças que mais usam celulares 
no mundo. Pois, 81% delas afirmavam que utilizavam 
o celular três ou mais vezes por semana, 50% a mais 
do que as crianças japonesas (PORTAL EMPÓRIO 
DE MÍDIA, 2007). Já o Comitê Gestor da Internet 
do Brasil em 2008 (PORTAL CETIC, 2008) infor-
ma que 36% das crianças de 10 a 15 anos possuíam 
celular próprio e que 65% das crianças entrevistadas 
usaram telefone celular nos três meses anteriores à 
pesquisa. Nos Estados Unidos, 57% das crianças 
chegam aos 13 anos com um celular sendo que 91% 
das meninas de 17 anos já têm o seu. Na Espanha, 
65% dos pré-adolescentes entre 10 e 12 anos possu-
íam um (MANSUR; LIMA, 2009). Entre os jovens 
de 10 a 18 anos, 43% disseram que deixavam o ce-
lular ligado na sala de aula. Se tivessem de escolher 
entre o celular e a televisão, as meninas optariam 
pelo primeiro. Já 16% dos meninos e 10% das me-
ninas disseram conhecer alguém viciado em celular 
(MANSUR; LIMA, 2009).

Por muito tempo, a criança foi vista, erronea-
mente, como “uma miniatura do adulto” (EBY, 
1962, p. 291). Esse contexto pode justificar, em 
parte, o atraso na pesquisa sobre a criança como 
consumidora. Com o desenvolvimento da psico-
logia infantil e a tendência no marketing da seg-
mentação em nichos menores, criou-se um cenário 
bastante propício ao aprofundamento dos estudos 
sobre comportamento do consumidor infantil.

Para Dias (2003, p. 59), “os fatores sociais mais 
importantes que atuam sobre o processo decisório 
dos clientes são os grupos, que desde tenra idade, 
moldam a pessoa, influenciam e mudam seu compor-

tamento de compra”. Segundo o autor, o comporta-
mento humano é baseado na aprendizagem propicia-
da pela interação social entre as pessoas, inseridas 
num determinado grupo, sendo assim, a família é o 
grupo de maior influência na infância, pois transmite 
valores que moldam as preferências e cria hábitos de 
consumo. Quando a criança começa a crescer, novos 
grupos passam a interferir no processo decisório, 
como colegas e parentes e, assim, passa a experimen-
tar novos produtos, a criar novos hábitos de consumo 
e até a tomar decisões a respeito de seu comportamen-
to. Já na idade adulta, novos grupos surgem, como 
os colegas de trabalho, amigos de faculdade, e assim 
por diante. Ou seja, todos os grupos têm influência 
direta ou indireta sobre as atitudes e comportamentos 
do ser humano (KOTLER, 1996). Para Gade (1998), 
a criança, desde cedo, começa a distinguir e separar 
as coisas. Não acredita nos comerciais que a tratam 
em tons condescendentes e até os rejeita; tampouco 
acredita em todos os comerciais de televisão, descon-
fia de heróis que ganham de um número exagerado 
de bandidos e conta os tiros e flechadas possíveis de 
serem desfechados com esta ou aquela arma vendo 
na impossibilidade do real o fantástico. Gosta de 
cantar junto, de participar, colecionar coisas, escre-
ver para ganhar prêmios e brindes, desenhar e parti-
cipar de concursos. Diante destes fatos observados, 
nota-se que a criança é um público bastante diferente 
do adulto, que deve ser tratado de forma específica 
e apropriada às suas fases de desenvolvimento cog-
nitivo e demandas de consumo. Assim, pesquisar a 
criança enquanto consumidora, a exemplo da área de 
comportamento do consumidor em geral, pode trazer 
contribuições tanto para a eficiência dos modelos de 
marketing utilizados por empresas que atuam neste 
mercado como na defesa de uma relação ética entre 
as partes vendedoras e compradoras.

Ainda segundo Gade (1998), para ser eficaz, a co-
municação se utiliza de variáveis do público, como 
atenção ao conteúdo verbal, compreensão da mensa-
gem e aceitação das conclusões oferecidas. A maio-
ria das campanhas dirigidas ao público infantil mexe 
com o imaginário, o lúdico, a emoção. Gade (1998) 
afirma que a comunicação de conteúdo emocional 
parece motivar mais o público, pois desperta a aten-
ção e pode facilitar a aceitação destas conclusões ofe-
recidas, principalmente se o nível intelectual e educa-
cional não for alto. Ou seja, a criança, por não saber 
discernir algumas mensagens transmitidas, é direta-
mente influenciada pelo que vê, e busca, no objeto, a 
satisfação de ter algo novo, um desejo que pode ser 
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realizado. As crianças estão tendo poder de compra 
e influência na tomada de decisão. A sociedade está 
vinculada ao consumo e influencia de modo conside-
rável, as crianças. À medida que elas vão crescendo, 
os centros de interesse e a esfera de consumo se am-
pliam fortemente (KARSAKLIAN, 2008).

A criança torna-se suscetível à influência de cam-
panhas de celulares, já que dos nove aos 12 anos elas 
estão interessadas em produtos eletrônicos. Kar-
saklian (2008) diz que é por volta dos oito aos 11 anos 
que a maioria das crianças está realmente capacitada 
a tomar consciência tanto dos objetivos informativos 
quanto persuasivos, nos quais se baseia o discurso 
publicitário. A propaganda, as novelas, os filmes, in-
ternet e outros meios colocam na mente das crianças 
valores materialistas, estimulando a ideia de que a 
posse de bens traz felicidade, realização, luxo, poder 
e beleza. Comprar um objeto com seu próprio dinhei-
ro ou influenciar a compra de um produto conforme 
suas preferências são, para a criança, um ato, antes de 
tudo, motivado pela vontade de independência e rei-
vindicação de sua personalidade (KARSAKLIAN, 
2008). As crianças de hoje podem ser consideradas 
multitarefa, pois falam ao telefone, acessam a inter-
net, assistem à televisão e escutam música ao mes-
mo tempo (GARBIN, 2003). Entre nove e 11 anos 
de idade, o celular é incorporado ao seu cotidiano 
quando se dá o pico de utilização dos videogames 
(principalmente pelos meninos), e é nesta época que 
o aparelho pode assumir um papel de integrador de 
todas as tecnologias (TINTI, 2008). No Brasil, o uso 
de celulares por crianças é um assunto debatido por 
profissionais, principalmente na área de psicologia. 
Por serem suscetíveis aos apelos da propaganda, de-
sejam o aparelho sem pensar que ele tem um cus-
to, mesmo se o celular for pré-pago. Por terem fácil 
acesso ao celular, elas ligam para os pais por qual-
quer motivo, e, com isso, não aprendem a lidar com 
a própria ansiedade, com os próprios medos, pois 
não há tempo para isso (MARQUES, 2008). 

Muitas crianças, por diversão, ignorância ou 
curiosidade, começam a navegar na internet e podem 
acessar páginas pouco indicadas ao público infantil. 
Outros abusam das mensagens e, pouco a pouco, di-
minuem o contato e a comunicação verbal com seus 
amigos. Alguns pais podem se surpreender também 
com a fatura, quando descobrirem que seus filhos 
baixam músicas na internet (PORTAL IPCDIGITAL, 
2009). Há ainda a possibilidade de se monitorar a mo-
bilidade das crianças pelos pais, o que também pode 
ser usado indevidamente por alguém como atitudes 

criminosas (MIKKELSEN; CHRISTENSEN, 2009). 
Segundo Weinberg (2009), a idade de 13 anos é con-
siderada como a mais adequada ao início do uso do 
aparelho celular, pois exige certa maturidade, que 
crianças mais novas não têm; além disso, elas devem 
aprender a controlar gastos, saber onde e com quem 
utilizá-los. Acredita-se que o celular ajuda a crian-
ça na familiarização com a tecnologia, o que facilita 
sua comunicação e socialização; mas isso não pode 
ser exagerado, ou seja, o uso de aparelhos celulares 
deve ser algo que traga alegria, coisas boas e ajude 
na aprendizagem. Cabe à escola e professores idea-
lizarem projetos para o uso (PORTAL UOL, 2009). 
Castro Neto (2009, apud DANTAS, 2009) afirma que 
o celular, assim como os players MP3, videogames e 
laptops representam para a criança ora um modismo, 
ora um símbolo de amadurecimento ou de status e de 
integração social. Diz também que na infância o celu-
lar é tratado como um brinquedo desejado, e, a partir 
dos 10 anos de idade, como um hábito de adulto, pois 
é neste período que a criança começa a amadurecer, 
precisando de recompensas e sensações de prazeres 
da vida – e o aparelho surge como este objeto de re-
compensa. Ele finaliza dizendo que os pais devem 
conversar e aplicar a moderação do uso do celular 
como forma de acompanhar este amadurecimento da 
criança, regra que deve ser aplicada tanto ao celular 
como a qualquer tecnologia. Diversos sites especiali-
zados em conteúdo para celular e um número maior 
de aplicativos dirigidos aos celulares inteligentes ou 
multifuncionais permitem aos pais empregarem seus 
telefones como uma espécie de chocalho moderno 
para bebês (HANSON, 2009). 

Em pesquisa que abordou a precoce erotização 
infantil e a influência das ações de marketing, Brei, 
Garcia e Strehlau (2008) demonstraram que produ-
tos com conotação erótica ou sensual estimulam a 
sua compra pelas crianças, ou mesmo influenciam 
a sua opinião. As atividades preferidas das crianças 
hoje em dia são mandar mensagens, tirar fotos, ou-
vir músicas, jogar, atualizar blogs, acessar redes so-
ciais, como Twitter e Facebook, participar de chats 
e, principalmente, personalizar os aparelhos com to-
ques, ícones e imagens pessoais. Isso é o que faz a 
diferença para essa geração, como colocar o som do 
momento, decorar a tela com o wallpaper preferido, 
incluir um ícone para dar um detalhe a mais, uma 
capa diferente no aparelho etc. É através das mensa-
gens de texto que é estabelecida uma linguagem es-
pecífica, própria dos messengers, cheias de códigos; 
e isso passa a ser um universo à parte (MOREIRA, 
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2009). Mas isso preocupa diversos pesquisadores, en-
tre eles Sampaio (2009), ao afirmar que “a cada dia 
vemos a intensificação dos contatos comunicativos 
entre crianças e adolescentes – estes, especialmente, 
estão quase sempre ‘juntos’, conectados pelo celular 
(...) e a demarcar exclusões” (SAMPAIO, 2009, p. 12).

As crianças e adolescentes de hoje não são ape-
nas potenciais clientes, mas sim os consumidores dos 
sonhos das operadoras, já que são muito mais inte-
ressados em consumir serviços de valor agregado, 
como tráfego de dados, imagens e vídeos em redes 
3G, além de ser um público muito receptivo a novas 
tecnologias, novos serviços e aberto a experimentar o 
que é diferente (MOREIRA, 2009). Segundo Tiwari 
e Buse (2007) m-commerce ou Mobile Commerce é 
toda e qualquer operação que envolva a transferência 
de propriedade ou de direitos de utilização de bens 
e serviços, que é mediado por redes com a ajuda de 
um dispositivo eletrônico (celular). Já Dorman (2001) 
complementa que o m-commerce pode ser entendido 
como a combinação natural que resulta da evolução 
das comunicações móveis, capazes de transpor pro-
gressivamente para a rede sem fio produtos, serviços 
e aplicações da internet, e levando à criação de outros 
serviços e produtos que resultarão das característi-
cas e potencialidades únicas do ambiente sem fio. De 
uma forma mais simples, Moskorz (2002) explica que 
o m-commerce define-se como a venda de produtos 
e serviços ao consumidor através de dispositivos mó-
veis. Porém, ainda segundo o autor, m-commerce é 
muito mais do que comprar um produto através do 
telefone. Serviços financeiros; informações sobre 
viagens, ações, meteorologia; download de conte-
údo multimídia, entre outros, estão inseridos no m-
-commerce. Uma nova geração de compradores on-
line são as crianças. O download de arquivos digitais 
se tornou um produto conhecido para esta geração e 
compra online, de forma simulada, que nem sempre 
envolve uma transação comercial, já serve como trei-
namento para as crianças no futuro (PORTAL BNET, 
2009). Um estudo com crianças americanas apontou 
que 13% das crianças já efetuaram o download de 
algum conteúdo digital no celular. Destas crianças, 
22% com até 10 anos e 50% com idades entre 11 e 
14 anos. Três quartos das crianças com internet dis-
ponível no celular a utilizam com frequência, sendo 
que 50% destas crianças navegavam sem qualquer 
assistência, enquanto a outra metade navegava com 
a ajuda dos pais ou de algum responsável (PORTAL 
BNET, 2009). Outro estudo sobre o comportamento 
infantil indica que as crianças efetuavam o download 

de vídeos (considerando computador, celular e video-
game) com maior frequência a cada mês, seguido por 
vídeos musicais, música, jogos, e toques musicais.  
Sendo que 46% dos downloads de música e toques 
musicais são realizados via telefone celular. 

Nos Estados Unidos, em média, as crianças gas-
tam entre US$ 6 e US$ 12 em algum conteúdo digital 
por mês e entre US$ 13 e US$ 18 em algum conteúdo 
físico (PORTAL NPD, 2009). Também revelou que 
as crianças e os jovens de hoje percebem a internet 
de forma diferente. Eles estão crescendo não apenas 
com as redes sociais, mas também com a possibili-
dade de interagir com as pessoas, de fazer compras, 
de aprender e de jogar em um ambiente gráfico. Na 
comparação, as páginas planas da web, com links e 
banners, se tornam desinteressantes (PORTAL NPD, 
2009). As crianças que fazem downloads pagos via 
celular, quando atingem 14 anos estão mais familia-
rizadas com a compra online. E aos 14 anos, alguns 
adolescentes já possuem cartões de débito, ou come-
çam a usar os cartões de crédito dos pais (EMARKE-
TER, 2009). O consumo desenfreado entre crianças 
e jovens brasileiros e a utilização da mídia como 
instrumento de incentivo ao consumo inadequado e 
irresponsável foi objeto de estudo por parte de San-
tos e Grossi (2007), discorrendo sobre o comprometi-
mento dos jovens expostos ao estímulo do consumo, 
como forma de obter prazer, e as consequências desta 
influência nas crianças, cuja estrutura, como se sabe 
está apenas em formação.

Ao tentar entender o mundo econômico das crian-
ças, usando a socialização econômica, Lauer-Leite 
et al. (2010) propõem uma agenda brasileira de pes-
quisas sobre a temática, o que é corroborado pelos 
autores deste artigo. É necessário um entendimento 
maior da academia sobre essa situação de consumo 
que não deveria ser desejada pela nossa sociedade. 
Silveira Neto, Brei e Flores-Pereira (2010) analisa-
ram criticamente as representações sobre a infância 
em uma ação de marketing de empresa de vestuário 
infantil e sua contribuição para a ‘adultização’ des-
se mesmo consumidor infantil, e atestaram que um 
novo modelo de adulto, que se pode chamar em mi-
niatura, parece se construir mediado pelas ações de 
marketing. O telefone celular e o Messenger (MSN) 
foram analisados em seu uso por crianças de quinto 
e sexto ano em uma cidade portuguesa por Castro 
(2011, p. 02) e ela percebeu que “estas duas recentes e 
populares tecnologias de informação e comunicação 
da sociedade contemporânea cativaram as crianças”. 
Uma das obras que iniciou a discussão sobre o con-
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sumo infantil e o impacto tecnológico é de Munné e 
Codina (1993). Eles estudaram o impacto do compu-
tador para jogar videogame nos momentos de ócio 
durante a infância, o que na época ainda era visto 
com pouca preocupação por parte de pais da própria 
sociedade. Já das obras recentes que trabalham o im-
pacto da mídia sobre o desenvolvimento infantil e 
de uma forma extremamente bem organizada e fun-
damentada a que foi organizada por Vivarta (2009) 
tem importância. No decorrer do texto dessa obra, 
diversos temas importantes ligados à criança consu-
midora, são discutidos. Em um dos seus capítulos, 
o celular já é discutido pelos autores, pois “muitas 
crianças de hoje nascem num mundo envolto em tec-
nologia e se relacionam intensamente com ela, seja 
na figura (...) dos celulares (...) e, consequentemente, 
se relacionam também com a publicidade veiculada 
nessas mídias. (LANGE et al, 2009, p. 36). Ou seja, 
não se trata hoje, de apenas se falar na mídia sobre o 
uso dos celulares pelas crianças, mas também o pró-
prio aparelho ser um veículo para se divulgar novos 
produtos, seduzindo ainda mais essa faixa etária que 
não construiu ainda sua percepção com relação às 
mensagens recebidas.

Sampaio (2009) também alerta para o fato de que o 
mesmo celular que integra os jovens e mídias interes-
santes é o que pode ser usado para atos de violência ou 
bulling por parte de colegas de escola ou grupos rivais. 
Em uma pesquisa que tratava a relação das crianças 
com o universo do consumo e da tecnologia, Martineli 
e Moína (2009) entrevistaram pais e filhos para saber 
sua posição com relação ao assunto, e perceberam que 
as crianças estão mais inseridas no contexto tecno-
lógico e interagem com isso de maneira específica e 
própria, mas sem deixar outros aspectos da infância. 
Depois de diversas pesquisas com temas preocupan-
tes, anteriormente aqui tratados, há esperança no que 
concerne ao consumo responsável com relação a tec-
nologias, em uma fase de vida que deveria ser mais 
baseada em relações humanas e com menos foco no 
‘ter’ que é imposto pelas empresas em geral e ainda 
mais pelas empresas do setor de tecnologia.

    3 AsPECTOs mETODOLÓGICOs

Para a obtenção dos fins esperados e por se tratar de 
um estudo exploratório, usou-se a estratégia metodoló-
gica baseada em pesquisa bibliográfica em periódicos 
científicos e portais especializados na internet somada 
a 80 entrevistas com os pais de alunos de uma escola 
pública e outra privada na cidade de Santos – SP. 

A pesquisa bibliográfica se baseou em portais 
especializados, principalmente em virtude de ainda 
termos poucos estudos que tratem conjuntamente 
consumo, crianças e telefonia celular dentro da aca-
demia, o que também denota um dos limitadores 
desta pesquisa. E pode-se  ver como um início, mes-
mo que muitas vezes pragmático, para se ter estudos 
mais criteriosos nessa temática. Em geral, o espec-
tro de teorias que busca explicar por que as empre-
sas voltadas para a telefonia celular querem tanto as 
crianças como membros importantes incorporados 
em seus mercados, até recentemente, eram presentes 
apenas na literatura dita empresarial, e não na cientí-
fica. Através de dados já coletados por outros, como 
livros, revistas e portais na internet, estas pesquisas 
foram utilizadas para identificar o mercado de tele-
fonia celular, o mercado infantil e serviram também 
para traçar e compreender o comportamento de com-
pra na infância com relação a aparelhos de telefonia 
celular. De acordo com Vergara (2000), pesquisa 
bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido 
com base em material publicado em livros, revistas, 
jornais, redes eletrônicas. Fornece instrumental ana-
lítico para qualquer outro tipo de pesquisa. Somou-se 
a isso buscas em periódicos científicos com artigos 
que tratassem consumo e infância. 

Já o levantamento foi realizado com sujeitos que 
são pais de alunos das escolas pesquisadas, procu-
rando-se ouvir pessoas de diferentes classes sociais 
e formações. Esta heterogeneidade foi adotada como 
critério básico, já que a diversidade dos pontos de 
vista é fundamental para uma compreensão geral do 
comportamento do consumidor infantil. Foram entre-
vistados pais de alunos de duas escolas na cidade de 
Santos: uma particular e outra municipal, ambas de 
ensino fundamental. Essa escolha pode ser outro fator 
limitador deste estudo, pois se deve ampliar bastante 
o número de sujeitos para que o resultado encontrado 
seja mais próximo da realidade, mas também se en-
tende que o caráter exploratório aqui exposto apoiará 
outros estudos necessários. Tanto as escolas quanto 
os sujeitos entrevistados foram selecionados por dis-
ponibilidade para participação na pesquisa. Segundo 
Vergara (2000), na coleta de dados, o sujeito deve ser 
informado como você pretende obter os dados de que 
precisa para responder ao problema. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista aplicada a pais de 
crianças, visando conhecer alguns detalhes do com-
portamento de compra de seus filhos e dos próprios 
pais diante dessas situações. Portanto, não houve 
controle com relação ao perfil dos indivíduos respon-
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dentes, o que pode ser uma significante limitação, se-
gundo Amadeo, Golledge e Stimson (2009). Tem-se 
aqui outro limitador desta pesquisa.

Este artigo teve como foco entender, de forma ex-
ploratória, o comportamento de compra do público 
infantil com relação à aquisição de aparelhos de tele-
fonia celular e as influências externas que recebe. Para 
corroborar com a revisão bibliográfica, anteriormente 
exposta no texto, foram realizadas oitenta entrevis-
tas, sendo quarenta em escola municipal de ensino 
fundamental, doravante chamada de Escola Pública, 
e quarenta em uma instituição de ensino fundamen-
tal particular, doravante chamada de Escola Privada, 
ambas localizadas na cidade de Santos (SP) e estas, 
direcionados aos pais de alunos com idade entre cin-
co a treze anos, que é a faixa etária pelas Pesquisas 
Nacionais por Amostras de Domicílios realizadas pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
O intuito foi descobrir o comportamento de compra 
de aparelhos de telefonia celular por crianças, tanto 
em uma escola pública (com predominância de classe 
baixa) quanto em uma particular (com predominância 
de classe média). Esta escolha foi feita, pois, com a di-
versidade das classes sociais, foi possível compreender 
o universo infantil de cada uma, e assim, traçar um 
perfil do comportamento infantil como um todo, com 
suas diversidades e escolhas. 

Quanto à coleta de dados, os respondentes foram 
convidados a participar pelos entrevistadores no mo-
mento em que buscavam seus filhos na saída do pe-
ríodo escolar (ao final do dia). Os participantes rece-
beram uma breve explicação sobre o que se tratava 
a pesquisa e com o consentimento em participar se 
iniciou a entrevista. A entrevista durava em média 
quinze minutos. A entrevista foi realizada com o pes-
quisador conversando diretamente com o responden-
te, fazendo as perguntas abertas relacionadas com o 
objetivo da pesquisa e baseadas na revisão da litera-
tura, e registrando as respostas em formulário espe-
cífico criado para o estudo (HAIR JR. et al, 2005, p. 
152). Foi escolhida a entrevista semiestruturada, por 
oferecer mais liberdade ao pesquisador para acompa-
nhar o andamento das respostas e programar novas 
perguntas não pensadas anteriormente.

   4  ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Nas respostas, se utilizou a técnica da análise do 
conteúdo, principalmente a sua “função heurística”, 
que segundo Bardin (1979, p. 30) “(...) enriquece a ten-
tativa exploratória, aumenta a propensão à descober-

ta”. Essa inferência às respostas conseguidas atestou o 
fato de que as crianças possuem telefone celular, sendo 
que, na Escola Privada, 90% das crianças possuíam o 
aparelho e 10% não, o que corrobora com o que Baldi 
(2009) afirma. Já na Escola Pública, apenas 30% pos-
suíam e 70% não. Para os pais das crianças da Escola 
Privada, o motivo para não terem o aparelho foi unâ-
nime: ainda não possuem idade para ter o aparelho. Já 
os motivos apontados pelos pais dos alunos da Escola 
Pública foram: as crianças ainda são muito novas ou os 
pais não possuem condições financeiras para comprar 
um aparelho. Fica aqui demonstrado que as classes so-
ciais sendo diferentes proporcionam o acesso à telefo-
nia celular de maneira heterogênea.

Entre as crianças que têm celular, 61% possuem o 
aparelho há um ano, 35% há dois e 4% há três anos. 
Dos quarenta entrevistados, apenas uma criança 
possuía plano pós-pago. As funções mais utilizadas 
são: efetuar ligações (frequência=38), ouvir música 
(frequência=18), jogar (frequência=14) e tirar fotos 
(frequência=14). Os outros recursos, como baixar 
conteúdo, utilizar a internet e enviar mensagens mul-
timídia, não são utilizados, ainda. Esses resultados 
indicam consonância com os estudos apresentos por 
Benn (2004), Bond (2010) e Nair (2006).

Sobre quem escolheu o modelo do aparelho celu-
lar, se foi o pai, a mãe ou a criança, houve um equi-
líbrio entre os três membros da família. Dos motivos 
que motivaram os pais a adquirirem um celular para 
seus filhos, o mais citado foi para entrar em contato 
com os pais em caso de emergência (72%).

    5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O objetivo deste artigo foi realizar uma análise 
exploratória, por meio de uma revisão bibliográfica e 
entrevistas com pais de alunos de duas escolas (uma 
pública e outra privada, da cidade de Santos/SP) so-
bre o comportamento de compra infantil relacionado 
a aparelhos de telefonia celular.

Mesmo com todos os problemas que o celular pode 
causar, como saúde, segurança, entre outros aspectos 
negativos (MOYSE, 2011), observa-se que muitas 
crianças e pré-adolescentes hoje em dia possuem o 
aparelho. Grande parte, inclusive, não motivada pelo 
marketing direto que é feito, pois muitas empresas 
não tentam atingir este público diretamente, mas em 
virtude do apelo de segurança e status que as novida-
des tecnológicas apresentam.

Porém, depois dos estudos demonstrando os peri-
gos do aparelho para a saúde das mesmas e, também, 
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os perigos éticos que envolviam este tipo de ação, mui-
tas das empresas recuaram nas ações destinadas a este 
público com medo de denegrir a imagem. Observou-se 
também que, mesmo assim, ações para o público mais 
adolescente começaram a surgir - porém visando ainda 
ao público infantil, mas de uma maneira mais discreta. 

Mesmo assim, independente das poucas ações de 
marketing voltadas especificamente para o público em 
questão, as crianças e pré-adolescentes estão, a cada 
dia, mais inseridas no mundo da telefonia celular, prin-
cipalmente as que usufruem um padrão de vida mais 
elevado. Na maioria das vezes incentivadas pelos pró-
prios pais. Segurança, novidade, modismos ou ferra-
mentas para socialização, são alguns dos motivos que 
induzem os pais ou até, as próprias crianças, a levarem 
em consideração a aquisição do telefone móvel.

Essas descobertas, potencializadas pelo atual 
crescimento do consumo infantil com o apoio das fa-
mílias, indicam a necessidade de se prosseguir com 

essa linha de estudos e averiguar se a maior presença 
nas campanhas publicitárias de ofertas para o publi-
co infantil, muitas vezes com o discurso disfarçado, 
como é o caso percebido, das empresas de telefonia 
celular, leva a avaliações mais acuradas desse seg-
mento dentro da sociedade.

Pode-se apontar uma limitação nesta pesquisa ex-
ploratória que deve ser sanada em pesquisas futuras: o 
número de sujeitos entrevistados e o fato de ela não ser 
representativa para se pensar em uma indução a res-
peito do tema. Mas isso encoraja os pesquisadores a 
prosseguir e também é nessa limitação que está a con-
tribuição deste estudo para a academia, que foi trazer 
a questão consumo infantil para uma posição destaca-
da e oferecer um caminho para outros estudos que lhe 
deem a importância que o tema possui e a sua mereci-
da relevância. Sugerem-se, finalmente, pesquisas futu-
ras com amostras maiores, mais representativas e que 
poderão subsidiar análises mais aprofundadas.
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resUmo
As	organizações	estão	sendo	motivadas	a	repensarem	seus	negócios	e	a	tornarem-se	ecologicamente	corretas	pelos	benefícios	que	esses	tipos	de	ações	
possuem,	 tais	 como:	a	 valorização	da	 imagem	da	marca,	a	 sua	 legitimação	 frente	 seus	concorrentes	e	uma	melhor	 competitividade	através	do	uso	
eficiente	de	recursos	escassos	(Bansal	&	Roth,	2000).	O	presente	ensaio	teórico	tem	como	objetivo	evidenciar	as	motivações	da	adoção	do	marketing	verde	
pelas	organizações,	assim	como	analisar	os	segmentos	de	consumidores	“verdes”	e	identificar	quais	as	estratégias	mais	adequadas	para	os	diferentes	
segmentos	de	consumidores.	Ao	longo	do	estudo	serão	lançadas	algumas	proposições	de	pesquisa.	

Palavras-chave: Marketing	Verde.	Segmentação.	Consumidor	Verde.

aBstract
Organizations are motivated to rethink their business and become environmentally friendly by the benefits that these types of actions, such as the 
enhancement of brand image, its legitimacy against its competitors and better competitiveness through the efficient use of scarce resources (Bansal 
& Roth, 2000). This theoretical paper aims to present the motivations by the adoption of green marketing organizations, as well as analyzing consumer 
segments "green" and identify the most appropriate strategies for different consumer segments. Throughout the study, it will be presented some 
research propositions. 

Keywords: Green Marketing. Segmentation. Green Consumer.
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    1 INTRODuÇÃO

Desde o início de sua existência no planeta Terra, 
o ser humano necessita da natureza e de insumos para 
sobreviver e evoluir. Na pré-história, antiguidade e 
idade média, o impacto causado no ecossistema pelo 
ser humano era baixo, porém com o recente cresci-
mento exponencial, seja demográfico, tecnológico ou 
industrial, uma série de impactos negativos incidi-
ram-se sobre o meio ambiente e, consequentemente, 
sobre a nossa qualidade de vida (AFONSO, 2010).  

Segundo o “Panorama da Biodiversidade Global 
3” realizado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU, 2010), está ocorrendo um contínuo declínio da 
biodiversidade em seus três principais componentes - 
genes, espécies e ecossistemas. Entre 1970 e 2006, a 
abundância de espécies de vertebrados, com base nas 
populações avaliadas, caiu quase um terço, e continua 
em queda no mundo todo, com declínios especial-
mente graves nas regiões tropicais e entre as espécies. 
Em sistemas manejados de água doce, a diversidade 
genética da agricultura e da pecuária continua a de-
crescer. A filtragem de poluentes, o fornecimento de 
alimentos, água potável e medicamentos, a proteção 
contra desastres naturais estão entre os serviços ecos-
sistêmicos potencialmente ameaçados pelo declínio e 
pelas mudanças na biodiversidade. 

Os cinco principais problemas ambientais que 
são a superexploração, a mudança de habitat, a po-
luição, as espécies exóticas invasoras e as mudanças 
climáticas, se mantêm constantes ou estão se inten-
sificando. A extensa fragmentação e degradação de 
florestas, rios e outros ecossistemas também leva-
ram à perda da biodiversidade e de serviços ecossis-
têmicos em todo o planeta Terra (ONU, 2010). Im-
pulsionada por essa recente problemática ambiental, 
a Organização das Nações Unidas, em 1992 no Rio 
de Janeiro, reuniu cerca de cento e oito chefes de 
Estado, e mais de 1100 Organizações Não-Governa-
mentais (ONGs) para discutir temas como meio am-
biente, sustentabilidade e desenvolvimento social. A 
finalidade principal da ECO 92 era buscar formas de 
conciliação entre o crescimento socioeconômico e a 
preservação dos biomas existentes no planeta Ter-
ra (COSTA; COHEN; SCHAEFFER, 2007). Nessa 
conferência, foram produzidos diversos documen-
tos, entre eles a Agenda 21 Global, a Declaração de 
Princípios sobre o Uso das Florestas e a Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Segundo Malheiros, Phlipi e Coutinho (2008), es-
sas produções simbolizam ferramentas de empenho 

internacional, voltadas para o desenvolvimento sus-
tentável, considerados símbolos institucionais para 
o empenho conjunto de países de todo o mundo para 
ações que aliem desenvolvimento e ecologia.

Com o slogan “pensar globalmente, agir localmen-
te”, a Agenda 21 estabeleceu a importância de que 
governos, empresas, ONGs e cidadãos devem se com-
prometer a analisar o que está ocorrendo com nosso 
planeta e assim buscar minimizar seu impacto nega-
tivo sobre o ambiente natural (COSTA, et al., 2007). 
Portilho (2005) afirma que a partir do conhecimento 
desse documento e de suas premissas, políticos, au-
toridades, especialistas e organizações ambientalis-
tas começaram a considerar pessoas comuns e seus 
hábitos cotidianos em responsáveis também pela 
crise ambiental. Além disso, a Agenda 21 deliberou 
que uma das principais causas da deterioração inin-
terrupta do meio ambiente mundial é o modelo atual 
de produção e consumo e que uma especial atenção 
deve estar voltada à redução na demanda de recursos 
naturais voltados para o consumo global (DALAL-
-CLAYTON; BASS, 2002). Na tradição da teoria 
econômica, tanto os consumidores quanto as organi-
zações são consideradas como entidades interessadas 
em se esforçar para fomentar o consumo (DIEHL; 
BREZET, 2004; KAZAZIAN, 2009). O consumidor 
deseja maximizar a utilidade e o seu bem-estar, e a 
empresa, por sua vez, procura maximizar seus lucros 
(JOHNSON, 2009). 

Diante da pressão política e social, muitas empre-
sas passaram a se empenhar de forma mais intensa 
para a adoção de ações de marketing verde. O ma-
rketing verde vem sendo discutido desde a década de 
70, contudo nos anos 90 e mais fortemente a partir de 
2000 que se percebe uma maior evidência na abor-
dagem do tema nas empresas, na mídia e junto aos 
consumidores. Ottman (2011) ressalta que os “tempos 
mudaram” e o marketing verde está tendo cada vez 
mais importância para a sociedade moderna. O ma-
rketing verde consiste na gestão holística da empresa 
(PEATTIE; CHARTER, 2003) satisfazendo os con-
sumidores com o menor impacto ambiental possível 
(POLONSKY, 1994). 

Ottman (2011) ressalta que hoje em dia as organi-
zações se deparam com diversos estímulos econômi-
cos, legais e/ou competitivos para o desenvolvimento 
de ações sustentáveis em sua gestão. Apesar desses in-
centivos, as empresas que pretendem adotar o marke-
ting verde enfrentam alguns desafios, principalmente 
que se refere à implementação e manutenção dessas 
ações. O primeiro desafio é a adesão do marketing 
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verde pela diretoria da organização para que as ações 
desenvolvidas sejam coerentes e alinhadas ao plane-
jamento estratégico da empresa (GONZAGA, 2005). 
Um segundo desafio consiste na credibilidade das 
ações de marketing verde da organização. A empresa 
precisa transmitir confiabilidade para que suas ações 
sejam percebidas como autênticas e genuínas dimi-
nuindo assim os riscos observados pelo consumidor 
(ERDEM; SWAIT, 1998). Esse desafio é agravado, 
pois os consumidores geralmente não possuem um 
conhecimento suficiente para avaliar a autenticida-
de das ações de marketing verde das empresas. Por-
tanto, nesse contexto, a confiança do consumidor na 
marca apresenta ainda mais importância (GISBERG; 
BLOOM, 2004). Por fim, outro desafio enfrentado 
pelas organizações é que existem diferentes perfis 
de consumidores “verdes” (OTTMAN, 2011; AFON-
SO, 2010; POLONSKY, 1995; ROBERTS, 1995) e a 
empresa precisa conhecê-los para se posicionar no 
mercado, uma vez que esses consumidores possuem 
aspirações e preferências distintas aos quais devem 
ser aplicadas diferentes ações de marketing.  

Nesse sentido, o presente ensaio teórico tem como 
objetivo fazer uma reflexão sobre o marketing verde e 
evidenciar as motivações da realização dessas ações 
pelas organizações, assim como analisar os diferentes 
segmentos de consumidores “verdes” e as estratégias 
de marketing verde a serem adotadas pelas organiza-
ções que desejam atingir a esses segmentos. O pre-
sente estudo encontra-se organizado da seguinte for-
ma: primeiramente será apresentada uma introdução 
sobre o que é o marketing verde e suas motivações 
mercadológicas. A seguir será tratada a temática do 
consumidor verde, comportamento de compra e seus 
segmentos. Por fim, serão associadas a esses grupos, 
estratégias específicas de marketing verde. Ao longo 
do presente ensaio serão levantadas algumas propo-
sições de pesquisas e, ao final algumas conclusões, 
apresentando as limitações do estudo e sugeridas fu-
turas linhas de pesquisa.

    2 mARKETING VERDE

O marketing verde é definido por Peattie e Charter 
(2003, p. 727) como “a gestão holística dos processos 
responsáveis por identificar, antecipar e satisfazer as 
necessidades dos clientes e da sociedade, de uma for-
ma lucrativa e sustentável”. Para Polonsky (1994, , o 
marketing verde pode ser entendido como o processo 
que envolve a satisfação dos desejos e necessidades 

dos consumidores com o menor impacto possível ao 
meio ambiente

O primeiro evento oficial sobre marketing verde 
foi realizado em 1975. No workshop realizado pela 
American Marketing Association (AMA) foram de-
senvolvidos diversos estudos que resultaram num 
dos primeiros livros sobre marketing verde intitula-
do de “Marketing Ecológico” e escrito por Henion e 
Kinnear em 1976. Nesse encontro foi confeccionada 
a primeira definição sobre marketing verde como “o 
estudo dos aspectos positivos e negativos das ativi-
dades de marketing sobre a poluição, esgotamento de 
energia e esgotamento de recursos não energético” 
(POLONSKY, 1994, p.2). 

No entanto, apesar de o marketing verde já ser dis-
cutido há mais de 30 anos, para Peattie (2001), ele ainda 
é incompatível com o marketing convencional realiza-
do pelas organizações. Conforme o autor, as empresas 
com representação ambiental ainda preferem utilizar 
estratégias na promoção dos aspectos sustentáveis de 
suas atividades, do que necessariamente no desenvol-
vimento de ações inteiramente sustentáveis. Entretan-
to, segundo Ottman (2011), os “tempos mudaram” e o 
marketing verde está sendo cada vez mais valorizado 
pela sociedade. Conforme a autora, atualmente as or-
ganizações encontram fortes estímulos econômicos, 
legais e/ou competitivos para o desenvolvimento de 
ações sustentáveis em sua gestão. 

O primeiro estímulo a ser destacado é quando a or-
ganização se motiva a melhorar a adequação de suas 
ações de acordo com um conjunto pré-estabelecido de 
regras, normas, valores e/ou crenças (POLONSKY, 
1994). O objetivo da legitimidade, para Bansal (2000), 
se dá basicamente na busca pelo preenchimento de 
requisitos legais, evitando-se assim sanções gover-
namentais, multas, além de uma associação negativa 
a aspectos sustentáveis. Do mesmo modo, foi averi-
guado que a ocorrência da legitimidade aumentava na 
medida em que era relacionada a assuntos factuais de 
destaque, isto é, a temas que podiam ser facilmente 
mensurados, relacionavam-se diretamente à empresa 
poluidora e traziam um alto grau de emoção na so-
ciedade e stakeholders da empresa (BANSAL, 2000). 
As atitudes que podem ser tomadas pelas empresas é 
a criação de um cargo de gerente ou de uma comissão 
para supervisionar os impactos ecológicos da empre-
sa, realização de auditorias ambientais, alinhamento 
com ambientalistas, etc (POLONSKY, 1994). 

Outro importante estímulo existente é a competi-
tividade (BANSAL, 2000; POLONSKY, 1994). Dada 
a amplitude da competição entre organizações nos 
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mais variados setores de atividade, a gestão susten-
tável poderá vir a ser um modo de desenvolver di-
ferenciais competitivos (GISBERG; BLOOM, 2004). 
Nessa segunda motivação, normalmente as empresas 
visam ao benefício econômico advindo quase que 
exclusivamente da tentativa de minimizar não só o 
desperdício como também a redução da necessidade 
de matéria-prima (POLONSKY, 1994). Assim, as or-
ganizações são muitas vezes obrigadas a reexaminar 
seus fluxogramas, frequentemente desenvolvendo 
processos de produção mais eficazes (POLONSKY, 
1994). Bansal (2000) constatou que as empresas re-
alizadoras de ações sustentáveis motivadas pela 
competitividade escolheram as opções em que elas 
acreditavam que obteriam o maior retorno sobre o 
investimento, independente do grau de impacto cau-
sado na natureza. Além disso, no estudo de Bansal 
(2000) ficou evidenciado que o desenvolvimento de 
uma maior competitividade a partir de ações susten-
táveis ainda está mais relacionado com a redução nos 
custos dos processos de produção do que propriamen-
te a criação, em longo prazo, de um valor agregado 
sobre a marca ou produto/serviço. 

Por fim, o terceiro incentivo para o desenvolvi-
mento de ações sustentáveis nas organizações é a 
responsabilidade socioambiental (BANSAL, 2000; 
POLONSKY, 1994). Nessa motivação existe uma 
consciência de que as organizações fazem parte da 
sociedade num todo e que são responsáveis por suas 
obrigações e valores socioambientais. Na responsa-
bilidade socioambiental, verifica-se, quase que ex-
clusivamente, a iniciativa individual de algum gestor 
da empresa que possua a autoridade de determinar 
as mudanças nos processos produtivos (BANSAL, 
2000). Os aspectos éticos e altruístas são enfatizados, 
trazendo uma série de benefícios para a própria or-
ganização como o aumento da satisfação e da moral 
dos seus próprios funcionários (POLONSKY, 1994). 
Além disso, na responsabilidade socioambiental sur-
gem mais cursos independentes e inovadores de ação, 
não se limitando apenas ao mutualismo concorrente 
ou ao preenchimento de requisitos legais (BANSAL, 
2000; POLONSKY, 1994).  Baseando-se na literatura 
visitada, lança-se a primeira preposição de pesquisa:

P1: A legitimidade, a competitividade e a responsabi-
lidade socioambiental motivam a execução do marke-
ting verde pelas organizações.

Gonzaga (2005) afirma que apesar dessas impor-
tantes motivações, a empresa que deseja ser mais sus-

tentável terá de enfrentar alguns desafios. A seguir 
serão explorados alguns desses desafios.

2.1 DEsAFiOs DO MARKEtiNg vERDE 
NAs ORgANizAçÕEs

Uma dos principais desafios encontrados pelas 
empresas é a conscientização dos diferentes níveis 
hierárquicos para que todos colaborem e valorizem 
as políticas organizacionais “verdes”. Essa consci-
ência demanda uma coerência entre a comunicação 
interna, o planejamento estratégico e as práticas em-
pregadas pela empresa representando o primeiro de-
safio a ser encarado pelas organizações que desejam 
implementar ações de marketing verde (GONZAGA, 
2005). Ottman (1994) corrobora essa ideia, afirmando 
que é necessário o compromisso da alta administra-
ção, através de mudanças pró-ativas, para causar nas 
partes interessadas da empresa a percepção de que a 
organização tem como prioridade ações sustentáveis. 

Outro desafio importante é conferido ao departa-
mento de marketing da empresa que, segundo Ottman 
(1994), deve procurar gerar uma imagem positiva em 
relação ao produto e ao registro da história da marca, no 
que se alude ao respeito ecológico. Keller (1998) também 
identifica a credibilidade como um fator que contribui 
para a imagem da organização. Estudos anteriores evi-
denciaram que a percepção da imagem da organização 
tem uma força expressiva na satisfação e fidelização de 
consumidores (ZINS, 2001; CHANG; TU, 2005; MAR-
TENSON, 2007). Bauman (2008) afirmam que quando 
as empresas possuem transparência em suas ações co-
tidianas acabam atraindo um número maior de consu-
midores, construindo assim uma credibilidade junto ao 
público. No caso do marketing verde, muitos dos dados 
são divulgados pelas próprias empresas produtoras, logo 
a confiança na empresa se torna um importante baliza-
dor da crença do consumidor nessas ações. A empresa, 
por meio do seu posicionamento, transmite sinais sobre 
a sua credibilidade, diminuindo os riscos e a incerteza 
do consumidor (ERDEM; SWAIT, 1998).  

Prakash (2002) afirma que para sanar esse proble-
ma, as empresas poderiam realizar auditorias inter-
nas ou externas a fim de aumentar a confiabilidade 
percebida pelo consumidor. Rex and Baumann (2007) 
sugerem a utilização de rótulos e certificações verdes, 
porém esse recurso é visto, segundo os próprios au-
tores, como apenas uma informação técnica que pode 
auxiliar o consumidor, mas nem sempre é percebida 
pelo mesmo. Assim, dada a literatura revisada, apre-
senta-se a segunda proposição de pesquisa:
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P2: A credibilidade da organização influencia po-
sitivamente a escolha dos consumidores por produ-
tos “verdes”.

A literatura também evidencia outro desafio im-
portante para implementação do marketing verde: 
os consumidores se veem confusos diante das in-
formações apresentadas pelas empresas (STAIB, 
2005; GISBERG; BLOOM, 2004; BROWN, 2005; 
ROBERTS, 1996; POLONSKY, 1995). Segundo Ma-
ckenzie (1990), o alto nível de confusão e incerteza 
é sustentado pela pouca confiança na habilidade do 
próprio consumidor para se certificar de que os pro-
dutos são realmente sustentáveis. 

Assim, Peatie (2001), Motta (2000) e Afonso 
(2010) afirmam que apesar de o consumo “verde” ser 
uma tendência atual, os consumidores geralmente fa-
zem declarações exageradas sobre sua preocupação 
ambiental, raramente refletindo as suas verdadeiras 
intenções de compra. O Natural Marketing Insti-
tute (NMI), que compila dados sobre as tendências 
de consumo em saúde, apresentou elementos que 
comprovam a diferença entre o que os consumido-
res dizem e o que fazem. O instituto encontrou que 
a maioria dos consumidores (55%) que afirmam que 
escolherão produtos ecologicamente corretos, contu-
do apenas um em cada cinco é realmente envolvido 
em alguma atividade sustentável (MOLYNEAUX, 
2007). Kaiser, Wolfing and Fuhrer (1999) concluiram 
que o conhecimento ambiental é responsável por até 
40% da variância de intenção de compra “verde”. 
Afonso (2010) reforça esse pensamento afirmando 
que “os consumidores que revelam um comporta-
mento ecologicamente consciente maior, apresentam 
uma intenção de compra de produtos “verdes” mais 
elevada. Para Roberts (1996), a confusão dos consu-
midores está entre um dos principais obstáculos para 
o consumo “verde”. 

Segundo pesquisa da Natural Marketing Institute 
em 2009 (apud OTTMAN, 2011), os principais ar-
gumentos que constituem barreiras para a compra 
de produtos sustentáveis são: o preço (63%), a in-
certeza se o produto é realmente melhor para o meio 
ambiente (36%); e/ou falta de mais informações so-
bre os aspectos sustentáveis do produto (30%). Com 
base na bibliografia apresentada, lançam-se as se-
guintes proposições:

P3: A quantidade e a qualidade das informações sus-
tentáveis percebidas pelo consumidor no produto in-
fluenciam positivamente a sua intenção de compra.

P4: Os consumidores tendem a relatar atitudes mais 
sustentáveis do que o seu comportamento de fato.

A seguir serão apresentadas as características e 
descrito o comportamento de compra dos consumi-
dores “verdes”.

    3 CONsumIDOR “VERDE”

Os consumidores ambientais, verdes ou ecológi-
cos são caracterizados por se preocuparem com o am-
biente e consequentemente optarem, sempre que têm 
a oportunidade de escolha, por produtos e serviços 
que causem o menor impacto ambiental possível (RO-
BERTS, 1996). Possuem uma atitude pró-ecológica 
mais forte que a média da população, além da vontade 
de realizar alguma atividade que influencie positiva-
mente na preservação e manutenção dos ecossistemas 
(HAILES, 2007). O consumidor “verde” relaciona 
a compra ou o consumo à possibilidade de atuar de 
acordo com as temáticas ambientais. Ele sabe que, 
negando-se a adquirir determinados produtos, pode 
desmotivar a oferta de produtos prejudiciais ao ecos-
sistema (HAILES, 2007; POLONSKY, 1994). 

Portilho (2005) afirma que o consumidor ecológi-
co, não necessariamente consome em menor quanti-
dade, mas sim diferentemente: deixando de focalizar 
características como a descartabilidade, a obsoles-
cência programada e a diminuição do consumo; e 
enfatizando a reciclagem, a utilização de tecnologias 
limpas, a diminuição do desperdício, o acréscimo de 
um mercado ecológico e dando prioridade a invólu-
cros com selos verdes que indicam a procedência am-
bientalmente correta do produto. 

Busca evitar produtos ou serviços que ponham em 
perigo a saúde dos consumidores e outros; prejudi-
quem de modo significativo com sua produção, utili-
zação ou eliminação o ambiente a sua volta; causem 
desperdício desnecessário através de embalagens, 
característica do produto e/ou tempo de vida dema-
siadamente curto; utilizem materiais derivados de 
espécies ou ambientes ameaçados;  envolvam cruel-
dade contra, ou exploração desnecessária de animais 
e plantas; e prejudiquem outros países, especialmen-
te os países em desenvolvimento (PEATTIE, 1995; 
BERTOLINI; POSSAMAI, 2005). 

Segundo Ottman (2011), existem pelo menos cinco 
estratégias utilizadas pelos consumidores “verdes” na 
decisão de compra de produtos/serviços sustentáveis: 
(1) controle: assume-se o controle no supermercado, 
examinando produtos, suas embalagens e seus ingre-
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dientes como uma precaução adicional, observando 
também responsabilidade social e ambiental dos pro-
dutos manufaturados; (2) informação: com a internet 
e o movimento social commerce disponível para um 
número cada vez maior de pessoas os consumidores 
estão fazendo perguntas cada vez mais perspicazes, 
e encontrando as respostas das mesmas com facili-
dade; (3) fazer a diferença: conscientes de como os 
humanos estão comprometendo sua própria saúde e 
a do planeta, um número crescente de consumidores 
está agora reavaliando seus próprios modos de consu-
mo; (4) manutenção de estilos de vida: a preocupação 
com o ambiente pode estar presente em todas as listas 
de compras dos consumidores, mas raramente no seu 
topo - por uma razão muito compreensível: produtos 
“verdes” ainda precisam ser eficazes, saborosos, atra-
entes e fáceis de encontrar nos principais mercados. 
Embora as pessoas estejam preocupadas com o plane-
ta, no final do dia, os consumidores, “verdes” ou não, 
querem e devem sempre preferir o sabão em pó que 
realmente limpa suas roupas e não o que apenas pro-
mete “salvar a Terra”; (5) olhar inteligente: é o início 
do século 21, o “verde” está na moda, e já faz parte da 
identificação de muitos consumidores. 

Há outro fator a ser considerado que é o prestígio 
associado em ser um “consumidor verde”, ou seja, um 
consumidor ecologicamente correto. As celebridades 
estão cada vez mais praticando hábitos sustentáveis, 
os fashionistas fazem elegantes roupas de algodão 
orgânico, garrafas de refrigerante recicladas e outros 
materiais percebidos como sustentáveis. Mesmo com 
a preocupação ambiental em níveis cada vez maio-
res, um estudo com propietários de veículo “Toyota 
Prius” (de condução elétrica) concluiu que a decisão 
de escolha desse modelo era muito mais em relação 
“a imagem que esse veículo passa sobre mim” (sta-
tus), do que propriamente a economia de combustível 
e redução de emissões de CO² na atmosfera (OTT-
MAN, 2011).  

3.1 CONsuMiDOREs “vERDEs” E 
EstRAtÉgiAs DE MARKEtiNg

Kilbourne (1998) afirma que embora exista uma 
concordância geral científica de que os impactos da 
produção e consumo são importantes, ainda há va-
riados graus de preocupação dos consumidores em 
relação a esse tema. Alguns consumidores podem es-
tar mais preocupados com os impactos relacionados à 
produção de gases com o efeito estufa, outros com a 
biodiversidade ou outras questões como o esgotamen-

to de água no planeta (STAIB, 2005). Ottman (2011) 
classifica os consumidores de acordo com seus inte-
resses “verdes”. 

Existem os “conservadores de recursos” que 
odeiam desperdício e provavelmente conservam ener-
gia e água; reciclam garrafas, latas e jornal; compram 
lâmpadas fluorescentes; e usam sacolas reaproveitá-
veis. Os “fanáticos por saúde” possuem receio das 
consequências dos problemas ambientais na saúde 
das pessoas, usam protetor solar e compram provavel-
mente comidas orgânicas, cosméticos naturais e pro-
dutos de limpeza biodegradáveis. Os “apaixonados 
por animais” amam todo e qualquer tipo de animal 
e provavelmente são vegetarianos, boicotando produ-
tos de marfim e produtos que possuam pele animal 
ou que sejam testados em animais. E os “entusiastas 
de atividades outdoor” gostam de caminhar, correr, 
surfar, esquiar e/ou acampar, provavelmente reutili-
zando garrafas e sacolas; evitam embalagens excessi-
vas; compram produtos de limpeza que não agridem 
a natureza; e utilizam roupas e produtos feitos com 
materiais recicláveis (OTTMAN, 2011).

O Natural Marketing Institute (MOLYNEAUX, 
2007) possui outra forma de classificação. De acordo 
com o instituto, os consumidores também podem ser 
segmentados baseando-se nos níveis de preocupação 
ecológica: LOHAS (Lifestyles of Health and Susten-
tainability) (19%); Naturalites (naturalistas) (15%); 
Drifters (25%); Conventionals (convencionais) (24%); 
e os Uncorcend (despreocupados) (17%). No entanto, 
apesar da disponibilidade dessas múltiplas classifica-
ções dos segmentos, para Kilbourne (1998), Gisberg 
(2004), Polonsky (1995) e Ottman (2011), a maior di-
ficuldade está em confeccionar mensagens relevantes 
a cada um desses grupos. 

Os LOHAS, conforme Ottman (2011), compõem 
o segmento que mais apresenta um pensamento sistê-
mico voltado para a sustentabilidade do planeta, sen-
do o grupo que mais participa de ações proativas em 
defesa da ecologia. Para Molyneaux (2007), os LO-
HAS estão sempre procurando fazer algo de positivo 
para o meio ambiente e não são afetados pelo preço 
premium que algum produto “verde” venha a possuir. 
Esse segmento também costuma analisar os rótulos 
de comidas e bebidas, além de preferir alimentos não 
industrializados e cultivados de forma mais orgânica 
possível (OTTMAN, 2011). 

Uma estratégia de marketing que se dirija a esse 
público-alvo deverá utilizar um modelo agressivo na 
implementação de sustentabilidade em seus proces-
sos produtivos (GISBERG, 2004). Para esse autor, a 
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estratégia de marketing verde intitulada de “extreme 
green” deve possuir  uma completa integração entre 
o negócio da empresa e o processo de ciclo de vida 
do produto. Ottman (2011) sugere uma comunicação 
de marketing baseada em valores, transparência e 
pró-atividade para conquistar esse tipo de consumi-
dor.  Além disso, com o intuito de melhorar o canal 
de distribuição para esse segmento, as organizações 
deverão vender seus produtos e serviços por meio de 
canais ou estabelecimentos específicos (GISBERG, 
2004). Baseando-se na literatura revisada, postula-se 
a seguinte proposição:

P5: A estratégia de marketing de mercado mais ade-
quada para o segmento LOHAS é a estratégia do tipo 
“extreme green”.

Os naturalites são mais focados na saúde e ten-
dem a preferir produtos orgânicos (OTTMAN, 2011). 
Horváth and Rácz (2009) afirmam que esse grupo de-
fende um ambiente sustentável, mas não possui ambi-
ções sócio-políticas. Apesar de ter um compromisso 
com a sustentabilidade, esse segmento não se dedica 
tanto a comprar produtos “verdes” ou a reciclar (OT-
TMAN, 2011). Apesar disso, Ottman (2011) também 
afirma que os naturalites querem aprender mais e 
tornarem-se mais ativos na defesa do meio ambiente. 
O segmento conventionals é caracterizado por apoiar 
questões ambientais na medida em que os resultados 
possam ser medidos (MOLYNEAUX, 2007). São 
adeptos de reciclagem, e reutilizam ou reaproveitam 
materiais a fim de reduzirem resíduos poluentes (OT-
TMAN, 2011) 

Apesar desses dois grupos citados ainda não pos-
suírem uma identificação e pró- atividade tão associa-
da a uma busca de sustentabilidade plena, sugere-se 
uma estratégia de marketing verde intitulada de “sha-
ded green”. Nesta estratégia é visado exclusivamente 
o design, desenvolvimento e fabricação do produto 
(GISBERG, 2004). Essa estratégia fundamenta-se na 
utilização do marketing verde em longo prazo, como 
uma oportunidade de desenvolver inovações, satisfa-
zendo necessidades futuras ainda não identificadas 
pelos próprios consumidores (OTTMAN, 2011). Ba-
seando-se nas informações apresentadas, lança-se a 
seguinte proposição de pesquisa:

P6: Para a prospecção de novos consumidores que se 
encontram segmentados em naturalites e/ou conven-
tionals sugere-se a utilização de uma estratégia de ma-
rketing verde de longo prazo intitulada “shaded green”.
 

Por fim, apresentam-se os dois segmentos que 
são caracterizados por menos se importarem com 
as questões sustentáveis: os drifters e os unconcer-
ned (MOLYNEAUX, 2007). Os drifters sabem da 
existência de problemas ambientais, mas sentem que 
não há tempo sobrando para se dedicarem a práticas 
mais sustentáveis (MOLYNEAUX, 2007). Normal-
mente, o segmento drifters boicota organizações que 
possuem uma credibilidade ambiental questionável, 
porém baseando-se na mídia e não em pesquisas pró-
prias (OTTMAN, 2011). Conforme Rácz (2009) esse 
grupo é caracterizado por seguir tendências e tam-
bém, assim como o naturalites, não ser pró-ativo na 
promoção de ações sustentáveis. 

O segmento unconcerned não está preocupado em 
comprar produtos “verdes” e se interessa mais pela 
qualidade, preço e conveniência (MOLYNEAUX, 
2007). Horváth and Rácz (2009) afirmam que esse 
grupo é indiferente às causas socioambientais. Logo, 
fundamentado em Gisberg (2004) propõe-se uma 
estratégia de marketing do tipo “defensive green”. 
Nesta proposta de marketing verde, não existe a di-
vulgação ou o fomento a inovação na busca de novas 
metodologias de produção mais sustentáveis (GIS-
BERG, 2004). Essa estratégia é caracterizada por uti-
lizar os aspectos sustentáveis existentes nos proces-
sos de produção como uma forma de prevenção e de 
prudência em contrapartida a alguma crise ou crítica 
da sociedade em relação a algum problema ambiental 
(GISBERG, 2004). Portanto, far-se-á a postulação da 
seguinte proposição de pesquisa:

P7: A estratégia de marketing verde mais indicada 
para a prospecção dos segmentos unconcerned e drif-
ters é a estratégia “defensive green”.

No quadro 1 a seguir sumariza as proposições 5, 
6 e 7 que investigam os segmentos de consumidores 
verdes e as estratégias indicadas a partir da revisão da 
literatura para as empresas que tiverem interesse em 
atingir esses grupos de consumidores.
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segMento

LOHAS

Naturalites

Contentionals

Drifters

Unconcerned

CaraCterístiCas

- Pensamento sistêmico voltado para a sustenta-
bilidade do planeta; participam de ações proati-
vas em defesa da ecologia.
- Sempre procuram fazer algo de positivo para o 
meio ambiente. 
- Não são afetados pelos preços premium dos 
produtos verdes. 
- Costumam analisar os rótulos de comidas e be-
bidas e preferem alimentos não industrializados 
e orgânicos.

- Defendem um ambiente sustentável, mas não 
possuem ambições sócio-políticas. 
Possuem um compromisso com a sustentabilida-
de, mas não se dedicam tanto a comprar produ-
tos “verdes” ou a reciclar .
- Querem aprender mais e tornarem-se mais ati-
vos na defesa do meio ambiente.

- Apóiam questões ambientais na medida em 
que os resultados possam ser medidos. 
- Adeptos de reciclagem, e reutilizam ou reaprovei-
tam materiais a fim de reduzirem resíduos poluentes.

- Sabem da existência de problemas ambientais, 
mas sentem que não há tempo sobrando para se 
dedicarem a práticas mais sustentáveis. 
- Geralmente boicotam organizações que possuem 
uma credibilidade ambiental questionável, porém 
baseando-se na mídia e não em pesquisas próprias. 
- Caracterizados por seguirem tendências.
- Não são pró-ativos na promoção de ações sus-
tentáveis.

- Não estão preocupados em comprar produtos 
“verdes” e se interessam mais pela qualidade, 
preço e conveniência.
- Indiferentes às causas socioambientais.

estratégia de Marketing

“Extreme green”: a empresa deve possuir uma 
completa integração entre o negócio da empre-
sa e o processo de ciclo de vida do produto. A 
comunicação de marketing dever ser baseada 
em valores, transparência e pró-atividade. Além 
disso, as organizações deverão vender seus 
produtos e serviços por meio de canais ou esta-
belecimentos específicos.
  

“Shaded green”: estratégia focada no design, 
desenvolvimento e fabricação do produto. Utili-
zação do marketing verde em longo prazo como 
uma oportunidade de desenvolvimento de inova-
ções, satisfazendo necessidades futuras ainda 
não identificadas pelos próprios consumidores, 
que poderão surgir em segmentos intermediários 
de preocupação ecológica. 

“Defensive green” - nesta proposta de marketing 
verde não existe a divulgação ou o fomento a 
inovação na busca de novas metodologias de 
produção mais sustentáveis. Caracterizada por 
utilizar os aspectos sustentáveis existentes nos 
processos de produção como uma forma de pre-
venção e de prudência em contrapartida a algu-
ma crise ou crítica da sociedade em relação a 
algum problema ambiental.

A seguir serão feitas conclusões sobre o ensaio te-
órico assim como são exibidas algumas limitações do 
estudo e sugeridas futuras linhas de pesquisa. 

    4 CONCLusÕEs, LImITAÇÕEs E    
    FuTuRAs PEsQuIsAs

 
O aparecimento crescente de ações de sustenta-

bilidade e marketing verde nas organizações mostra 
que essa tendência está começando a se tornar uma 
realidade. Esse fato está ocorrendo por diferentes 
motivos internos e externos das organizações, dentre 

os quais se podem destacar: o aspecto legislativo, as 
empresas se tornam mais sustentáveis com intuito de 
preenchimento dos requisitos legais a fim de evitar 
sanções; o incentivo competitivo, buscando uma me-
lhora competitiva decorrente da redução de desper-
dício e aumento da eficiência produtiva; e o motivo 
ético, que advém da preocupação com o próximo e 
com a preservação da vida no planeta Terra. É impor-
tante destacar a importância da iniciativa individual 
de algum gestor da empresa que possua poderes para 
tomar decisões mais sustentáveis.

O presente estudo também evidenciou que os 
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benefícios ambientais – redução de resíduos, de 
matéria-prima, de insumos – não são suficientes 
para as empresas adotarem práticas sustentáveis. 
Elas precisam constatar os ganhos econômicos - 
enxugamento de fluxogramas, redução de custos 
– e sociais – educação ambiental e cidadania. Ou 
seja, para uma organização se tornar sustentável, 
tem de haver uma transformação interna profunda 
e não somente a utilização desse tema como forma 
de estratégia mercadológica. 

Além disso, ficou demonstrado que o consumidor 
ainda se sente confuso sobre as informações sustentá-
veis existentes atualmente sobre os produtos “verdes” 
e que essa falta, qualitativa e/ou quantitativa, de mais 
dados, influencia na discrepância entre a intenção de 
compra e a compra de fato. O ensaio então sugere o 
melhoramento da apresentação dessas informações e 
o desenvolvimento de ações pelas organizações vol-
tadas para tornar a sua imagem dotada de uma maior 
credibilidade, uma vez que isso também auxilia o 
processo de tomada de decisão do consumidor. Uma 
vez que grande parte dos consumidores ainda não 
possui muito conhecimento acerca da sustentabili-
dade, geralmente confia nas informações divulgadas 
pela organização e que qualquer percepção de fraude 
pode comprometer essa relação de confiança.

Também se propõe no presente estudo a utilização 
de diferentes estratégias de marketing verde especí-
ficas para os diferentes segmentos de consumidores 
“verdes”. Para a empresa que deseja focar seus pro-
dutos e serviços para o segmento dos LOHAS que 
são aqueles intimamente envolvidos com questões 
ambientais e de sustentabilidade, a empresa deverá 
possuir uma preocupação ambiental genuína que en-
volva desde a concepção de negócio em si até o ciclo 
de vida do produto, estratégia denominada de “extre-
me green”. As organizações que quiserem produzir 
insumos para os naturalites e/ou para os conventio-
nals - que são caracterizados por uma defesa sócio-
-ambiental, mas não se dedica tanto quanto os LO-
HAS - deverão focar nos aspectos que são percebidos 
pelo consumidor tais como o design e fabricação dos 
produtos, estratégia denominada de “shadded green”. 
Por fim, as organizações que têm interesse em utili-
zar processos sustentáveis apenas como uma forma 
de prevenção legal e de evitar a crítica social irão 
atrair os segmentos dos drifters e dos unconcerned 
que são aqueles consumidores que possuem alguma 
preocupação ambiental, mas não estão dispostos a fa-
zerem esforços extras para obterem esses produtos. 
Essa última estratégia - de fazer o mínimo possível de 

ações sustentáveis - é denominada de “defensive gre-
en”. Apesar de existirem alguns estudos sobre o perfil 
do consumidor “verde” (OTTMAN, 2011; AFONSO, 
2010; POLONSKY, 1995; ROBERTS, 1995), sob a 
perspectiva acadêmica, esse estudo pode ser tratado 
como um dos ainda poucos trabalhos científicos bra-
sileiros (exceto Malheiros; Coutinho, 2008; Bertolini; 
Possamai 2005; Motta, 2000) que tratam sobre o tema 
do consumidor “verde” e sustentabilidade aliado ao 
aspecto organizacional. 

As contribuições trazidas por esse estudo podem 
ser ponderadas pelas limitações que representam 
futuras trilhas de pesquisa. Primeiramente, para a 
segmentação dos consumidores “verdes”, o presen-
te trabalho utilizou uma classificação internacional, 
contudo sabe-se que o consumo pode ser fortemente 
influenciado pela cultura. Portanto, é desejável que 
futuros estudos explorem de forma mais profunda a 
segmentação desses consumidores no contexto brasi-
leiro. Em segundo lugar, as proposições apresentadas 
nesse ensaio não foram testadas empiricamente. Por-
tanto, sugere-se que futuros estudos realizem entre-
vistas em profundidade com gestores de organizações 
a fim de explorar se a legitimidade, a competitividade 
e a responsabilidade socioambiental consistem nas 
suas principais motivações para a execução do ma-
rketing verde pelas organizações.

Em terceiro lugar, futuras pesquisas poderiam 
investigar a influência da credibilidade da empresa 
e a qualidade e quantidade de informações disponí-
veis ao consumidor no seu comportamento de com-
pra através de entrevistas em profundidade com 
cliente ou através de experimentos que manipulas-
sem a credibilidade e as informações disponíveis 
ao consumidor e então se mensurasse a intenção de 
compra do produto.

Em quarto lugar, é desejável que futuras inves-
tigações explorem a discrepância entre o discurso e 
a prática dos consumidores em relação ao consumo 
de produtos sustentáveis. Neste caso, sugere-se um 
estudo de cunho etnográfico nos pontos de venda 
de produtos sustentáveis e não sustentáveis a fim de 
observar o comportamento das pessoas e explorar 
as divergências entre a fala do consumidor e o seu 
consumo de fato. Por fim, sugere-se que futuros es-
tudos que explorem as relações entre as estratégias 
adotadas pelas empresas e a adoção dos produtos 
pelos diferentes segmentos de consumidores atra-
vés de uma pesquisa tipo survey e/ou experimentos 
que testem a relação causal entre a ação da empresa 
e a percepção do cliente.
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resUmo
Este	 estudo	 aborda	 a	 relevância	 da	 Governança	 de	 TI	 entre	 profissionais	 recém-formados	 dos	 cursos	 de	 Administração	 e	 Ciências	 da	 Computação.	
Teve	o	objetivo	de	verificar	qual	a	percepção	dos	egressos	das	áreas	de	Administração	e	Ciências	da	Computação	acerca	dos	conceitos	Governança	
de	TI,	fazendo	uso	de	uma	pesquisa	descritiva	com	discentes	concluintes	dos	dois	cursos	em	uma	Universidade	Federal	do	Nordeste.	Foi	elaborado	um	
questionário	contendo	questões	fechadas,	dispostas	em	duas	etapas,	a	primeira	destinada	à	identificação	do	perfil	dos	egressos	e	a	segunda	destinada	
à	verificação	do	seu	nível	de	conhecimento	acerca	dos	principais	conceitos	da	Governança	de	TI.	Os	principais	resultados	encontrados	foram:	no	tocante	
aos	conhecimentos	acerca	dos	principais	conceitos	da	governança	de	TI	constatou-se	que	de	um	modo	geral	os	egressos	de	ambos	os	cursos,	em	sua	
maioria,	conhecem	a	temática	em	questão,	contudo,	a	forma	como	estes	obtiveram	e/ou	vivenciam	a	aplicação	destes	conhecimentos	variou	de	acordo	
com	o	curso	ao	qual	o	aluno	pertence;	foi	possível	identificar	que	a	maioria	dos	egressos	em	administração	obteve	conhecimento	quanto	aos	temas	na	
própria	Universidade	e	que	um	número	pequeno	deles	obteve	tais	informações	no	ambiente	de	trabalho.	Em	contrapartida,	as	respostas	dos	estudantes	
de	Ciência	da	Computação	geraram	dados	mais	equilibrados	quanto	à	obtenção	destes	conhecimentos	entre	os	ambientes	acadêmicos	e	corporativo.		
 
Palavras-chave: Governança	Corporativa.	Governança	de	TI.	Melhores	Práticas.

aBstract
This study addresses the relevance of IT Governance among recent college graduates of courses in Management and Computer Science. This work 
aimed to the perception of graduates in the areas of Management and Computer Science concepts about IT governance, using a descriptive research 
with students graduating from two courses in a Federal Northeastern University. A questionnaire was designed with closed questions, arranged in two 
stages, the first aimed at identifying the profile of graduates and the second aimed to check their level of knowledge about the main concepts of IT 
Governance The most important findings was: with regard to knowledge about the main concepts of IT governance found that in general the graduates 
of both courses mostly know the theme in question, however, how these were obtained and / or experience to implement such knowledge varied 
according to the course to which the student belongs; it was identified that the majority of graduates in administration gained knowledge about the 
issues at the university itself and that a small number of them obtained such information in the workplace. In contrast, the responses of the students 
of computer science as more balanced data generated to obtain such knowledge between academic and corporate environments.

Keywords: Corporate Governance. IT Governance. Frameworks.
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   1  INTRODuÇÃO

A evolução do papel da Tecnologia da Informa-
ção (TI) nas organizações é notória e perceptível em 
todos os níveis hierárquicos e setores. Na década de 
90 ela surge como ferramenta de apoio à gestão das 
empresas, sendo entendida como a ferramenta de in-
tegração das operações da empresa e entre empresas, 
com ganhos de agilidade e redução nos custos opera-
cionais (SILVA, 2003). 

A área de TI assumiu a partir de então, mesmo 
que involuntariamente, uma posição de destaque, e 
dela agora depende o grau de competitividade atri-
buído ao negócio, ou seja, o quanto uma empresa é 
capaz de inovar, operar produtivamente, conectar-
-se em redes de negócios (e-business), controlar suas 
operações e aplicação de seus recursos (ERP – En-
terprise Resources Planning), ou ainda dispor de in-
formação estruturada para tomar decisões (BI– Bu-
siness Intelligence) e conhecer e interagir com seus 
clientes  (CRM  –  Customer  Relationship  Manage-
ment) (LUFTMAN, 1996).

Além disso, a discussão acerca dos reais retornos 
dos investimentos em TI tem obtido importância, so-
bretudo as questões relativas à maior consistência e 
transparência da gestão da área de TI, chamada de 
IT Governance ou Governança de TI. Contudo, a 
dificuldade em criar uma estrutura interna, com ca-
racterísticas próprias, fez com que as organizações 
buscassem por modelos estruturados e flexíveis, que 
permitissem  manter o foco nos negócios e na missão 
organizacional, ao mesmo tempo em que atendessem  
aos requisitos de conformidade legal.

Bastante discutida no ambiente dos profissio-
nais de TI, os chamados CIO’s (Chief Information 
Office), a governança de TI começa a ganhar des-
taque no meio acadêmico a partir de 2008 com a 
tese de Lunardi (2008) associando a governança de 
TI ao desempenho das organizações. Depois deste, 
diversos estudos foram realizados em âmbito na-
cional, tornando-se uma área importante na agenda 
tanto dos pesquisadores quanto dos profissionais 
que atuam no segmento.

Considerando estas premissas, aliada à respon-
sabilidade das universidades de educar, capacitar, 
qualificar, fornecer subsídios aos discentes e prepará-
-los para o mercado de trabalho, este artigo, buscou 
verificar qual a percepção dos egressos das áreas de 
Administração e Ciências da Computação acerca dos 
conceitos Governança de TI. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva 

com discentes egressos dos dois cursos em uma Uni-
versidade Federal do Nordeste. É importante destacar 
que este estudo possui limitações, especialmente em 
se tratando do lócus da pesquisa, limitada incialmen-
te a uma Instituição de Ensino apenas, mas podendo 
ser replicado, posteriormente, em outras IES da re-
gião, podendo vir a ser importante fonte de tomada de 
decisão, especialmente em se tratando da abordagem 
destas teorias nos dois cursos em estudo.

    2  REVIsÃO TEÓRICA

2.1  gEstãO DA tECNOlOgiA DA 
iNFORMAçãO

A TI está redefinindo os fundamentos dos negó-
cios, o atendimento ao cliente, as operações, estra-
tégias de produto e de marketing e distribuição e até 
mesmo a gestão do conhecimento dependem muito, 
ou às vezes até totalmente, dos Sistemas de Informa-
ção (SI). A TI e seus custos passaram a fazer parte 
integrante do dia-a-dia das empresas. Enfim, para 
atender  a essa complexidade das necessidades em-
presariais, hoje, não se pode desconsiderar a TI e seus 
recursos (BALLONI; REZENDE, 2006).

Atualmente, com a popularização da tecnologia 
e o avanço da economia digital a TI encontra-se em 
posição de destaque no ambiente empresarial, exer-
cendo papel decisivo nos negócios, sendo considera-
da por muitos uma parceira estratégica deles e conse-
quentemente um fator crítico para seu sucesso. 

Para Laurindo (2008), a escolha da estratégia 
competitiva da empresa pode ser muito influenciada 
pelas aplicações de TI, tanto pelas já existentes, quan-
to por aquelas que possam vir a ser implementadas 
posteriormente, que podem  também ser usadas para 
criar ou preservar competências essenciais. Assim, o 
alinhamento entre a área de TI e a área de negócios 
tem se tornado um fator de grande relevância para o 
sucesso organizacional.

Diversas pesquisas apontam para a necessidade de 
um planejamento estratégico integrado entre a área 
de negócios e a tecnologia da informação, e essa inte-
gração tem sido apontada como um dos principais fa-
tores de retorno do investimento e agregação de valor 
ao negócio (PINTO; GRAEML, 2011). 

Para auxiliar o alinhamento estratégico entre TI 
e negócio Henderson e Venkatraman (1993) defini-
ram um Modelo Estratégico de Alinhamento que 
orienta o processo de alinhamento, baseado em dois 
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blocos: o ajuste estratégico e a integração funcio-
nal. O ajuste estratégico entre o posicionamento da 
organização e de TI no mercado (ambiente externo) 
e a infraestrutura administrativa adequada para dar 
sustentação a tal posicionamento (ambiente interno). 
E a integração funcional entre os domínios de ne-
gócio e de TI, tanto no nível estratégico quanto no 
nível de infraestrutura e processos.

Os autores do modelo sustentam que o alinhamen-
to estratégico de TI não é um evento, mas um proces-
so contínuo de adaptação e mudança, e consideram 
que para alcançá-lo, é necessária uma substancial 
mudança no pensamento gerencial sobre o papel da 
TI na organização, assim como um entendimento da 
estratégia de TI e de sua importância, tanto na funda-
mentação, como no direcionamento das decisões de 
estratégia de negócios (JOIA; SOUZA, 2009).

Dessa forma, emerge a governança de TI, como 
instrumento regulamentador das ações da área de TI 
nas organizações, especialmente a partir de alguns 
eventos (escândalos financeiros) internacionais e da 
criação da SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, criada em 
2002 como forma de regulamentar melhor a gestão 
de empresas de capital aberto, especialemente após os 
escândalos financeiros ocorridos nos EUA (DELOIT-
TE TOUCHE TOHMATSU, 2003). 

De acordo com Weill e Ross (2006), o interesse na 
governança corporativa não é novo, mais a gravidade 
dos impactos financeiros desses escândalos diminuiu 
a confiança de investidores tanto institucionais como 
individuais e sobrelevou a preocupação com a habi-
lidade e a determinação das empresas privadas em 
proteger seus stakeholders.

A preocupação da Governança Corporativa é criar 
um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incen-
tivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar 
que o comportamento dos executivos esteja sempre 
alinhado com o interesse dos acionistas. E a boa Go-
vernança proporciona aos proprietários (acionistas ou 
cotistas) a gestão estratégica de sua empresa e a mo-
nitoração da direção executiva (IBGC, 2011). 

A empresa que opta pelas boas práticas de Go-
vernança Corporativa adota como linhas mestras a 
transparência, a prestação de contas, a equidade e a 
responsabilidade corporativa. Para tanto, o conselho 
de administração deve exercer seu papel, estabele-
cendo estratégias para a empresa, elegendo e desti-
tuindo o principal executivo, fiscalizando e avaliando 
o desempenho da gestão e escolhendo a auditoria in-
dependente e evitando abusos de poder, erros estraté-
gicos e fraudes (IBGC, 2011).

2.2  gOvERNANçA DE tECNOlOgiA DA 
iNFORMAçãO

De acordo com o Information Technology Go-
vernance Institute - ITGI, (2007), naturalmente, a 
definição de governança de TI reflete os conceitos 
da governança corporativa, onde o termo Gover-
nança de TI é utilizado para descrever como as pes-
soas envolvidas em Governança de uma organiza-
ção deverão considerar a TI no seu monitoramento, 
controle e supervisão desta organização, pois o 
modo como a TI será aplicada dentro da organiza-
ção trará um imenso impacto em sua visão, missão 
ou metas estratégicas.

Para muitas organizações a informação e a 
tecnologia que a suporta representam o seu 
bem mais valioso, mas muitas vezes é o 
menos compreendido. Organizações bem-
-sucedidas reconhecem os benefícios da tec-
nologia da informação e a utiliza para dire-
cionar os valores das partes interessadas no 
negócio. Essas organizações também enten-
dem e gerenciam os riscos associados, tais 
como as crescentes demandas regulatórias e 
a dependência crítica de muitos processos de 
negócios da TI. A necessidade da avaliação 
do valor de TI, o gerenciamento dos riscos 
relacionados à TI e as crescentes necessi-
dades de controle sobre as informações são 
agora entendidos como elementos-chave da 
governança corporativa. Valor, risco e con-
trole constituem a essência da governança de 
TI (ITGI, 2007, p. 8).

Segundo Fernandes e Abreu (2008, p. 14), a Go-
vernança de TI “busca o compartilhamento das deci-
sões de TI com os demais dirigentes da organização, 
assim como estabelece as regras, a organização e os 
processos que nortearão o uso de tecnologia da infor-
mação [...]”. Para Weill e Ross (2006, p. 14), “uma boa 
Governança de TI harmoniza decisões sobre a admi-
nistração e a utilização da TI com comportamentos 
desejáveis e objetivos do negócio”. 

O IT Governance Institute (ITGI, 2007), por sua 
vez, define governança de TI como uma estrutura de 
relações e processos que dirige e controla uma orga-
nização, a fim de atingir seu objetivo de adicionar va-
lor ao negócio por meio do gerenciamento balanceado 
do risco com o retorno esperado do investimento.

O objetivo principal da governança de TI é, por-
tanto, ainda de acordo com o ITGI (2007), alinhar a 
TI ao negócio, agregando valor e minimizando riscos. 
Assim, enquanto a gestão de TI tradicional possui 
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uma orientação interna e focada no presente, a gover-
nança de TI é orientada para o negócio, com foco no 
futuro (TAROUCO; GRAEML, 2011).

 Conforme Fernandes e Abreu (2008), traba-
lhar com governança de TI permite à empresa garan-

tir: o alinhamento de TI ao negócio, a continuidade 
do negócio e o alinhamento da TI às normas regula-
tórias, contudo a visão de Governança de TI vai além 
dessas definições e pode ser representada pelo “Ciclo 
da Governança de TI” ilustrado abaixo:

Figura 1 – Ciclo da Governança de TI

Fonte: Adaptado de Fernandes e Abreu (2008, p. 14).

Onde a etapa de alinhamento estratégico e com-
pliance: corresponde ao planejamento estratégico de 
TI que leva em consideração as estratégias da empre-
sa para seus vários produtos e segmentos de atuação, 
assim como os requisitos de compliance externos, tais 
como o SOX e o Acordo de Basiléia.

A segunda etapa, decisão, compromisso, priori-
zação e alocação de recursos, refere-se às responsa-
bilidades pelas decisões relativas à TI quanto à infra-
estrutura, investimentos, aplicações e a priorização 
desses  investimentos com base no retorno e no ali-
nhamento com o negócio. 

A terceira etapa, estrutura, processos, operações 
e gestão, refere-se à estrutura organizacional e funcio-
nal de TI, aos processos de gestão e operação dos pro-
dutos e serviços de TI, alinhados com as necessidades 
estratégicas e operacionais da empresa. Nesta fase são 
definidas as operações de sistemas, infraestrutura, su-
porte técnico, segurança da informação, etc. 

Por fim a etapa de medição de desempenho trata dos 
indicadores de resultados e sua respectiva medição, como 
forma de avaliar o funcionamento da área e as contribui-
ções oferecidas pela TI para a estratégia do negócio.

Para Weill e Ross (2005) apud Laurindo (2008), exis-
tem três tipos de mecanismos que as empresas desenvol-

vem: estruturas de tomada de decisões, processos de ali-
nhamento e comunicações formais. Para estes autores, a 
governança de TI engloba cinco grandes áreas de decisão:
• Princípios de TI- qual o papel da TI na organiza-
ção e seus desdobramentos.
• Arquitetura de TI- quais os processos essenciais 
da empresa e quais são as informações necessárias 
para eles, bem como deve ser tratada a eficiência da 
TI nestes processos.
• Estratégias de infraestrutura de TI- quais são os ser-
viços de infraestrutura críticos para objetivos estratégicos.
• Necessidade de aplicações de negócios- quais as 
oportunidades em mercados e processos para novas 
aplicações de negócio.
•  Investimentos em TI e priorização- quais são as 
mudanças em processos críticos para a empresa e como 
afetam o portfólio atual e futuro de aplicações de TI.

“Estas cinco decisões-chave estão inter-relaciona-
das e requerem vinculação para que haja uma gover-
nança eficaz [...] No entanto cada uma delas envolve 
essencialmente, um conjunto único de questões e pro-
blemas a serem discutidos [...]” (WEILL; ROSS, 2006). 

Os autores propõem que haja uma contraposição 
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das cinco áreas de decisões de TI com os seis arqué-
tipos de tomada de decisões, o que permitiria criar 
uma valiosa visualização de como e onde as decisões 
de TI são tomadas. Para eles o ponto de interrogação 
representa o desafio de toda empresa para determinar 
quem deve ter a responsabilidade por tomar e com 
cada tipo de decisão de governança.

Segundo Weill e Ross (2006 p. 13): 

Visto que as empresas tomam cinco tipos 
de decisões de TI em vários níveis organi-
zacionais empregando uma variedade de 
mecanismos, é fácil constatar como ações in-
dividuais poderiam agir em oposição mútua, 
ao invés de se harmonizarem. A complexi-
dade e dificuldade de explicar a Governan-
ça de TI é uma das mais sérias barreiras ao 
seu aprimoramento. [...] o melhor indicador 
de desempenho para a Governança de TI é a 
porcentagem de administradores em cargos 
de liderança capazes de descrevê-la  acura-
damente. Algo que agrava os problemas é 
o fato de que a maioria dos altos executivos 
não tem familiaridade com a sua governança. 

Para que estas decisões possam  ser mais bem 
gerenciadas e que  se  possa atender  aos  objetivos  
básicos  da  governança  de  TI,  existe um  conjunto  
de  melhores práticas que são estruturados e norma-
tizados internacionalmente, os modelos formais de 
referência (Frameworks) de Governança de TI que, 
segundo Fernandes e Abreu (2008, p. 33), “[...] pode 
ser adaptado para qualquer tipo de organização, [...] 
como peças de um “lego”, que vão sendo construídas 
e implantadas de acordo com as prioridades, necessi-
dades e disponibilidades da organização”. 

   3  mETODOLOGIA

Este estudo fez uso de uma estratégia de pesquisa 
descritiva, pois, de acordo com Gil (2009, p. 28) “as 
pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada popula-
ção ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 
entre variáveis”.

O desenvolvimento da pesquisa se deu no cam-
pus de uma Universidade Federal do Nordeste e teve 
como universo do estudo ou população os concluintes 
do ano de 2011 dos cursos de Administração e Ciên-
cia da Computação.

A escolha desta população deu-se em decorrên-
cia da interdisciplinaridade do tema proposto com 
ambos os cursos, sobretudo pelo fato de tais acadê-
micos estarem saindo da universidade e buscando 
seus espaços no mercado de trabalho, onde  terão 
que pôr em prática os conhecimentos adquiridos 
na academia, dentre esses conhecimentos, aqueles 
acerca da Governança de TI.

Depois de definida a população, surgiu a neces-
sidade de calcular o tamanho da amostra de modo 
que esta pudesse representar significativamente toda 
a população, já que utilizar toda ela não foi possível. 
Logo, utilizou-se a técnica de amostragem aleatória 
simples de uma população finita, onde foi conside-
rado o nível de confiança de 90%, cujo erro amostral 
é de 10%. Logo, conhecendo-se o erro amostral ( ) e 
o tamanho da população (N), obteve-se a amostra de 
38 alunos para o curso de Administração e 15 alunos 
para o curso de Ciência da Computação conforme o 
cálculo demonstrado na figura 2:

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Figura 2 – Definição da amostra
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tabela 1 – Perfil dos egressos

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Como instrumento para a coleta dos dados foi elabo-
rado um questionário contendo 14 (quatorze) questões 
fechadas, dispostas em duas etapas, a primeira desti-
nada à identificação do perfil dos egressos e a segunda 
destinada à verificação do seu nível de conhecimento 
acerca dos principais conceitos da Governança de TI.

Posterior à aplicação dos questionários, os dados 
foram agrupados e tabulados em planilha eletrônica, 
utilizando-se estatística descritiva.

   4  APREsENTAÇÃO E DIsCussÃO    
   DOs REsuLTADOs

4.1 PERFil DOs EgREssOs

Conforme o mencionado no tópico anterior a aná-
lise dos dados foi secionada em duas etapas, onde 
cada uma delas busca atender  a um objetivo específi-
co deste estudo. Portanto, nesta etapa busca-se identi-
ficar o perfil dos egressos do curso de Administração 
e Ciência da Computação (conforme Tabela 1).
•  Para o Curso de Administração:

g Faixa etária predominante entre 21 e 25 anos, 
correspondendo a 78,9% da amostra, em segui-
da, com 13,2% a faixa entre 26 e 30 anos, e com 
baixíssima representatividade, as faixas acima 
de 30 anos e entre 15 e 20 anos correspondendo 
a 5,3% e 2,6% respectivamente;
g Indivíduos do sexo feminino em maior número com 
57,9% da amostra contra os 42,1% do sexo masculino;
g No tocante aos conhecimentos em informáti-
ca, 60,5% os entrevistados informaram possuir 
conhecimentos de nível intermediário, versus 
36,8% de nível básico e 0% de nível avançado;
g Quanto à atuação no mercado de trabalho, a  
maioria da amostra 81,6% informou estar ativa, 
contra apenas 18,4% inativa.
g Dos egressos ativos no mercado, 34,2% atuam de 

0 a 2 anos, contra 31,6% de 2 a 4 anos, 10,5% de 
4 a 6 anos e 5,3% a mais de 6 anos.

•  Para o Curso de Ciência da Computação: 
g A faixa etária predominante entre os estudantes é 
de 21 a 25 anos, correspondendo a 66,7% da amos-
tra, em seguida empatadas com 13,3%, as faixas de 
15 a 20 anos e acima de 30 anos, logo após com bai-
xa representatividade, 6,7%, a faixa de 26 a 30 anos;
g Indivíduos do sexo masculino em maioria ab-
soluta, representando 80% da amostra contra os 
20% do sexo feminino;
g Quanto aos conhecimentos em informática a 
maioria dos entrevistados 73,3%, informou pos-
suir conhecimentos de nível avançado, versus 
26,7% de nível intermediário e 0% de nível básico;
g Quanto à atuação no mercado de trabalho, a 
maioria da amostra, 73,3%, informou estar ativa, 
contra apenas 26,7% inativa.
g  Dos egressos ativos no mercado, 40% atuam de 
0 a 2 anos, versus 20% a mais de 6 anos, 13,3% 
de 2 a 4 anos, e 0% de 4 a 6 anos.
As questões seguintes remetem à importância da 

TI e seus recursos (grau de informatização) nas orga-
nizações onde os egressos trabalham e a importância 
da TI para a profissão dos mesmos respectivamente, 
foi identificada uma convergência entre as respostas 
dos estudantes de ambos os cursos (Tabela 1).

A maioria (80,6%) dos egressos do Curso de Ad-
ministração e todos (100%) do Curso de Ciência da 
Computação afirmaram trabalhar em organizações com 
alto grau de informatização, onde a importância da TI e 
seus recursos é muito alta, apenas 9,7% dos egressos de 
Administração informaram trabalhar em organizações 
com baixo e médio grau de informatização. Seguindo 
a mesma lógica, 81,6% dos egressos do Curso de Admi-
nistração e 100% do Curso de Ciência da Computação 
afirmaram considerar a TI muito importante para a sua 
profissão, 18,4% a consideraram apenas importante.
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Logo, pode-se inferir que os resultados obtidos 
nas questões supracitadas convergem com o pensa-
mento dos autores Fernandes e Abreu (2008), pois 
estes afirmam que no cenário atual, a maioria dos 
negócios não se mantêm  sem tecnologia, e que na 
verdade, esta se tornou parte intrínseca e suporte in-
dispensável para as operações em qualquer organi-
zação moderna. Concordam também com os autores 
Moraes e Mariano (2010), pois segundo eles, para a 
maioria das organizações, a informação e a tecnolo-
gia que suportam seu negócio representam seus bens 
mais valiosos e não restando dúvida quanto às vanta-
gens do uso da tecnologia. 

Em suma, pode-se descrever o perfil dos egressos 
da seguinte forma:

Para o Curso de Administração: estudantes entre 
21 e 25 anos de idade, de ambos os sexos, com co-
nhecimentos de nível intermediário em informática, 
estando no mercado de trabalho no período de 0 a 
4 anos, atualmente, em organizações com alto grau 
de informatização, onde a TI é considerada muito 
importante tanto para a organização quanto para o 
desenvolvimento da sua profissão.

Para o Curso de Ciências da Computação: estu-

dantes entre 21 e 25 anos de idade, do sexo masculi-
no, com conhecimentos de nível avançado em infor-
mática, estando no mercado de trabalho no período 
de 0 a 2 anos, atualmente, em organizações com alto 
grau de informatização, onde a TI é considerada mui-
to importante tanto para a organização quanto para o 
desenvolvimento da sua profissão.

4.2  NívEl DE CONHECiMENtO DOs 
EgREssOs ACERCA DA gOvERNANçA DE ti

Nesta etapa buscou-se verificar o nível de conhe-
cimento dos egressos acerca dos principais conceitos 
abordados em governança de tecnologia da informa-
ção. Para tal, foram analisadas as respostas da segun-
da etapa do questionário aplicado. 

Inicialmente indagados sobre o nível de conhe-
cimento sobre Governança Corporativa, de acordo 
com os dados obtidos na análise, verificou-se que a 
maioria dos estudantes dos Cursos de Administração 
e Ciências da Computação conhecem estes conceitos, 
conforme apresentado na Figura 3, no entanto, a for-
ma com a qual os estudantes tiveram acesso a este 
conhecimento, diverge entre os cursos analisados

Figura 3: Quanto à governança corporativa

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Dos egressos em Administração, 71,1% já ouvi-
ram falar a respeito do tema na universidade, 13,2% 
obtiveram conhecimento no trabalho, 10,5% infor-
maram que a mesma é utilizada na empresa onde 
trabalham ou que já pesquisaram sobre o assunto, 
enquanto apenas 2,6% afirmaram desconhecer o 
conceito de governança corporativa. 

Por sua vez, os alunos de Ciência da Computação 
responderam de forma mais heterogênea, 33,3% in-
formaram desconhecer enquanto outros 33,3% afir-
maram que ouviram falar a respeito na universidade. 
Quanto ao restante da amostra, 26,7 % já ouviram 
falar no trabalho, 6,7% informaram que a mesma é 
utilizada na empresa onde trabalham e nenhum deles, 



52Ano V, n. 1 - out. 2012/mar. 2013

0% da amostra, afirmou ter pesquisado sobre o assunto. 
A partir dos dados apresentados, dois pontos mere-

cem ser destacados, sendo o primeiro deles o fato de que 
a maioria dos egressos do Curso de Administração to-
mou conhecimento sobre a governança corporativa na 
universidade, fato que não se repetiu com os estudantes 
de Ciências da Computação, levando à conclusão, que 
este tema possivelmente é abordado com maior frequ-
ência na grade curricular do Curso de Administração.

Outro ponto que merece atenção é a grande mar-
gem de alunos de Ciências da Computação que desco-
nhecem a governança corporativa, possivelmente um 
reflexo da pouca atenção dada ao tema nas disciplinas 
da grade curricular do curso em questão.

Naturalmente, a definição de governança de TI 
reflete os conceitos da governança corporativa, onde 
o termo governança de TI é utilizado para descrever 
como as pessoas envolvidas em Governança em uma 
organização deverão considerar a TI no seu monitora-

mento, controle e supervisão desta organização, pois 
o modo como a TI será aplicada dentro da organiza-
ção trará um imenso impacto em sua visão, missão ou 
metas estratégicas. (ITGI, 2007).

De acordo com os dados analisados na Figura 4, 
verificou-se que um número significativo da amostra, 
46,7% dos concluintes do Curso de Ciências da Com-
putação desconhece os conceitos acerca da governan-
ça de TI, em contrapartida, 26,7% já ouviram falar 
da temática no ambiente de trabalho, 20% obtiveram 
informações na universidade e apenas 6,7% dos estu-
dantes pesquisou sobre o assunto.

Quanto aos estudantes de Administração, 60,5% 
afirmaram ter tomado conhecimento dos conceitos de 
governança de TI na universidade, enquanto 21,1% 
deles declararam desconhecer o assunto, 10,5% pes-
quisaram a respeito, 7,9% informaram que a mesma é 
utilizada na empresa onde trabalham e apenas 2,6% 
já ouviram falar a respeito no trabalho.

Figura 4: Quanto à governança de TI

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Ao comparar os resultados obtidos por curso, pode-
-se inferir que um percentual muito elevado dos estu-
dantes de Ciências da Computação, apesar de atuarem 
diretamente na área de tecnologia da informação, des-
conhece totalmente a temática da governança de TI. 
No entanto, dentre aqueles que informaram conhecer a 
temática em questão, uma parcela significativa obteve 
este conhecimento no ambiente de trabalho.

 Em contrapartida, os egressos do Curso de Ad-
ministração, apesar de em sua  maioria terem obtido 
estes conhecimentos na universidade, poucos infor-
maram ter ouvido falar no trabalho ou que é utiliza-
do na empresa onde trabalham o que leva a crer que 

os conceitos acerca da governança de TI estão mais 
evidentes no ambiente de trabalho dos egressos de 
Ciência da Computação, provavelmente porque estes 
atuam diretamente na área de TI.

Conforme Fernandes e Abreu (2008), trabalhar 
com governança de TI permite à empresa garantir: 
o alinhamento de TI ao negócio, a continuidade do 
negócio e o alinhamento da TI às normas regulató-
rias, contudo a visão de Governança de TI vai além 
dessas definições e pode ser dividida em quatro 
etapas, sendo: alinhamento estratégico e complian-
ce; decisão, compromisso, priorização e alocação 
de recursos; estrutura, processos, operações e ges-
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tão; e medição de desempenho.
A etapa de alinhamento estratégico e complian-

ce corresponde ao planejamento estratégico de TI 
que leva em consideração as estratégias da empresa 
para seus vários produtos e segmentos de atuação, as-

sim como os requisitos de compliance externos, tais 
como o SOX e o Acordo de Basiléia (FERNANDES 
E ABREU, 2008).

A Figura 5, ilustra o nível de conhecimento dos 
egressos quanto a esta etapa da governança de TI.

Figura 5: Quanto ao alinhamento estratégico de TI

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Após a análise dos dados, constatou-se que um 
percentual elevado (60%) dos estudantes de ciência 
da computação desconhecem o alinhamento estra-
tégico de TI, e dos 40% que afirmaram conhecer o 
tema, 20% deles tomaram conhecimento na univer-
sidade, 13,3% ouviram falar da temática no trabalho, 
6,7% pesquisaram sobre o assunto e 0% deles, infor-
maram ser utilizado na empresa onde trabalham.

Por sua vez, apenas 26,3% dos alunos de Admi-
nistração afirmaram desconhecer a temática em ques-
tão; a maioria deles afirmou ter estudado a temática 
na universidade (50%).

Ao confrontar os resultados obtidos por curso, po-
de-se afirmar que há uma divergência muito acentuada 
entre o nível de conhecimento acerca do alinhamento 
estratégico de TI entre os egressos de cada curso. 

É facilmente perceptível que a maioria dos alunos 
de Administração conhece o tema e também que a 
maior parte destes obteve este conhecimento na uni-
versidade, por outro lado, poucos destes estudantes 
obtiveram este conhecimento no ambiente de traba-
lho, o que leva a crer que apesar do preparo obtido na 
universidade quanto ao tema, este não esta sendo uti-
lizado com a mesma intensidade na vida profissional.

Por outro lado, um número razoavelmente baixo 
de alunos de Ciência da Computação conhece o tema, 

contudo dentre eles há uma divisão equilibrada entre os 
que obtiveram o conhecimento na universidade, aque-
les que conheceram o tema no ambiente de trabalho e 
os demais que buscaram este conhecimento por conta 
própria. Assim, pode-se inferir que, apesar de poucos 
egressos do Curso de Ciências da Computação conhe-
cerem o tema, este pequeno número está usufruindo 
melhor dos conhecimentos em sua vida profissional se 
comparado aos estudantes de Administração.

A segunda etapa: decisão, compromisso, prioriza-
ção e alocação de recursos, refere-se às responsabili-
dades pelas decisões relativas à TI quanto à infraestru-
tura, investimentos, aplicações e a priorização desses  
investimentos com base no retorno e no alinhamento 
com o negócio (FERNANDES; ABREU, 2008). 

A Figura 6, ilustra o nível de conhecimento dos 
egressos quanto à referida etapa da governança de TI. 

Após a análise dos dados, verificou-se que a maioria 
dos estudantes de Administração conhece a etapa rela-
cionada aos investimentos e priorização em TI, 63,2% 
deles tomaram conhecimento na universidade, 18,4% in-
formaram ser utilizada na empresa onde trabalham 5,3% 
já ouviram falar a respeito no trabalho e igualmente 5,3% 
pesquisaram sobre o assunto, totalizando a maioria ab-
soluta de 84,2% da amostra estudada versus 15,8% que 
afirmaram desconhecer a temática em questão.
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Figura 6: Sobre investimentos e priorização em TI

Figura 7: Sobre estrutura, processos, operações e gestão em TI

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Quanto aos estudantes de Ciências da Compu-
tação, constatou-se que a maioria deles também co-
nhece a referida temática, 63,2% destes tomaram co-
nhecimento na universidade, 26,7% informaram ser 
utilizado na empresa onde trabalham 20% já ouviram 
falar a respeito no trabalho, totalizando a maioria ab-
soluta de 86,7% da amostra estudada contra 13,3% 
que afirmaram desconhecer o tema.

A terceira etapa: estrutura, processos, operações 
e gestão, refere-se à estrutura organizacional e fun-
cional de TI, aos processos de gestão e operação dos 
produtos e serviços de TI, alinhados com as necessi-
dades estratégicas e operacionais da empresa. Nes-
ta fase são definidas ou redefinidas as operações de 
sistemas, infraestrutura, suporte técnico, segurança 
da informação, etc. (FERNANDES; ABREU, 2008). 

Após a análise dos dados da Figura 7, foi possível 

constatar que os conhecimentos acerca da etapa re-
lacionada à estrutura, processos, operações e gestão 
em TI está bem difundida entre egressos de ambos os 
cursos, onde apenas 7,9% e 20% dos estudantes de 
Administração e Ciência da Computação respectiva-
mente afirmaram desconhecer a temática em questão.

Dentre os 92,1% dos estudantes de Administração que 
afirmaram conhecer o tema, 68,4% destes tomaram co-
nhecimento na universidade, 13,2% informaram ser utili-
zado na empresa onde trabalham, 7,9% pesquisaram sobre 
o assunto e 5,3% já ouviram falar a respeito no trabalho.

Por sua vez, dos 80% dos estudantes de Ciência 
da Computação que afirmaram conhecer o tema, 
40% destes tomaram conhecimento na universidade, 
26,7% informaram ser utilizado na empresa onde tra-
balham, 6,7% já ouviram falar a respeito no trabalho 
e igualmente 6,7% pesquisaram sobre o assunto.
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Por fim, a etapa de medição de desempenho: trata 
dos indicadores de resultados e sua respectiva medi-
ção, como forma de avaliar o funcionamento da área 
e as contribuições oferecidas pela TI para a estratégia 
do negócio (FERNANDES; ABREU, 2008).

Após a análise dos dados da Figura 8, foi possível 
constatar que os conhecimentos acerca da etapa rela-
cionada à medição de desempenho também está bem 
difundida entre egressos de ambos os cursos, onde 
apenas 18,4% e 13,3% dos estudantes de Administra-
ção e Ciência da Computação respectivamente afir-
maram desconhecer a temática em questão.

Dentre os 81,6% dos estudantes de Administração 
que afirmaram conhecer o tema, 73,7% destes toma-
ram conhecimento na universidade, 5,3% informa-
ram ser utilizado na empresa onde trabalham e igual-
mente 5,3% já ouviram falar a respeito no trabalho.

Por sua vez, dos 86,7% dos estudantes de Ci-
ência da Computação que afirmaram conhecer 
o tema, 53,3% destes tomaram conhecimento na 
universidade, 20% informaram ser utilizado na 
empresa onde trabalham, 6,7% já ouviram falar a 
respeito no trabalho e igualmente 6,7% pesquisa-
ram sobre o assunto.

Após analisar e confrontar os resultados obtidos 
nas três últimas etapas do ciclo da governança de TI 
(decisão, compromisso, priorização e alocação de re-
cursos; estrutura, processos, operações e gestão; medi-
ção de desempenho) identificou-se uma tendência nas 
respostas dos estudantes. Foi constatado que a maioria 
absoluta dos egressos de ambos os cursos possuem co-
nhecimentos acerca das etapas mencionas, contudo a 
forma como estes estudantes obtiveram este conheci-
mento variou de acordo com cada curso.

Figura 8: Sobre as métricas (medidas de desempenho)

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

É perceptível que a maior parte dos egressos em 
Administração obteve conhecimento quanto aos te-
mas na própria universidade, e que pequenas pro-
porções afirmaram ser utilizada ou ter ouvido falar 
na empresa onde trabalham, levando a crer, assim 
como na 1ª etapa (alinhamento estratégico de TI), 
que estes estudantes estão obtendo as informações 
necessárias quanto ao tema na universidade, contu-
do, nas organizações onde estes trabalham e/ou no 
cargo que exercem, a aplicação destes conhecimen-
tos não tem sido tão exigida.

Em contrapartida, os estudantes de Ciências da 
Computação também em sua maioria conhecem a 
temática em questão, no entanto apresentarem um 

perfil diferente quanto à obtenção destes conheci-
mentos. Nota-se que há certo equilíbrio entre o per-
centual de alunos que obtiveram este conhecimen-
to na universidade e no ambiente de trabalho, logo, 
pode-se afirmar que possivelmente os egressos de 
Ciência da Computação estão utilizando com maior 
frequência os conhecimentos adquiridos na univer-
sidade em sua vida profissional. 

De acordo com o Global Status Report on the 
Governance of Enterprise IT (GEIT) 2011, 95% das 
empresas consideram a TI como importante impul-
sionador da execução das estratégias organizacionais, 
tendo a governança de TI papel importante neste 
processo. Contudo, para efeito deste estudo, ainda se 
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considera baixo o nível de conhecimento e aplicação 
da governança de TI junto aos profissionais que estão 
se inserindo no mercado de trabalho.

    5  CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O presente estudo buscou verificar qual a per-
cepção dos egressos das áreas de Administração e 
Ciências da Computação acerca dos conceitos Go-
vernança de TI. Para tal, realizou-se uma pesquisa 
quantitativa descritiva junto aos alunos concluintes 
de ambos os cursos de uma Universidade Federal do 
Nordeste. O estudo permitiu identificar o perfil dos 
referidos acadêmicos e o seu nível de conhecimento 
acerca dos principais conceitos abordados pela Go-
vernança de TI.

Quanto ao perfil dos egressos constatou-se que os 
estudantes de ambos os cursos de modo geral possuem 
perfis semelhantes: são jovens entre 21 e 25 anos de 
idade com conhecimentos de nível intermediário-
-avançado em informática que consideram a TI muito 
relevante no desenvolvimento de suas carreiras profis-
sionais e atuantes no mercado de trabalho no período 
de 0 a 4 anos, em organizações com alto grau de infor-
matização, onde a TI é considerada muito importante. 

No tocante aos conhecimentos concernentes dos 
principais conceitos da governança de TI, constatou-
-se que de um modo geral os egressos de ambos os 
cursos em sua maioria, conhecem a temática em 
questão, contudo, a forma como estes obtiveram e/ou 
vivenciam a aplicação destes conhecimentos variou 
de acordo com o curso ao qual o aluno pertence. 

Foi possível identificar que a maioria dos egressos 
em Administração obteve conhecimento quanto aos 
temas na própria universidade e que um número pe-
queno deles obteve tais informações no ambiente de 
trabalho. Em contrapartida, as respostas dos estudan-
tes de Ciência da Computação geraram dados mais 
equilibrados quanto à obtenção destes conhecimentos 
entre os ambientes acadêmico e corporativo.  

É importante destacar que os gráficos apresen-
tados mostram que o conhecimento sobre os temas 
Governança Corporativa e Governança de TI são me-
nores em termos percentuais do que ao se tratar de 
alinhamento estratégico, investimentos e priorização, 
estruturas, processos e gestão, e por fim, medição de 
desempenho. É provável que os envolvidos na pes-
quisa reconheçam a importância prática destes temas, 
mas não os reconhecem dentro da estrutura conceitu-
al da governança de TI. 

Outra consideração acerca dos resultados mere-
ce destaque: pode-se constatar que os egressos em 
Administração estão obtendo as informações neces-
sárias quanto ao tema na universidade, contudo, nas 
organizações onde estes trabalham e/ou no cargo que 
exercem, a aplicação destes conhecimentos não tem 
sido tão exigida. Por outro lado, pode-se afirmar que 
possivelmente os egressos de Ciências da Computa-
ção embora tenham obtido tais conhecimentos em 
menor proporção na universidade, estão utilizando-
-os com maior frequência em sua vida profissional. 
Isto é um reflexo direto da atuação destes enquanto 
profissionais. Os egressos de Administração normal-
mente iniciam suas carreiras em posições hierárqui-
cas inferiores, não necessariamente atuando na área 
de gestão da TI, ao passo que os profissionais de Ci-
ências da Computação lidam com estas questões dia-
riamente, pois estão alocados nestes setores.

Algumas limitações devem ser destacadas. O ta-
manho reduzido da amostra do Curso de Ciência da 
Computação utilizada nas análises e a superficialida-
de dos dados obtidos com os questionários são exem-
plos destas. Este segundo fator bem mais relevante, 
pois nos questionários só foi possível identificar se os 
egressos conheciam ou não o tema e em caso positi-
vo, a forma como este conhecimento foi obtido, não 
havendo nenhuma possibilidade de se comprovar a 
veracidade das informações fornecidas pelos entre-
vistados. O que pode ser refinado em estudos poste-
riores

Como contribuição relevante deste estudo, desta-
ca-se o levantamento do perfil dos estudantes de cada 
curso, podendo estas informações serem  utilizadas 
como base para estudos futuros e/ou até mesmo como 
base de dados para a universidade. Outra contribui-
ção importante é a identificação do nível de conheci-
mento dos estudantes a respeito da governança de TI, 
a qual é a cada dia que passa está mais presente no 
contexto empresarial, podendo assim, a universida-
de identificar possíveis falhas na grade curricular dos 
cursos envolvidos e promover as melhorias necessá-
rias se preciso.

Sugere-se, portanto, um levantamento mais amplo 
sobre como esta temática vem sendo tratada, espe-
cialmente nos cursos de Administração, pois esta é 
um campo de atuação recente, mas em franco cres-
cimento. Seria interessante ter um panorama desta 
realidade a nível de Nordeste e verificar as diretrizes 
curriculares das disciplinas da área de TI para se ter 
um bom instrumento de avalição.
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resUmo
O	presente	estudo	objetivou	identificar	o	perfil	de	liderança	dos	gerentes	de	bancos	de	Natal/RN.		Teoricamente	a	pesquisa	foi	respaldada	pelo	modelo	
de	liderança	situacional	de	Hersey	e	Blanchard	(1986).	Este	modelo	explica	que	o	estilo	de	liderança	correto	é	contingencial	à	maturidade	ou	disposição	
dos	liderados	em	realizar	as	tarefas,	podendo	o	líder	assumir	quatro	comportamentos	ou	perfis	de	liderança.	Foram	investigados	dez	gerentes	de	bancos	
durante	o	mês	de	agosto	de	2011.	O	acesso	aos	sujeitos	da	pesquisa	se	deu	através	de	contatos	agendados	previamente.	Apesar	de	não	dispor	de	tempo,	
os	gerentes	mostraram	interesse	em	responder	o	instrumento.	A	pesquisa	de	campo	foi	realizada	em	30	dias.	Para	a	escolha	da	amostra	estabeleceu-
se	dois	critérios:	a	lucratividade	e	o	número	de	liderados.	Foi	realizada	uma	pesquisa	de	campo,	descritiva,	não	probabilística	por	acessibilidade.	Os	
dados	foram	coletados	através	da	aplicação	do	questionário	de	levantamento	de	perfil,	seguindo	o	modelo	adotado	por	Vasconcelos	(2007)	adaptado	de	
Hersey	e	Blanchard	(1986).	Evidenciou-se	a	predominância	do	perfil	3	(partilhar/compartilhar)		como	o	mais	adotado	pelos	gerentes	que	participaram	da	
pesquisa,	sugerindo	que	a	equipe	por	eles	liderada	possui	maturidade	média.	A	pesquisa	indicou	também	o	estilo	de	liderança	carismática	como	o	estilo	
de	liderança	predominante.	Os	resultados	permitem	concluir	que	o	perfil	de	liderança	está	relacionado	ao	estilo	e	que,	portanto,	os	gerentes	que	adotam	
o	perfil	3	(partilhar/compartilhar)	incentivam	a	participação	nas	decisões,	estão	atentos	ao	relacionamento	e	procuram	oferecer	uma	maior	autonomia	
aos	liderados.			

Palavras-chave:	Recursos	Humanos.	Liderança.	Bancos

aBstract
This study will study the leadership profile of managers of banks of Natal/RN. Theoretically the survey was backed by the model of situational leadership 
of Hersey and Blanchard (1986). This model explains that the leadership style and the correct contingency the maturity or disposal of led to carry out the 
tasks, and may the leader take four behaviors or profiles of leadership. We investigated ten managers of banks during the month of August 2011. For the 
choice of the sample, we established two criteria: the profitability and the number of followers. There was a field research, descriptive, non-probabilistic by 
accessibility. Data were collected through the application of the questionnaire survey of profile, following the model adopted by Vasconcelos (2007) adapted 
from Hersey and Blanchard (1986). It was evident the predominance of profile 3 (share/share) as the most adopted by managers who participated in the 
survey, suggesting that the team they led has average maturity. The research also indicated the style of leadership as charismatic leadership style in the 
predominance. The results allow the conclusion that the profile of leadership is related to the style, therefore, the managers that adopt the profile 3 (share/
share) to encourage participation in decisions, are attentive to the relationship and seek to offer greater autonomy to the led.

Keywords: Human resources. Leadership. Banks.
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   1 INTRODuÇÃO

Os estudos acerca da liderança são fundamen-
tados em diferentes abordagens. Davel e Machado 
(2001) esclarecem que as concepções e preferências 
metodológicas dos pesquisadores são fatores que in-
terferem na escolha da abordagem de liderança a ser 
investigada. As análises mais discutidas reconhecem 
a liderança como uma combinação de traços pessoais, 
com destaque ao comportamento do líder e aos mo-
tivos que permeiam a eficácia da liderança (BOWDI-
TCH; BUONO, 2004; COVEY, 2002; GIL, 2008).

Ao tratarem dos desafios relacionados ao sucesso 
das empresas contemporâneas Grzybovski, Boscarin 
e Migott (2002) afirmam que o segredo está em criar 
um senso de identificação entre o funcionário e a or-
ganização. Para tal, a função do líder se reveste de 
importância na medida em que envolve a habilidade 
de influenciar e motivar o comportamento de seus li-
derados. Logo, a complexidade que permeia esta ta-
refa indica que a liderança não se resume apenas na 
habilidade pessoal do líder (ROBBINS, 2006; CHIA-
VENATO, 2004; GIL, 2008; FIORELLI 2001).

Observa-se que não há uma regra definida, uma 
vez que existe uma variedade de estilos e estes podem 
ser válidos e eficazes de acordo com a situação (HER-
SEY; BLANCHARD, 1986; BOWDITCH; BUONO, 
2004; DUBRIN, 2003). 

Na cidade do Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, existem diversas instituições financeiras que 
atuam no setor bancário público e privado. A pesqui-
sa foi realizada com gerentes que atuam nos bancos 
que se destacaram no site do G1 entre os dez maiores 
lucros registrados para o primeiro trimestre, confor-
me (LUCRO... 2011).

Com o objetivo de identificar o perfil de liderança 
dos gerentes de bancos de Natal/RN a pesquisa abor-
dou desde o comportamento às técnicas usadas para 
motivar e liderar. Mesmo em se tratando de bancos dis-
tintos foi oportuno e importante o estudo e análise dos 
meios e técnicas de liderança adotadas pelos gerentes 
buscando resposta para seguinte questão: Qual o perfil 
de liderança dos gerentes de bancos de Natal/RN?

   2 LIDERANÇA sITuACIONAL

A abordagem situacional propõe que o estilo de li-
derança deve condizer com a situação enfrentada. Nes-
ta perspectiva, o estilo de liderança adotado pelo líder 
não depende apenas de suas características pessoais, 
mas, sobretudo de todo um contexto que envolve a or-

ganização, o líder, os liderados e até mesmo o mercado.
Tanto Bowditch e Buono (2004) quanto Robbins 

(2006), Maximiano (2009), Chiavenato (2004) e Limon-
gi-França (2006) enfatizam que para a liderança situacio-
nal, o estilo eficaz deve se ajustar à situação, desta forma, 
é preciso saber adequar um determinado estilo à circuns-
tância correspondente, avaliando o contexto exposto.

O tipo da liderança adotada passa a depender da 
situação. Apesar de Covey (2002) propor a lideran-
ça baseada em princípios e Hunter (2004) defender a 
liderança servidora, tomando como base Bowditch e 
Buono (2004), Hersey e Blanchard (1986), Milkovich 
e Boudreau (2008), Montana e Charnov (1998) entre 
outros, pode-se dizer que um único estilo de liderança 
não é eficiente em todas as situações. O tipo da lide-
rança dependerá do contexto ou situação que permeia 
a organização, envolvendo fatores como: demanda do 
nível estratégico, relação com o mercado, incluindo 
inclusive, a maturidade dos liderados.

 
2.1 MODElO DE liDERANçA 
situACiONAl DE HERsEY E BlANCHARD

A teoria da liderança do ciclo vital ou teoria da li-
derança situacional proposta por  Hersey e Blanchard 
(1986) entende que a eficácia da liderança varia de 
acordo com a maturidade e competência dos subor-
dinados. A ideia que sustenta o modelo é a de que o 
comportamento ou perfil de liderança adotado deve 
variar segundo a disposição, vontade ou maturidade 
do liderado. Sendo a maturidade entendida como a 
disposição por parte dos liderados em assumir res-
ponsabilidade e dirigir seu próprio comportamento 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986).

Os autores Hersey e Blanchard (1986) partem do 
princípio de que o perfil de liderança deve variar e 
este será determinado pela interrelação entre três fa-
tores considerados decisivos: a orientação e direção 
da liderança (comportamento com foco na tarefa); o 
apoio sócio-emocional proporcionado pela liderança 
(comportamento com foco nos relacionamentos), e o 
nível de prontidão ou maturidade dos liderados em 
atender às demandas da liderança (maturidade).

Nesta visão, o comportamento da liderança pode 
está focado na tarefa, nos relacionamentos ou na ma-
turidade do liderado. Cada um destes fatores sinaliza 
para uma fase estando neste ponto a justificativa do 
termo ciclo vital. Nesta perspectiva, Stoner e Freeman 
(1985) explicam que ao passar pelas fases os liderados 
amadurecem e passam a demandar dos gestores mu-
danças no estilo de liderança. E como esclarecem Bo-
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Figura 1 – Modelo de liderança situacional de Hersey e Blanchard

Fonte: Maximiano (2008, p.264).

witch e Buono (2004, p.129) “O ponto máximo será 
quando a organização e seus gerentes estiverem tão 
confiantes nos subordinados e vice-versa, que será 
preciso depender menos tempo em considerações de 
tarefa ou relacionamento”.

Nesta linha de pensamento, os autores Hersey e 
Blanchard (1986) e Bowitch e Buono (2004) explicam 
a evolução do perfil de liderança de acordo com as 
fases que se encontram os liderados:

Inicialmente quando o subordinado não possui 
muita maturidade, a orientação é voltada para a ta-
refa. Esta é a fase 1 identificada no perfil informar/
determinar. Nestes casos a liderança adota o compor-
tamento focado nas instruções específicas relaciona-
das à execução da tarefa. 

Na fase 2 visualizada no perfil  vender/persuadir, 
os subordinados passam a se inteirar nas tarefas, ten-
do uma orientação voltada para o relacionamento, na 

medida em que o líder se comporta explicando as de-
cisões e oportunizando os esclarecimentos; apesar da 
orientação para o trabalho ainda ser intensa.    

O perfil partilhar/compartilhar presente na fase 3 
aponta para um maior relacionamento sobretudo, no 
compartilhar de ideias e decisão relacionado ao au-
mento da capacidade dos subordinados, nestes casos 
costuma ocorrer um incentivo para que os subordina-
dos passem a aceitar maiores responsabilidades. 

E na fase 4 identificada no perfil delegar, os subor-
dinados passam a ser mais confiantes e capacitados, 
não há tanta ênfase na atividade e no relacionamento, 
a  confiança entre as partes se mostra forte e em con-
sequência as decisões são tomadas pelos liderados.

Observa-se que à medida que o seguidor vai ad-
quirindo mais experiências e confiança, a necessida-
de de usar a autoridade para ele vai diminuindo, e 
o colaborador passa a sentir mais confiança em suas 



62Ano V, n. 1 - out. 2012/mar. 2013

atividades conforme demonstrado na figura 1.
A figura 1 ilustra também a distribuição dos coman-

dos da liderança por etapas de experiência e maturida-
de do colaborador, apresentando um ciclo que relaciona 
a autoridade com a maturidade do colaborador.

Observa-se que na vertical a curva de maturidade 
acompanha o comportamento voltado para o relacio-
namento que segue uma escala que vai de pouco a 
muito, enquanto que na horizontal acompanha o com-
portamento orientado para a tarefa que segue uma es-
cala que vai de pouco a muito, na fase de delegação há 
pouco relacionamento e pouca tarefa, seguindo para a 
fase de participação há muito relacionamento, no topo 
da curva também se encontra a venda, porém há mui-
ta tarefa, seguindo o declínio da curva está o coman-
do, que é voltado para muita tarefa e pouco relaciona-
mento, sendo considerada a maturidade do liderado 
em cada fase de comportamento e tarefa.

É Válido esclarecer que este modelo teórico respal-
dou a pesquisa, e que adaptação proposta por Vascon-
celos (2007) visualizada no instrumento de coleta, con-
templa, sobretudo, a confecção do questionário, já que 
Hersey e Blanchard (1986) em suas pesquisas adotam 
entrevista como técnica de coleta. Ressalta-se, no en-
tanto, que os itens atitudinais  apresentados no questio-
nário foram embasados no modelo Hersey e Blanchard 
(1986) conforme detalhado na metodologia.

   3 mETODOLOGIA

3.1 tiPO DE PEsquisA

Com o objetivo de identificar o perfil de liderança 
dos gerentes de bancos de Natal/RN, a pesquisa de-
senvolvida neste trabalho pode ser classificada como 
pesquisa descritiva e de campo (ROESCH, 2006), na 
medida em que levantou informações sobre o perfil 
de liderança dos gerentes de bancos através da aplica-
ção de questionários.

3.2 uNivERsO E AMOstRA 

O universo da pesquisa foi constituído pelos ge-
rentes das agências dos bancos de Natal/RN. Foram 
adotados dois critérios de escolha da amostra: a lucra-
tividade dos bancos e o número de liderados

O primeiro critério contemplou a seleção dos ban-
cos que apresentaram os maiores lucros. De acordo 
com a pesquisa no site do G1 os bancos foram os se-

guintes: Banco do Brasil, Unibanco-Itaú, Bradesco e 
Santander. Estes bancos se destacaram no site entre 
os dez maiores lucro registrado para o primeiro tri-
mestre, conforme (LUCRO... 2011).      

O segundo critério abordou o número de liderados. 
Assim, de maneira não probabilística por acessibili-
dade, estabeleceu-se a quantidade de trinta ou mais 
liderados. Esse critério foi definido pela facilidade de 
se identificar a liderança num maior número de lide-
rados e também pelo número de agências bancárias 
presentes na cidade do Natal/RN conforme ilustra a 
tabela 1.

Apesar do grande número de agências, sobretudo 
no caso do Banco do Brasil com 59 agências, a maio-
ria dos bancos possui nestas agências um reduzido 
número de liderados, oscilando entre três e oito co-
laboradores. Desta forma, a amostra da pesquisa foi 
composta por 10 gerentes.

3.3 COlEtA DE DADOs

O acesso aos sujeitos da pesquisa se deu através 
de contatos agendados previamente. Os gerentes não 
dispunham de tempo. Entretanto, mostraram interesse 
em responder o instrumento. A pesquisa de campo foi 
realizada em 30 dias durante o mês de Agosto de 2011.

O levantamento dos dados foi realizado por meio 
de questionário. O instrumento adotado seguiu o mo-
delo aplicado por Vasconcelos (2007) adaptado de 
Hersey e Blanchard (1986), (anexo I e II). 

O instrumento adotado apresenta itens atitudinais 
baseados na escala de Likert buscando a concordância 
do pesquisado com a frase da questão relacionando-a 
a uma atitude de liderança, conforme quadro 3.

tabela 1: Números de Agências por 
Bancos em Natal/RN

 BanCos                             nÚMeros de agÊnCias

 BANCO DO BRASIL 59
 UNIBANCO/ITAÚ 14
 BRADESCO 13
 SANTANDER 7
 TOTAL 93

Fonte: Dados da pesquisa junto ao Sindicato dos 
bancários, Julho 2011
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tipo 1 informar / determinar: questões no. 1, 5, 9, 13 e 17.

1. Sempre digo às pessoas da equipe o que é esperado delas.
2. Detalho as tarefas que meus subordinados devem desempenhar.
3. Penso que é minha responsabilidade indicar o que meus subordinados devem fazer.
4. Determino as ações das pessoas da minha equipe.
5. Dou muita atenção às tarefas a serem desempenhadas pela minha equipe.

tipo 2 Vender / Persuadir: questões no. 2, 6, 10, 14 e 18.

6. Quando tenho uma boa ideia, gosto de fazer com que minha equipe pense como eu.
7. Faço com que minha equipe aja de acordo com as minhas ideias.
8. Acho que sempre existe uma forma de convencer as pessoas a agirem da forma mais adequada.
9. Acredito que a persuasão é uma ferramenta importante de liderança.
10. Tenho boa habilidade para fazer as pessoas agirem da forma que eu penso.

tipo 3 Partilhar / Compartilhar: questões no. 3, 7, 11, 15 e 19.

11. Uma ação só é boa se leva em conta as ideias de todos da equipe.
12. As melhores decisões sempre são aquelas tomadas em conjunto.
13. Frequentemente reúno minha equipe para ouvir a opinião de todos.
14. Seria incapaz de tomar uma decisão sem a participação das outras pessoas da equipe.
15. Acredito que compartilhar informações e responsabilidades é essencial para um bom gerenciamento.  

tipo 4 delegar: questões no. 4, 8, 12, 16 e 20. 

16. Na hora de “pôr a mão na massa”, coloco a equipe para trabalhar e fico na supervisão.
17. Gosto quando as pessoas da minha equipe tomam iniciativas.
18. Não tenho problema em delegar responsabilidades.
19. Não sou um líder centralizador, deixo meus subordinados criarem.
20. Abro mão da minha forma de pensar se as outras pessoas da equipe propõem ideias melhores.

Quadro 3: Classificação dos perfis de liderança

Fonte: Vasconcelos (2007) adaptado de  Hersey e Blanchard (1986).

Cada atitude exposta no questionário refere-se a 
um tipo de liderança diferente, com a finalidade de 
o pesquisado responder as questões relacionando-as 
com suas reais atitudes como líder, podendo optar 
por escolher por: tipo 1 que descreve a atitude de in-
formar/ determinar, o tipo 2 que descreve atitude de 
vender / persuadir; tipo 3 Participar/compartilhar e o 
tipo 4 que é delegar. 

Para que não seja induzido a uma resposta daque-
la que não é a verdadeira, o gerente pesquisado teve 
acesso apenas ao questionário de levantamento de 
perfil (anexo II). O quadro 3 (anexo  I) foi de uso ex-
clusivo para o levantamento de dados e classificação 
dos perfis de liderança, que contribuiu para a identifi-
cação do perfil predominante. 

3.4 tRAtAMENtO DOs DADOs

O questionário adotado oferece 20 questões. Para 

identificar o perfil de liderança do gerente somou-se 
cada uma das questões (anexo II). As questões estão 
separadas em quatro tipos de perfis.

 As questões 1,5,9,13 e 17 pertencem ao perfil 1 
(Informar/Determinar). As questões 2,6,10,14 e 18 
pertencem ao perfil 2 (Vender/Persuadir). As ques-
tões 3,7,11,15 e 19 pertencem ao perfil 3 (Partilhar/
Compartilhar) e as questões 4,8,12,16 e 20 pertencem 
ao perfil 4 (Delegar).

 De posse dos resultados, a pontuação foi distri-
buída de acordo com o perfil. O perfil de liderança 
predominante foi o que alcançou menor pontuação.

É oportuno esclarecer que para a resposta muito 
característico se atribuiu um ponto, para a resposta 
característico se atribuiu dois pontos, para a res-
posta pouco característico se atribuiu três pontos 
e para a resposta nada característico se atribuiu 
quatro pontos;

Desta forma, o subgrupo de menor pontuação 
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indicou o perfil de liderança predominante dos su-
jeitos da pesquisa.
4Serão apresentados os dados coletados a partir da apli-
cação do questionário de levantamento de perfil respon-
dido pelos gerentes dos bancos de Natal/RN que atuam 
nas agências que possuem trinta ou mais liderados. 

4.1 PERFil iDENtiFiCADO

Na tabela 2, segue a pontuação dos gerentes e o re-
sultado que direciona ao perfil de liderança identificado. 
Para conhecer o perfil de liderança identificado, foi ob-
servado o número de pontos que cada gerente apresentou. 

ENTREVISTADOS

Gerente 1
Gerente 2
Gerente 3
Gerente 4
Gerente 5
Gerente 6
Gerente 7
Gerente 8
Gerente 9
Gerente 10

 PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 PERFIL 4
TOTAL DE SUJEITOS 2 0 8 3
PERCENTUAL DE SUJEITOS 15% 0% 62% 23%

PERFIL 1
(INFORMAR/ 

DETERMINAR)
8
8
8
7
9
11
9
9
9
7

PERFIL 2
(VENDER/ 

PERSUADIR)
16
10
9
10
12
13
12
14
11
8

PERFIL 3
(PARTILHAR/

COMPARTILHAR)
5
9
6
6
5
7
8
10
7
6

PERFIL 4 
(DELEGAR)

9
8
8
6
8
10
13
14
11
6

RESULTADO   
DO PERFIL       

IDENTIFICADO
Perfil 3

Perfil 1 e 4
Perfil 3

Perfil 3 e 4
Perfil 3
Perfil 3
Perfil 3
Perfil 1
Perfil 3

Perfil 3 e 4

tabela 2: pontuação de perfil identificado

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto 2011

Dos dez sujeitos pesquisados 2 (15%), apresentam 
o perfil 1 (Informar/Determinar); Já a maioria  com-
posta por 8 indivíduos, totalizando (62%) dos entre-
vistados adotam o perfil 3 (Partilhar/Compartilhar); 
Enquanto que 3 (23%) apresentam o perfil 4 (Dele-
gar). Observa-se que nenhum dos gerentes se enqua-
drou no perfil 2 (Vender/Persuadir).

Nota-se que dois gerentes apresentaram mais de um 
perfil de liderança, sendo que um dos sujeitos apresen-

ta o perfil 1 e 4  e dois apresentam o perfil 3 e  4. Con-
siderando que a pesquisa foi realizada com 10 gerentes 
e a tabela 3 apresenta 13 respostas e não apenas 10.

Apesar da predominância do perfil 3, esta varia-
ção de perfis apresentada na tabela 3 pode ser en-
tendida como eficácia do líder. “Os lideres eficazes 
são capazes de adaptar seu estilo de comportamento 
de líder às necessidades dos liderados e à situação”. 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p.117).

tabela 3: identificação e percentual do perfil

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto 2011

Observa-se que o perfil de liderança predomi-
nante corresponde ao perfil 3 (Partilhar/compar-
tilhar) representado por 62% dos entrevistados. 
Ao tratar deste perfil Hersey e Blanchard (1986) 
afirmam que o perfil 3 costuma ser eficaz com 

pessoas de maturidade média. Entretanto fazem 
a seguinte ressalva: “[...] Parece que este tipo de 
líderes não permite as pessoas se desenvolverem 
plenamente através da delegação” (HERSEY; 
BLANCHARD, 1986, p.310).
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Perfil 1. Informar/Determinar

Perfil 2.  Vender/Persuadir

Perfil 3. Partlhar/Compartilhar

Perfil 4. Delegar

Os subordinados apresentam um baixo nível de maturidade 
para realização das tarefas, cabendo ao líder uma supervisão 
mais rigorosa, definindo detalhadamente os processos para 
realização de uma determinada tarefa.

Os subordinados apresentam um nível de maturidade 
classificado entre baixo e moderado, o líder apresenta um 
comportamento diretivo, ao mesmo tempo em que procura 
apoiar e reforçar a disposição do colaborador para realização 
das tarefas.

O líder e o subordinado participam juntos na tomada de decisão, 
se classificado com um alto nível de comportamento, porém 
baixo para realização das tarefas.

Apresentando um alto nível de maturidade, é atribuído ao 
colaborador autonomias para desenvolver alternativas e 
solucionar problemas, mesmo que já identificados pelo líder.

4.2 ANÁlisE DOs PERFis DE liDERANçA 
iDENtiFiCADOs

Inicialmente serão relembradas as características de 

cada um dos Perfis de liderança, com o intuito de faci-
litar a compreensão, No quadro 4, pode-se visualizar as 
relações e as características dos perfis de liderança, fa-
cilitando o entendimento em relação aos dados obtidos:

Quadro 4: Relação e  características dos perfis

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto 2011.

Para Hersey e Blanchard (1986, p. 188), “O estilo 
de liderança que uma pessoa deve adotar com indiví-
duos ou grupos depende do nível de maturidade das 
pessoas que o líder deseja influenciar.” Sendo neces-
sária atenção por parte da liderança com esta relação 
já que para uma pessoa ou equipe que apresenta baixo 
nível de maturidade não se pode oferecer muita auto-
nomia. Como esclarece oportunamente Covey (2005, 
p.129) “Nenhum sucesso no gerenciamento consegue 
compensar o fracasso na liderança.”

Nesta perspectiva Hersey e Blanchard (1986) pro-
põem o que denominam de dosagem certa de com-
portamento de tarefa e de relacionamento por parte 
do líder, recomendando o perfil 1 (Determinar) para 
maturidade baixa; Perfil 2 (Persuadir) para maturida-
de entre baixa e moderada;  Perfil 3 (Compartilhar) 
para maturidade entre moderada e alta e Perfil 4 (De-
legar) para maturidade alta.

Compreende-se que a ausência de maturidade na 
execução de determinada atividade por parte de al-

guns subordinados faz com que a experiência do líder 
possa vir a ser desenvolvida no ambiente organiza-
cional, pelo fato da liderança possuir de habilidades e 
conhecimentos. 

Segundo Hersey e Blanchard (1986, p.190), “são 
pessoas que não têm nem capacidade nem vontade 
de assumir a responsabilidade de fazer algo, não são 
competentes nem seguras de si.” 

Cabe ao líder assumir a responsabilidade de sua 
equipe, liderando as atividades que os subordinados 
não demonstram maturidade para fazê-lo. É essa ati-
tude que Hersey e Blanchard (1986) chamam de perfil 
1(Informar/Determinar). A pesquisa revelou que dois 
gerentes adotam o perfil 1 (Informar/Determinar) sina-
lizando para um baixo nível de maturidade da equipe. 

Em relação às características citadas no perfil 2 
(Vender/Persuadir), compreende-se  que  muito em-
bora o individuo tenha um elevado nível de conheci-
mento e exista vontade de tomar para si determinadas 
responsabilidades, o mesmo não apresenta conheci-
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mento e experiência o que de certa forma o impede 
de progredir dentro da organização. 

No entender de Hersey e Blanchard (1986, p.190) 
“São pessoas que não têm capacidade, mas sentem 
disposição para assumir responsabilidades, têm con-
fiança em si, mas ainda não possuem as habilidades 
necessárias.” Os resultados da pesquisa apontam que 
nenhum dos gerentes usa o perfil 2, sugerindo que as 
equipes por eles lideradas possuem habilidade para a 
execução das tarefas.

No que diz respeito às características citadas por 
Hersey e Blanchard (1986) no Perfil 3 (Partilhar/
Compartilhar), analisa-se que o subordinado é porta-
dor de muita competência e conhecimento, no entanto 
demonstra pouco interesse em assumir determinadas 
responsabilidades que lhe são impostas por sua lide-
rança desta forma, cabe ao líder adotar táticas de lide-
rança que possam influenciar  sua equipe no exercício 
de suas funções .

Os resultados da pesquisa demonstram que a 
maioria dos gerentes (62%) adota o Perfil 3 (Partilhar/
Compartilhar). “Nestes casos, o líder precisa abrir a 
porta (comunicação bilateral e escuta ativa) no sen-
tido de apoiar os liderados nos seus esforços de usar 
a capacidade que já possuem” (HERSEY; BLAN-
CHARD, 1986, p.190).

 No perfil de liderança identificado como perfil 4 
que Hersey e Blanchard (1986)  chamam de Delegar, 
os subordinados possuem autonomia para desenvol-
ver formas viáveis que lhe possibilitem a capacidade 
para solucionar os problemas que surgem. Os resulta-
dos indicaram que três gerentes usam o perfil 4 (De-
legar). Nestas situações com equipes que apresentam 
alta maturidade, os autores sugerem um comporta-
mento de relacionamento baixo e tarefa baixa.

4.3. RElAçÕEs ENtRE Os EstilOs DE 
liDERANçA E Os PERFis iDENtiFiCADOs

Após analisar os estilos de liderança, nota-se rela-
ção entre o perfil 1 (Informar/Determinar) e o estilo 
autocrático caracterizado por uma liderança mais au-
toritária.  O estilo de liderança autocrático mantém 
o poder de decisão centralizado na figura do líder. 
(DUBRIN, 2003; BERGAMINI, 2009; BERGAMI-
NI, 1990; LIMONGI-FRANÇA, 2006).

Já para o perfil 3 (Participar/Compartilhar) nota-
-se que o líder precisa enfatizar as relações para con-
seguir que o subordinado aceite mais responsabilida-
des. Podendo se perceber semelhanças com o estilo 
de liderança carismática. 

Neste estilo de liderança, o lado emocional é 
envolvido pelo incentivo do líder, para conseguir 
estimular seus seguidores a se superarem focando 
nas metas e nas realizações das tarefas (LIMONGI-
-FRANÇA, 2006; DUBRIN, 2003; BERGAMINI, 
2009; ROBBINS, 2000).

No entender de Limongi-França (2006, p.72), os 
fatores relacionados à liderança carismática como 
confiança, obediência espontânea, envolvimento 
emocional “pressupõem uma ligação intensa e forte 
entre o líder carismático e seus seguidores”.

E Dubrin (2003, p.287) complementa afirmando: 
“Os líderes carismáticos são mestres da comunicação. 
Eles formulam sonhos acreditáveis e apresentam sua 
visão do futuro como único caminho a ser seguido”.

Por outro lado, em se tratando do perfil 4 (Dele-
gar), o subordinado apresenta mais autonomia para 
assumir responsabilidades, não sendo necessária 
muita ênfase nem no trabalho nem no relacionamen-
to. Apresentando semelhança com o estilo de lideran-
ça democrática.

 Para Limongi-França (2006, p.59), este estilo é 
“caracterizado pela presença de vários núcleos de po-
der que se intercomunicam e criam uma rede intera-
tiva e horizontalizada de distribuição e troca entre os 
membros.” A busca pela igualdade, a comunicação e 
a confiança entre líderes e liderados são fatores pre-
sentes no do estilo de liderança Democrática.

    5 CONCLusÃO

 O desenvolvimento da pesquisa permitiu alcançar 
os objetivos inicialmente traçados, uma vez que foi 
identificado o perfil de liderança dos gerentes de ban-
cos de Natal/RN.

Os resultados revelaram o perfil 3 (partilhar/com-
partilhar) como o perfil adotado pelos gerentes de 
bancos de Natal/RN  mostrando  o estilo de lideran-
ça carismática como o mais adequado para este tipo 
de perfil. No estilo de liderança carismática, o líder 
oferece recompensas para conseguir com que os su-
bordinados realizem as atividades, influenciando-os 
e incentivando-os a se superarem e a se compromete-
rem no alcance dos resultados estabelecidos.

O perfil 1 (Informar/Determinar) apresenta as ca-
racterísticas do estilo da liderança autocrática, sendo, 
portanto, um estilo orientado para as tarefas. Nestes 
casos, as decisões são centralizadas no líder que cos-
tuma apresentar um comportamento mais autoritário.

Ao contrário deste estilo, foi também identificado 
o perfil de liderança 4 (Delegar) que direciona para o 
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estilo de liderança democrática. Trata-se do estilo de 
liderança orientado para as pessoas, o líder considera 
a opinião do grupo, proporcionando a seus subordina-
dos mais liberdade de participação nas decisões.

Entre as limitações da pesquisa estão a ausência 
de questões no instrumento que permitisse elucidar 
melhor as discussões sobre o perfil contemplando va-
riáveis como sexo, estado civil, nível de renda, grau 
de instrução o que de certa forma inviabilizou a cons-
trução do perfil social dos sujeitos da pesquisa.

Afora o reduzido número de gerentes, outra limita-

ção a ser citada reside no fato do perfil de liderança ter 
sido identificado considerando apenas a visão do líder.

Mesmo a despeito destes fatores, a pesquisa apre-
sentou respostas ao problema proposto. Conclui-se, 
portanto, que o perfil de liderança está relacionado ao 
estilo e que, os gerentes de bancos de Natal/RN que 
adotam o perfil 3 partilhar/compartilhar conduzem 
equipes de maturidade média e que por isso, estão 
atentos ao relacionamento com os liderados, incenti-
vam a participação nas decisões e buscam uma maior 
autonomia para a equipe.  
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tipo 1 informar / determinar: questões no. 1, 5, 9, 13 e 17.

21. Sempre digo às pessoas da equipe o que é esperado delas.
22. Detalho as tarefas que meus subordinados devem desempenhar.
23. Penso que é minha responsabilidade indicar o que meus subordinados devem fazer.
24. Determino as ações das pessoas da minha equipe.
25. Dou muita atenção às tarefas a serem desempenhadas pela minha equipe.

tipo 2 Vender / Persuadir: questões no. 2, 6, 10, 14 e 18.

26. Quando tenho uma boa ideia, gosto de fazer com que minha equipe pense como eu.
27. Faço com que minha equipe aja de acordo com as minhas ideias.
28. Acho que sempre existe uma forma de convencer as pessoas a agirem da forma mais adequada.
29. Acredito que a persuasão é uma ferramenta importante de liderança.
30. Tenho boa habilidade para fazer as pessoas agirem da forma que eu penso.

tipo 3 Partilhar / Compartilhar: questões no. 3, 7, 11, 15 e 19.

31. Uma ação só é boa se leva em conta as ideias de todos da equipe.
32. As melhores decisões sempre são aquelas tomadas em conjunto.
33. Frequentemente reúno minha equipe para ouvir a opinião de todos.
34. Seria incapaz de tomar uma decisão sem a participação das outras pessoas da equipe.
35. Acredito que compartilhar informações e responsabilidades é essencial para um bom gerenciamento.  

tipo 4 delegar: questões no. 4, 8, 12, 16 e 20. 

36. Na hora de “pôr a mão na massa”, coloco a equipe para trabalhar e fico na supervisão.
37. Gosto quando as pessoas da minha equipe tomam iniciativas.
38. Não tenho problema em delegar responsabilidades.
39. Não sou um líder centralizador, deixo meus subordinados criarem.
40. Abro mão da minha forma de pensar se as outras pessoas da equipe propõem ideias melhores.

Quadro 3: Classificação dos perfis de liderança

Fonte: Vasconcelos (2007) adaptado de e Hersey e Blanchard (1986).

ANEXO I
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ANEXO II

1.   Determino as ações das pessoas da   
 minha equipe.

2.   Quando tenho uma boa idéia, gosto de   
 fazer com que minha equipe pense como eu.

3.   Uma ação é boa se leva em conta às idéias  
 da equipe.

4.   Na hora de “por a mão na massa”, prefiro  
 mandar os outros fazerem.

5.   Digo às pessoas da equipe o que espero delas.

6.   Faço com que minha equipe aja de acordo  
 com as minhas idéias.

7.   As melhores decisões são aquelas tomadas  
 em conjunto.

8.   Gosto quando pessoas da minha equipe   
 tomam decisões em conjunto.

9.   Detalho as tarefas que meus empregados  
 devem fazer 

10. Acho que existe uma forma de convencer  as  
 pessoas a fazerem as coisas do jeito certo.

11. Reúno minha equipe para ouvir a opinião  
 das pessoas.

12. Para mim é fácil delegar responsabilidades.

13. Penso que é minha responsabilidade indicar  
 o que meus subordinados devem fazer.

14. Acredito que a persuasão é uma ferramenta  
 importante de liderança.

15. Procuro tomar decisões com a participação  
 das outras pessoas da equipe.

16. Não sou um líder centralizador deixo meus  
 subordinados criarem.

17. Dou muita atenção às tarefas a serem   
 desempenhadas pela minha equipe.

18. Tenho boa habilidade para fazer as pessoas  
 agirem da forma que eu penso.

19. Acredito que compartilhar informações e   
 responsabilidades é essencial para um bom  
 gerenciamento.

20. Abro mão da minha forma de pensar se   
 as outras pessoas da equipe propõem 
 idéias melhores.

Muito 
característico

CaracterísticoQuestões Pouco 
característico

nada 
característico

Fonte: Vasconcelos (2007) adaptado de e Hersey e Blanchard (1986).
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resUmo
Os	recursos	estratégicos	se	constituem	como	um	facilitador	no	atendimento	das	exigências	de	mercado,	fomentando	o	posicionamento	competitivo	perante	os	
concorrentes	globais.	É	possível	identificar	que	a	Visão	Baseada	em	Recursos	se	propõe	a	explicar	a	formação	de	vantagens	competitivas	por	meio	da	existência	
de	recursos,	capacidades	e	competências	especiais	da	firma.	Sendo	assim,	indaga-se:	como	essa	perspectiva	teórica	vem	sendo	utilizada	no	processo	de	
internacionalização	das	empresas?	Para	esclarecer	esse	questionamento,	este	ensaio	teórico	tem	o	objetivo	de	oferecer	uma	análise	sobre	quais	as	principais	
contribuições	da	RBV	para	as	teorias	da	internacionalização	de	empresas.	Assim,	concentra-se	na	investigação	da	contribuição	da	Resource	Based	View	-	
RBV,	conforme	proposta	no	livro	seminal	de	Penrose	e	nos	trabalhos	de	seus	seguidores,	à	teoria	da	internacionalização	das	empresas.	Os	resultados	desta	
investigação	permitem	afirmar	que	as	principais	contribuições	da	RBV	para	o	processo	de	internacionalização	das	empresas	estão	relacionadas:	à	dinâmica	
dos	modos	de	entrada	nos	países	hospedeiros,	à	performance	superior	das	empresas	internacionais,	ao		papel	dos	recursos	tangíveis	e	intangíveis	da	firma	e	
do	país	hospedeiro	na	construção	da	vantagem	competitiva	sustentável,	ao	desenvolvimento	de	capacidades	ao	longo	do	processo	de	internacionalização	e,	
por	fim	mas	não	menos	importante	ao	empreendedorismo	internacional.	Evidencia-se	que	a	RBV	proporciona	uma	perspectiva	robusta	para	as	investigações	
sobre	internacionalização	das	empresas.	Sugere-se	também	integrar	os	estudos	da	RBV	com	a	teoria	dos	custos	de	transação.	

Palavras-chave: Visão	baseada	em	recursos.	Internacionalização.	Terias	de	internacionalização.

aBstract
The strategic resources are constituted as a facilitator in meeting the demands of the market, encouraging the competitive position against global 
competitors. It is possible to identify the Resource Based View is proposed to explain the formation of competitive advantage through the availability of 
resources, capabilities and special skills of the firm. Therefore, asks: how has this theoretical perspective been used in the process of internationalization? 
To clarify this question, this theoretical essay is intended to provide an analysis on which the main contributions to the RBV theories of internationalization 
of companies. Thus, it focuses on investigating the contribution of the Resource Based View - RBV, as proposed in the seminal book on the work of Penrose 
and his followers, the theory of internationalization of companies. The results of this investigation have revealed that the main contributions of RBV to the 
process of internationalization are related: the dynamics of the modes of entry in host countries, with the superior performance of international business, 
the role of tangible and intangible resources of the firm and host country in building sustainable competitive advantage, developing skills in the process 
of internationalization and last but not least the international entrepreneurship. It is evident that the RBV provides a robust approach to research on 
internationalization of companies. It is also suggested to integrate RBV studies of the theory of transaction costs.

Keywords: Resource based view. Internationalization. Internationalization theories.
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   1 INTRODuÇÃO

Uma das questões que tem intrigado permanen-
temente tanto os executivos quanto os acadêmicos 
é saber o que determina o desempenho superior de 
uma empresa em um mercado competitivo (FAHY, 
1998). Para responder esta pergunta nos estudos da 
administração estratégica existem duas perspectivas 
ontológicas distintas: de fora para dentro (outside-in) 
ou de dentro para fora (inside-out). 

A primeira abordagem apregoa que o ambiente ex-
terno das organizações deve ser o determinante prin-
cipal das ações estratégicas adotadas por uma empre-
sa. Esta escola originou-se com trabalhos acadêmicos 
de economistas que desenvolveram uma abordagem 
para pesquisar a relação entre as empresas - seus com-
portamento e desempenho -  e o seu ambiente com-
petitivo que ficou conhecido como Modelo Estrutura-
-Conduta-Desempenho (ECD) (BARNEY, 2002). 
Nesta corrente teórica, o modelo mais influente em 
termos de estratégia empresarial é o desenvolvido por 
Michael Porter (1986), conhecido como o modelo das 
5 forças competitivas. 

Como contraponto a essa proposição surge no fi-
nal da década de 50 do século XX a Resource Based 
View baseada na exploração dos recursos e compe-
tências da empresa (análise interna) como fonte de 
vantagem competitiva, com o trabalho seminal de 
Penrose de 1959 (2009) e posteriores trabalhos de 
Wernefelt (1984), Barney (1991), Prahalad e Hamel 
(1990) e Peteraf (1993). Para os autores, os recursos e 
capacidades exclusivos de uma empresa são o ponto 
crítico na competitividade estratégica. 

O modelo da RBV tem como premissa básica a he-
terogeneidade e intransferibilidade dos recursos entre 
empresas.  Esta corrente teórica sugere que a formu-
lação da estratégia seja iniciada pela identificação dos 
recursos e competências existentes na empresa (ou 
ainda de conjuntos de recursos, feixes de recursos)  se-
guida pela avaliação da sustentabilidade da vantagem 
competitiva que eles podem proporcionar, para então 
escolher a estratégia que melhor utilize os recursos e 
competências para explorar as oportunidades e/ou neu-
tralizar as ameaças do seu ambiente externo.

A estratégia é uma disciplina explicitamente in-
teressada na dimensão internacional dos negócios 
(PENG, 2001). Por internacionalização, Johanson e 
Vahlne (1977) entendem o processo no qual as em-
presas gradualmente aumentam o seu envolvimento 
em negócios fora de sua base operacional e envolve 
duas dimensões distintas e complementares: a sele-

ção dos mercados com os quais a empresa estabelece-
rá relações e a modalidade de troca dessas transações, 
ou seja, o modo de entrada para o mercado externo 
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). 

A relação entre dos pilares ontológicos de estra-
tégia, e o processo de internacionalização das em-
presas, vem sendo objeto de estudo de autores no 
Brasil (MORAES; KOVACS; OLIVEIRA, 2006;  
ZEN; FENSTERSEIFER; PRÉVOT, 2010). Na lite-
ratura internacional um dos artigos mais citados na 
literatura de internacionalização é o de Sharma e 
Erramilli (2004) que propõem um arcabouço teóri-
co para explicar os modos de entrada usando a RBV. 
Ademais, Fahy (2002) argumenta que os recursos-
-chaves aliados às escolhas estratégicas podem con-
duzir a empresa a um desempenho superior no ce-
nário internacional. Apesar de estudos relacionando 
a RBV e a internacionalização das empresas ainda 
serem incipientes e não estarem consolidados, Fahy 
(2002, p.58) considera a RBV uma “alternativa pro-
missora às abordagens determinísticas prevalecentes 
na literatura sobre negócios internacionais”. Além 
disto, para Peng (2001) há uma boa sinergia entre as 
questões teóricas tanto da estratégia quanto da inter-
nacionalização de empresas. Assim, este ensaio tem 
como objetivo oferecer uma análise sobre quais as 
principais contribuições da RBV para as teorias da 
internacionalização de empresas.

   2 REsOuRCED BAsED VIEW

A partir dos conceitos seminais de Edith Penrose 
em 1959 no livro The Theory of the Growth of the 
Firm (PENROSE, 2009) e utilizados posteriormente 
por Wernerfelt (1984), a RBV sugere que a empresa é 
um feixe de recursos valiosos, escassos, sem substitu-
tos e de difícil imitação que seria a causa da diferença 
na rentabilidade das mesmas (BARNEY, 1991). Vale 
ressaltar que logo após a publicação do trabalho de 
Penrose, Cyert e March (1963) reconheceram o papel 
significativo dos recursos nas atividades estratégicas. 
Neste ensaio, todavia, optou-se por retratar o assunto 
com apoio dos autores que estiveram mais diretamen-
te relacionados à RBV.

Para Penrose (2009) a função econômica da empre-
sa é adquirir e organizar os recursos humanos e físicos 
de maneira rentável para suprir o mercado com produ-
tos e serviços. A firma é definida como um conjunto 
de recursos à disposição de uma unidade administrati-
va, cujo uso pode ser determinado (mudado) por uma 
decisão dela. Nesta abordagem, a autora propõe que 
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os serviços (usos) que são obtidos dos recursos são os 
verdadeiros insumos nos processos de produção e não 
os recursos por eles mesmos. A partir da década de 80, 
esses estudos foram resgatados por diversos autores na 
intenção de explicar por que as características das em-
presas tinham uma influência significativa sobre suas 
rentabilidades relativas do que a influência da indústria 
à qual estas empresas pertenciam.  

A visão contemporânea foi apresentada por Wer-
nefelt (1984) ao analisar a empresa mais em termos 
de seus recursos do que de seus produtos, sugerindo 
uma nova perspectiva para a formulação das estraté-
gias, especialmente em firmas diversificadas. O autor 
também insere o conceito de barreiras de posição de 
recursos definido de forma similar ao de barreiras 
de entrada. Com base nessa definição, as firmas po-
dem desenvolver barreiras através de produtos com 
os quais recursos fortes suportam os menos fortes. A 
estratégia assim consiste em alcançar um equilíbrio 
entre a exploração dos recursos existentes e o desen-
volvimento de novos.

Barney (1991) define os recursos de uma firma 
como sendo ativos, capacidades, processos organiza-
cionais, atributos da firma, informação, conhecimento, 
controlados pela empresa e que a permite compreender 
e colocar em ação as estratégias capazes de incremen-
tar sua eficácia e eficiência. Para este autor eles podem 
ser categorizados em: recursos físicos – como plantas, 
equipamentos e móveis; recursos humanos – colabo-
radores, corpo gerencial, experiência – e recursos or-
ganizacionais -  cultura e reputação da empresa. Por 
sua vez, Grant (1991) os classifica em tangíveis, que 
podem ser quantificados e avaliados com clareza como 
os ativos físicos; e os intangíveis, que não podem ser 
observados ou quantificados de forma direta, como a 
reputação e o valor da marca da empresa. 

Para construir um modelo de Vantagem Competi-
tiva Sustentável é preciso que os recursos sejam hete-
rogêneos e intransferíveis, contudo nem todos têm o 
potencial de tornar-se uma fonte de vantagem compe-
titiva sustentável. Para ser potencialmente vantajoso 
e competitivo, ele deve apresentar quatro atributos: 
valioso no sentido de explorar oportunidades; ele 
deve ser raro; deve ser impossível de imitar; e  não 
deve existir equivalente. Os recursos são impossíveis 
de imitar por uma combinação das seguintes razões: 
forma pela qual a firma os obtém está relacionada a 
sua condição histórica; os recursos que geram uma 
vantagem competitiva têm ambiguidade causal; ou 
ainda são socialmente complexos (BARNEY, 1991). 

Se por um lado a RBV tem tido crescente importân-

cia nos últimos anos, aprofundando o conhecimento 
sobre recursos e capacidades, heterogeneidade das em-
presas e vantagem competitiva sustentável, por outro 
esta corrente teórica tem alguns problemas relaciona-
dos principalmente à sobreposição de ideias, variações 
de terminologia e disjunções entre os modelos. 

Desse modo Peteraf (1993) sugere um modelo ge-
ral composto por quatro macro-condicionantes. A 
primeira condição é a heterogeneidade que pode en-
volver situações em que os recursos estratégicos são 
limitados em quantidade e ao mesmo tempo, escas-
sos. A segunda condição são os limites à competição 
ex-ante que implica estabelecer uma competição li-
mitada pela posição superior em recursos. O terceiro 
macro-condicionante é após a empresa adquirir uma 
posição competitiva por meio dos recursos heterogê-
neos deve haver fatores que permitam a durabilidade 
desta condição, este é o determinante dos limites à 
competição ex-post. Por fim, os recursos devem ser 
imperfeitamente móveis, ou seja, especializados ou 
desenvolvidos e adaptados exclusivamente para as 
necessidades da empresa que os possui.

A RBV tem sido tratada por diversos teóricos para 
explicar a vantagem competitiva das empresas não 
apenas no mercado nacional, mas, segundo Moraes, 
Kovacs e Oliveira (2006), a partir de 2000 para ex-
plicar a competição nos mercados internacionais. No 
próximo tópico serão abordados os principais estudos 
que associam a visão baseada em recursos e o proces-
so de internacionalização das empresas. 

 
   3 A RBV E O PROCEssO DE       
      INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização das empresas é um fenô-
meno que pode ser caracterizado com base em vá-
rias dimensões: quais os mercados atendidos (onde); 
como serão as operações no exterior (como); o que 
vender; quando iniciar o processo de internacionali-
zação e por que o fazer, essas são algumas das ques-
tões abordadas por Carneiro e Dib (2007). Buscando 
responder a estas perguntas e por meio da revisão de 
literatura, esses autores classificaram as teorias de in-
ternacionalização de empresas em duas linhas distin-
tas de pesquisa:

- Abordagens de internacionalização com base 
em critérios econômicos onde prevaleceriam de-
cisões pseudo-racionais para as questões advin-
das do processo de internacionalização, orientado 
para o caminho de decisões que trouxessem a ma-
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ximização dos retornos econômicos;
- Abordagens de internacionalização com base na 

evolução comportamental onde o processo de inter-
nacionalização dependeria das atitudes, percepções e 
comportamentos dos tomadores de decisão, que se-
riam orientados pela busca da redução dos riscos nas 
decisões sobre onde e como expandir. Nesta aborda-
gem, temos a RBV e o Modelo de Uppsala, que surgiu 
na década de 70 nos países nórdicos.

Os principais expoentes desta escola de Uppsala, 
Johanson e Vahlne (1977), propõem um modelo em 
que as empresas geralmente desenvolvem as opera-
ções internacionais em passos incrementais ao invés 
de realizarem grandes investimentos em momentos 
esporádicos. No que tange à decisão de para onde 
expandir, o modelo propõe o conceito de distância 
psíquica, definida como a soma de fatores que pre-
vinem o fluxo de informações de e para o mercado 
(diferenças em linguagem, educação, práticas de ne-
gócios, cultura e desenvolvimento industrial). Assim, 
primeiro a empresa se expandirá para países que se-
jam culturalmente mais similares aos das operações 
existentes visto que a incerteza em relação ao resulta-
do de uma ação aumenta com esta distância psíquica. 
Quanto aos modos de entrada, geralmente, as empre-
sas começam o processo de internacionalização com 
a exportação via agentes, posteriormente estabele-
cem um canal próprio de vendas e eventualmente, em 
alguns casos, iniciam a produção no país hospedeiro. 

Peng (2001) advoga que a RBV tem contribuído 
com uma perspectiva promissora para o estudo dos 

processos de internacionalização. O uso desta teoria 
como determinante para explicar a estratégia de en-
trada da firma em mercados internacionais tem sido 
amplamente aceita e estudada por diversos autores 
como, Dhanaraj e Beamish (2003), Fahy (1998, 2002), 
Peng (2001) e Sharma e Erramilli (2004).

Ao explicar as estratégias internacionais, a RBV, 
considerando que recursos são criados e desenvol-
vidos para criar rendas, também assume uma pers-
pectiva mais processual. A teoria explica os modos 
de entrada adotados pelas empresas no processo de 
internacionalização, baseados não apenas na explo-
ração de vantagens existentes, como nas visões tradi-
cionais, mas também naquelas utilizadas para a gera-
ção de novas vantagens, decorrentes do processo de 
internacionalização da empresa (PENG, 2001). 

Quais são as principais contribuições da RBV 
para explicar a internacionalização das empresas? 
Com base nos principais artigos acerca da interna-
cionalização das empresas, pode-se perceber que os 
estudos da RBV e internacionalização tratam dos 
seguintes aspectos: dinâmica dos modos de entrada 
nos países hospedeiros, da performance superior das 
empresas internacionais, o papel dos recursos tangí-
veis e intangíveis da empresa e do país hospedeiro na 
construção da vantagem competitiva sustentável, de-
senvolvimento de capacidades ao longo do processo 
de internacionalização e empreendedorismo interna-
cional A Figura 1 apresenta, de forma esquemática, 
um resumo das contribuições, as quais serão aborda-
das nas subseções abaixo. 

Modos de entrada

a rBV no Processo de internacionalização das Firmas

Recursos tangíveis e 
intangíveis da empresa 

e do país

Desempenho superior 
em mercados 
internacionais

Desenvolvimento de 
Capacidades

Empreendedorismo 
internacional

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 1: Contribuições da visão baseada nos recursos no processo de internacionalização
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3.1  MODOs DE ENtRADA

Uma vez tomada a decisão de internacionaliza-
ção, deve-se escolher como a empresa irá atingir o 
mercado pretendido. Existem diferentes maneiras 
de iniciar a operação internacional, nesses modos de 
entrada no mercado estrangeiro podem ser identifi-
cadas influências da RBV.

Na concepção de Root (1994), a internacionaliza-
ção pode ser planejada, sendo a forma de entrar nos 
países uma das etapas do processo. O autor classifica 
esses modos em três grupos gerais, entre eles: expor-
tação (indireta; direta via agentes/distribuidor do país 
de destino; direto via subsidiária de vendas; e outros), 
entrada contratual (licenciamento; franquias; acordos 
técnicos; contratos de serviços; contratos de gestão; 
contratos do tipo turnkey; contratos de produção; acor-
dos de co-produção; e outros) e investimento (novo es-
tabelecimento; aquisição; joint venture; e outros). 

Ao analisar algumas das abordagens teóricas de 
internacionalização, pode-se perceber que tanto no 
Paradigma Eclético (DUNNING, 1988) quanto na 
Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), os está-
gios de internacionalização divergem do que é preco-
nizado pelo modelo de Upssala, por ocorrerem nessa 
ordem: exportação por meio de agentes, em seguida 
a negociação passa a ser via subsidiárias de vendas 
para então, produzir no país de destino (JOHANSON; 
VAHLNE, 1977). No Paradigma Eclético, Dunning 
(1988) demonstra que a internacionalização pode 
acontecer inicialmente por investimentos diretos. En-
quanto que Lam e White (1999), na Escolha Adapta-
tiva, explicam que os estágios podem se desenvolver 
primeiramente, via exportação, em seguida, por uma 
joint venture e depois, a empresa passa a fazer inves-
timentos diretos no estrangeiro.

Na abordagem do Diamante de Porter (1999), uma 
opção é se internacionalizar com a ajuda de parcerias. 
O autor explica que colaborando com os rivais, na 
modalidade de associações, as chances de conquistar 
novos mercados aumentam. De certo modo, trata-se 
de relacionamento, deixando implícita a existência do 
compromisso entre os pares.

Quatro tipos de modos de escolha de entrada nos 
mercados internacionais são sugeridos por Sharma e 
Erramili (2004). São eles: exportações diretas e indi-
retas, modelos contratuais, joint ventures e estabeleci-
mento de subsidiárias, cada um desses é fonte de van-
tagem competitiva. Para os autores, os recursos podem 
ser desenvolvidos com o apoio de fatores externos a 
organização (outside-in) ou internos a ela (inside-out).

Atualmente, Gao et al. (2010) consideram a RBV 
como parte de um “Tripé de Estratégia” no compor-
tamento de exportação. O modelo do tripé demonstra 
que a visão baseada em recursos (competências da 
liderança em custos e competências para a diferen-
ciação), a visão baseada na instituição (mecanismo 
de livre mercado e instituições intermediárias) e a 
visão baseada na indústria (indústria orientada para 
exportação e indústria instável), formam a base que 
fomenta o comportamento de exportação (propensão 
e intensidade) para o desempenho da firma. Além 
disso, vale ressaltar que há fatores que influenciam a 
decisão de entrada, podendo ser de natureza interna e 
externa a empresa (ROOT, 1994).  

3.2  DEsEMPENHO suPERiOR EM 
MERCADOs iNtERNACiONAis

Como as empresas podem obter retornos acima 
da média em mercados internacionais? Baseados nos 
pressupostos da RBV alguns autores (DHANARAJ; 
BEAMISH, 2003; FAHY, 1998; TSENG et al., 2007) 
desenvolveram estudos para explicar quais e quando 
os recursos da empresa são determinantes para o cres-
cimento internacional ou para o desempenho superior. 

Fahy (1998), estudando uma indústria altamente 
competitiva  de componentes automotivos na Irlanda, 
concluiu que nem todos os recursos são importantes 
para a vantagem competitiva sustentável. As capaci-
dades, devido à característica de ambiguidade causal, 
representam a mais potente fonte para a vantagem 
competitiva sustentável o que também é corroborado 
por alguns dos principais teóricos seminais da RBV 
(BARNEY, 1991; PRAHALAD; HAMEL, 1990; 
WERNEFELT, 1984). 

Analisando as exportações de pequenas e médias 
empresas dos Estados Unidos e Canadá, Dhanaraj e 
Beamish (2003) concluíram que o tamanho da em-
presa, a iniciativa ou os recursos empreendedores e 
a tecnologia dessas empresas são bons preditores da 
estratégia de exportação das empresas e esta influen-
cia positivamente o desempenho da firma. 

Tseng et al. (2007) estudaram a influência dos 
recursos da empresa nos níveis de comprometimen-
to desta com o mercado internacional ao longo do 
tempo. Os recursos tecnológicos e de marketing de-
monstraram afetar significativamente o crescimento 
internacional da empresa. Enquanto os recursos tec-
nológicos demonstraram ter um impacto positivo, os 
recursos de marketing tiveram um efeito não linear 
(uma curva U invertida). O recurso “organizational 
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slack” (CYERT; MARCH, 1963) e os recursos finan-
ceiros próprios ou externos também demonstraram 
uma relação positiva com o comprometimento da 
empresa com os mercados internacionais.

3.3  RECuRsOs tANgívEis E 
iNtANgívEis DA EMPREsA E DO PAís

Tanto os recursos tangíveis quanto os intangíveis 
são conceitos importantes em todas as teorias de inter-
nacionalização. Para Kovacs (2009), Kovacs, Moraes e 
Oliveira (2007) os  recursos tangíveis estão presentes 
no modelo diamante, na teoria sobre o ciclo de vida do 
produto, na RBV e no paradigma eclético da produção. 
Já os recursos intangíveis são encontrados nos estudos 
de Uppsala, no paradigma eclético, no modelo diaman-
te, na teoria da escolha adaptativa e na RBV. 

Além dos recursos da empresa, a literatura de in-
ternacionalização também atribui importância aos 
recursos específicos do país hospedeiro. Na termino-
logia porteriana (PORTER, 1991) esses recursos são 
divididos em fatores básicos  e fatores avançados. Os 
fatores básicos são os herdados e muitos dos quais 
tangíveis, incluem  território, recursos naturais, ca-
pital e infraestrutura, etc. Já os avançados, não são 
herdados pelo país, mas sim construídos ao longo de 
um período, tais como os recursos humanos quali-
ficados ou a base tecnológica científica, são em sua 
maioria intangíveis. De acordo com a literatura, são 
os recursos intangíveis avançados que possibilitam as 
indústrias localizar a fonte de vantagem competitiva.

Em um estudo na indústria de componentes auto-
motivos, Fahy (2002), ao examinar como as empresas 
alcançam a vantagem competitiva em um ambiente 
global por meio dos recursos e capacidades, concluiu 
que em uma escala de importância crescente os re-
cursos tangíveis, os intangíveis e as capacidades são 
fontes de vantagem competitiva global, corroborando 
estudos da RBV no âmbito local. Os recursos básicos 
do país são de fácil imitação e por isso não são capazes 
de gerar vantagem competitiva sustentável em relação 
a outros concorrentes globais. Porém esses recursos 
básicos podem gerar vantagem temporária como, por 
exemplo, os custos da mão-de-obra. Já os recursos 
avançados demonstraram ter um importante papel na 
geração de vantagem competitiva sustentável. Porém 
os recursos específicos da empresa se mostraram mais 
importantes na busca da vantagem competitiva susten-
tável do que os recursos dos países hospedeiros.

Fahy (2002) sugere mais estudos que integrem tanto 
os recursos e capacidades das empresas e os dos países 

hospedeiros em diferentes contextos. Quais os recursos 
da empresa e dos países que podem estar relacionados 
ao desempenho superior? Além disto, a RBV também 
pode auxiliar no estudo das transferências de recursos e 
capacidades entre as empresas e suas subsidiárias. 

3.4  DEsENvOlviMENtO DE 
CAPACiDADEs

Quando a empresa decide internacionalizar suas 
operações está entrando em uma arena de forte com-
petição. Ao mesmo tempo em que a empresa precisa 
ter recursos e capacidades para auferir retornos acima 
da média nos mercados globais, pode também desen-
volver recursos e capacidades por meio da sua expe-
riência internacional. As subsidiárias podem ter um 
importante papel no desenvolvimento de capacidades 
que podem ser fontes de vantagem competitiva para 
as corporações multinacionais (PENG, 2001). Para 
que a transferência de recursos e capacidades possa 
ocorrer, é necessário não só uma estrutura que faci-
lite este fluxo, mas também uma motivação tanto da 
subsidiária quanto a matriz para aprender. 

A aquisição como uma maneira de “comprar” ca-
pacidades que a empresa não possui é uma das possibi-
lidades da RBV segundo Prahalad e Hamel (1990). No 
mercado internacional, Björkman, Stahl e Vaara (2007) 
sugerem que ao adquirir uma empresa no exterior, a 
transferência das capacidades desta será mediada por 
mecanismos de integração social tais como rotação de 
pessoal, visitas de curta duração, participações em trei-
namentos conjuntos, e pela integração das operações. 

A RBV também pode se constituir como um refe-
rencial para explicar as alianças estratégicas interna-
cionais. Como advoga Peng (2001), as alianças estra-
tégicas são um fenômeno multifacetado e a RBV pode 
focar o aspecto da aprendizagem organizacional. Con-
forme propõe Prahalad e Hamel (1990), as capacidades 
aprendidas com os parceiros podem se tornar um re-
curso tácito fundamental para a vantagem competitiva 
da empresa. Porém, como a aprendizagem é intangível, 
isolar e medir esse recurso e o seu impacto no desem-
penho permanece ainda um desafio empírico para a 
RBV no estudo das alianças estratégicas. 

3.5  EMPREENDEDORisMO 
iNtERNACiONAl 

Historicamente, os estudos em internacionaliza-
ção de empresas focam as grandes corporações en-
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quanto os estudos de empreendedorismo enfatizam 
pequenas e médias empresas no contexto domésti-
co. Algumas empresas empreendedoras, entretan-
to tornam-se internacionais e os achados empíricos 
atestam que este processo (JOHANSON; VAHLNE, 
1997) tem sido mais rápido do que o modelo atesta 
(PENG, 2001). Como as pequenas e médias empresas 
têm êxito nos mercados internacionais por meio de 
diferentes estágios sugeridos pelo Modelo Uppsala? 

Lu et al. (2010) estudando empresas empreendedoras 
chinesas, concluíram que a capacidade de adaptação das 
empresas exerce parcialmente um papel mediador, agindo 
como uma importante variável entre os recursos – neste 
estudo o capital institucional e os vínculos administrati-
vos – e o desempenho internacional dessas empresas. 

No âmbito das empresas empreendedoras compe-
tindo no mercado internacional, Dhanaraj e Beamish 
(2003) sugerem que estas contam com recursos ex-
ternos  como programas governamentais e relacio-
namento dos gerentes para alcançarem desempenho 
superior nesses mercados.  

Este é um campo fértil para a pesquisa para a RBV e 
a internacionalização das empresas visto que para Peng 
(2001), se medidos pelo número de artigos publicados, ain-
da está na infância, apesar disso percebe-se um aumento 
do interesse da academia nesta área de pesquisa.   

4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

A RBV apresenta-se como uma das mais consis-

tentes correntes teóricas da administração estraté-
gica, pois busca explicar não só as diferenças na lu-
cratividade entre empresas, mas também a razão das 
empresas não seguirem as mesmas estratégias (ao 
invés disso, elas adotam estratégias permitidas pelos 
seus recursos). Mostra-se como uma teoria robusta e 
integradora, com implicações para estratégias de ne-
gócios, estratégias corporativas e mais recentemente 
para as estratégias de internacionalização. 

Nesse processo de operar em países estrangeiros, 
evidencia-se que a RBV contribui na dinâmica dos 
modos de entrada, na performance superior da em-
presas internacionais, no  papel dos recursos tangí-
veis e intangíveis da empresa e do país hospedeiro 
na construção da vantagem competitiva sustentável, 
no desenvolvimento de capacidades ao longo do pro-
cesso de internacionalização e no empreendedorismo 
internacional. Diante disso, indica-se a realização de 
estudos empíricos para analisar como o modelo teóri-
co apresentado na figura 1 explica o envolvimento da 
RBV no processo de internacionalização.

Sugere-se também integrar os estudos da RBV 
com a teoria dos custos de transação. Outra suges-
tão é estudar as vantagens e desvantagens dos first 
movers  no processo de internacionalização à luz da 
RBV. Ademais, outra área que pode contribuir para a 
construção do conhecimento em internacionalização 
é a da teoria institucional, pois vários fatores impor-
tantes como regulamentação são “taken for granted” 
pela maioria dos pesquisadores.
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resUmo
O	presente	artigo	resulta	de	uma	pesquisa	que	pretendeu	verificar	o	nível	de	prazer	e	sofrimento	no	trabalho	bancário.	Partiu-se	do	entendimento	de	que	
as	pessoas	querem	o	que	é	mais	prazeroso,	evitam	o	mal-estar	(FREUD,	1978)	e	economizam	o	sofrimento	(DEJOURS,	1992,	1999,	2003,	2006).	Com	a	
pesquisa	exploratória,	buscou-se	na	literatura	conceitos	sobre	a	vivência	de	prazer	e	de	sofrimento	no	trabalho	e,	assim,	contextualizá-los	nas	atividades	
do	setor	bancário.	Posteriormente,	para	a	pesquisa	empírica	de	cunho	quantitativo,	utilizou-se	da	Escala	de	Indicadores	de	Prazer	e	Sofrimento	no	Trabalho	
(EIPST)	de	Mendes	(1999)	para	identificar	a	relação	de	suas	próprias	vivências	com	estes	construtos.	A	pesquisa	foi	realizada	em	bancos	nos	meses	de	
outubro	de	2009	e	janeiro	de	2010.	Os	dados	coletados	mostram	que	o	bancário	vivencia	nível	moderado	de	prazer	ou	sofrimento	laboral,	indicando	que	
este	deve	utilizar	de	estratégias	defensivas	durante	as	perguntas.

Palavras-chave: Prazer	no	Trabalho.	Sofrimento	no	trabalho.	Setor	bancário	brasileiro.	EIPST.

aBstract
The current article is a result from a research that intended to verify the level of pleasure and suffering in the workplace of the banking sector. It was 
assumed since the beginning that people want what is more pleasant, avoid discomfort (FREUD, 1978) and suffering (DEJOURS, 1992, 1999, 2003, 2006). 
In this exploratory research, the ideas in the literature on pleasure and suffering at work contextualize the activities of the Brazilian banking sector. For the 
quantitative nature of the empirical research, it has been used the Pleasure and Suffering Scale at the workplace (EPST) from Mendes (1999) to identify the 
relationship of their own experiences with these constructs. The research has taken place in banks between the months of October/2009 and January/2010. 
The collected data shows that bank clerks live a moderate level of pleasure and suffering at their workplace, indicating that they may have used defensive 
strategies while answering the questions.

Keywords: Pleasure at work. Suffering at work. Brazilian banking sector. EIPST.
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   1 INTRODuÇÃO

A gestão do setor bancário privado busca a cons-
tante redução de custos e, para alcançar esse objeti-
vo, utiliza da diminuição gradativa da massa salarial 
que, por sua vez, proporciona um aumento no lucro 
econômico e na competitividade. A reestruturação do 
trabalho bancário leva seus profissionais a sofrerem 
distúrbios fisiológicos, pois nas atividades em que a 
exteriorização de sentimentos é impedida e autocon-
trolada de forma contínua, as emoções acabam sendo 
expressas através do corpo (SATO; SELLINGMAN-
-SILVA, 1986). Neste contexto, o funcionário desta 
atividade está menos sujeito a enxergar o seu trabalho 
como fonte de prazer e de equilíbrio psíquico quan-
do possui o seu posto constantemente ameaçado por 
demissões e cortes de salário. Dejours (1998) inves-
tiga a origem do sofrimento no trabalho e discute a 
relação do trabalhador com o sofrimento. Para ele, 
o sofrimento é inerente à natureza do trabalho. Suas 
exigências são uma ameaça ao próprio trabalhador 
que é levado ao sofrimento.

Faz sentido imaginar que algumas pessoas aban-
donaram a ideia freudiana de gratificação e recom-
pensa libidinal e derivaram essa energia vital prin-
cipalmente para o tempo de trabalho. Para Freud 
(1974), salvo melhor compreensão, trabalhar e amar 
são os dois caminhos para a felicidade. O trabalho 
confirma a existência do homem. Assim, inversa-
mente, quando não consegue atingir seus objetivos, 
torna-se fonte de sofrimento.

Outras pesquisas tratam do mesmo tema e apon-
tam para a utilização de estratégias de defesa e de 
negação do sofrimento. Resende (2004), em seu es-
tudo sobre o trabalho bancário, indicou vivências de 
prazer e sofrimento moderadas na atividade, mas le-
vantou a hipótese de que os bancários poderiam estar 
apresentando defesas, possivelmente relacionadas à 
sobrevivência no trabalho.

Mendes (2003), em pesquisa empírica, sugere que, 
para enfrentar o sofrimento, os trabalhadores podem 
utilizar de defesas de negação e controle por meio de 
mecanismos de racionalização, ou seja, a tendência 
do indivíduo de negar sensações dolorosas. Mendes 
(1999), em outro texto, considerou que a negação do 
sofrimento, revelada na pesquisa empírica, é utiliza-
da para a existência de um fato externo e que gera 
conflito para o ego. As estratégias defensivas utiliza-
das pelos trabalhadores para enfrentar o sofrimento 
no trabalho buscam afastar do ego situações doloro-
sas como a vivência de sofrimento e devem ser mais 

extensivamente analisadas em trabalhos futuros.
Considerando as investigações de Sato e Selling-

man-Silva (1986), Dejours (1998) e Freud (1974), o 
objetivo deste estudo é descrever a vivência de prazer 
e sofrimento do bancário brasileiro. Pesquisa de na-
tureza quantitativa. Quanto aos objetivos é descritiva 
e quanto aos fins é de campo.  O público-alvo da pes-
quisa são os bancários do setor privado de Fortaleza 
que trabalham em dois dos maiores bancos privados 
brasileiros com a finalidade de encontrar respostas 
que, de algum modo, indicassem a vivência de prazer 
e sofrimento laboral.

A presente pesquisa foi dividida em sete partes, a 
contar desta introdução: prazer e sofrimento no traba-
lho: as referências teóricas ─ onde serão abordados os 
conceitos de acordo com diferentes autores, além da 
discussão a partir dos resultados de pesquisas; o setor 
bancário brasileiro: evidências empíricas de pressão 
sobre o setor ─ onde se mostram dois sinais de pres-
são sobre o trabalho do bancário; aspectos metodo-
lógicos utilizados para coleta e análise; estratégias 
na aplicação do questionário; os resultados: sintomas 
de sofrimento e sinais de prazer entre bancários e as 
considerações finais, seguida pela lista de referências.

   2 PRAZER E sOFRImENTO NO       
      TRABALHO

O referencial teórico se concentrou inicialmente 
nos conceitos de vivência de prazer e sofrimento no 
trabalho. Em sua segunda parte, a partir de resulta-
dos de pesquisas publicadas pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
─ DIEESE, procurou-se mostrar uma pressão signifi-
cativa sobre o salário médio dos bancários brasileiros. 
Esses salários foram reduzidos significativamente, 
assim como a massa total de salários pagos ao setor. 
Nesse posto de trabalho pressionado pela redução de 
salários médios (DIEESE, 2006, 2009, 2010), encon-
trou-se o público-alvo da pesquisa: o trabalhador ban-
cário e suas vivências de prazer e sofrimento laboral.

A gratificação libidinal, de acordo com Freud 
(1974), ocorre não apenas através da ligação com os 
outros, mas também pela produção de coisas e a re-
alização de objetivos. Essa gratificação pode também 
ser fruto do trabalho coletivo, da mesma forma que o 
prazer-desprazer associado ao trabalho ocorre depen-
dendo de sua função da qualidade do senso de comu-
nidade experimentada pelo sujeito em suas atividades.

Para Freud (1974), o trabalho é importante para 
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o homem ao ponto de ser uma confirmação de sua 
existência. Assim, quando os seus resultados não se 
apresentam conforme a expectativa (gratificação da 
pulsão), este se torna uma fonte de sofrimento. As 
pulsões contribuem para o prazer-sofrimento durante 
as atividades laborais, pois as condições externas im-
postas ao trabalho (como a redução do salário médio) 
podem resultar na inibição da gratificação pulsional, 
decorrendo em um decréscimo no prazer durante sua 
execução, ou uma menor capacidade de realizá-lo.

Dejours (2003) escreve que para a realização do 
trabalho, existe um espaço de liberdade que possibilita 
invenções, negociação e ações de modulação do modo 
operatório. Esta liberdade é adaptável ao desejo do traba-
lhador. Contudo, quando a negociação atinge seu limite, 
a relação homem-organização é bloqueada e dá espaço 
ao sofrimento laboral. Assim, o prazer-sofrimento no 
trabalho não é determinado pela atividade propriamente 
dita, mas pelas condições oferecidas ao trabalhador de 
construir a sua identidade em sua atividade.

Dejours et al. (1994) consideram que o prazer ou o 
sofrimento laboral tem relação direta com a carga psí-
quica do trabalho. A forma como o homem é capaz de 
utilizar as vias de descarga de sua energia influencia 
a relação homem-trabalho. Descargas psíquicas posi-
tivas ou negativas podem exercer papéis equilibrantes 
no trabalho. Dejours (1994) entende que, quando as 
energias psíquicas se acumulam sem encontrar vias 
de descarga, o trabalho passa a ser fatigante e fonte de 
tensão. E o trabalhador fica sujeito à fadiga e astenia.

A carga psíquica é reguladora do prazer-sofrimen-
to no trabalho porque sua gestão, de certa forma, é 
a vontade de outro. Ela, primeiramente, é a divisão 
social do trabalho e sua repartição entre os trabalha-
dores, isto é, a divisão dos homens: a organização do 
trabalho recorta o conteúdo da tarefa e as relações 
humanas de trabalho. “[...] O trabalhador é, de certa 
maneira, despossuído do seu corpo físico e nervoso, 
domesticado e forçado a agir conforme a vontade do 
outro.” (DEJOURS, 1994, p. 26-27).

Dessa forma, cada homem possui necessidades 
singulares e pessoais de vias para descarga psíquica 
e a carga psíquica resulta do confronto entre o con-
trole do empregador e o desejo do trabalhador. Caso 
não haja mais arranjo da organização do trabalho 
pelo trabalhador, abre-se o domínio do sofrimento e 
a relação do aparelho psíquico à tarefa é bloqueada 
(DEJOURS, 1994). 

O prazer no trabalho parece ser um dos elementos 
centrais para o estabelecimento do equilíbrio psíquico 
(MENDES, 1999). Este prazer está também associa-

do à escolha que pressupõe apropriação consciente da 
sua história de vida e do contexto em que as relações 
de trabalho se estabelecem. Mendes (1999), ao consi-
derar o trabalho como fonte de prazer, procura mos-
trar que seu exercício é de realização e de identidade. 
Ao produzir, o trabalhador sente-se estruturado como 
pessoa em decorrência de ser valorizado e reconheci-
do pelo que faz. Mendes (1999) aponta que o trabalho 
nem sempre cumpre seu papel de ser fonte de prazer, 
muitas vezes é transformado em algo penoso que leva 
o sofrimento a condições socioculturais restritivas à 
realização do homem, sua liberdade, expressão de 
subjetividade e identidade.

O prazer-sofrimento é uma mediação entre reali-
dade psíquica e realidade sociocultural. “O sofrimen-
to é um mobilizador para a busca do prazer, um sinal 
de que algo não está bem, tendo a função de possibili-
tar transformações e a busca de estruturação psíquica 
no trabalho, o que traz consequências positivas para a 
organização” (MENDES, 1999, p. 21).

A gratificação pulsional pode ser facilitada ou difi-
cultada, dependendo das condições apresentadas pelo 
contexto sociocultural. Idealmente não deve haver 
restrição no jogo de escolhas e adaptações necessá-
rias ao bom funcionamento psíquico, nem deve haver 
imposição a todos com o mesmo caminho para aqui-
sição de felicidade e da proteção contra o sofrimento, 
mas existir espaço para a expressão das individuali-
dades (FREUD, 1978).

   3 EVIDÊNCIAs EmPÍRICAs DE          
      PREssÃO sOBRE O sETOR       
      BANCáRIO BRAsILEIRO

Nessa seção mostram-se dois sinais de pressão so-
bre o trabalho do bancário: (a) os bancos brasileiros 
possuem uma lucratividade superior às instituições 
americanas e; (b) os salários médios dos bancários 
brasileiros têm diminuído no período de 2006 a 2010 
(DIEESE, 2006, 2009, 2010).

3.1 O luCRO DOs BANCOs BRAsilEiROs

De acordo com Larangeira (1997), o Brasil possui 
o maior e mais complexo sistema financeiro na Amé-
rica Latina. O lucro dos bancos brasileiros supera o 
lucro dos bancos americanos (ESTADÃO, 2007; UOL 
ECONOMIA, 2012; LATIN TRADE, 2011). Esta ati-
vidade, após o fim do processo inflacionário brasilei-
ro, começou a se caracterizar pela alta lucratividade. 
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Os resultados financeiros do setor bancário possibili-
taram investimentos em equipamentos e programas 
de informática e telecomunicações, aproximando-se 
neste aspecto, aos países altamente industrializados. 
Diante deste contexto, a reestruturação produtiva 
ocorrida no setor bancário brasileiro é explicada por 
Larangeira não somente pelo extenso processo de in-
formatização, mas também por mudanças estruturais 
no setor que afetaram a natureza dos produtos, do 
mercado e da organização das atividades internas, o 
que levou a significativas mudanças nas condições de 
trabalho do setor.

O setor bancário, na busca de vencer a competição 
e manter a alta lucratividade, orienta-se no sentido 
da racionalização e da reestruturação das atividades 
(LARANGEIRA, 1997). Com base nestes objetivos, 
realiza investimentos através da implantação de pro-
gramas de qualidade e em formação e treinamento. 
Um dos resultados deste processo evidencia-se na 
significativa dispensa de pessoal. Entre as novas ten-
dências dos bancos apontadas por ela, ressaltam-se 
as novas definições de layout das agências e a recon-
figuração organizacional.  As áreas de atendimento 
que não precisam da presença de funcionários vêm 
ganhando espaço proporcionalmente crescente nas 
agências, permitindo que diminua a necessidade de 
algumas funções no setor, como a de caixa, e também 
que os tamanhos das agências possam ser menores. 
A redução dos níveis hierárquicos indica que a con-
figuração organizacional segue uma tendência para 
a horizontalização, com acentuada intensificação na 
qualificação do pessoal.

Larangeira (1997) sugere um novo perfil para o 
bancário que: (a) passa este a ser especializado em ven-
das; (b) necessita de conhecimentos sobre o mercado 
financeiro; (c) sabe utilizar os softwares de avaliação 
de riscos em novos mercados. Mas essas não são todas 
as novas exigências. A avaliação do desempenho dos 
gerentes está relacionada com a lógica da rentabilida-

de da agência, à avaliação criteriosa dos custos e das 
receitas e a capacidade de avaliar riscos. Larangeira 
mostra ainda que o setor se distancia do modelo rigida-
mente hierárquico, com mobilidade reduzida e critério 
de promoção por tempo de serviço, dando espaço para 
um sistema onde este critério passa a ser o desempe-
nho favorável à rentabilidade da agência.

Outros estudos também são conduzidos de manei-
ra a apresentar o risco de doenças ocupacionais entre 
os bancários. As inovações tecnológicas (automação) 
e as mudanças organizacionais (terceirização e qua-
lidade total) tornam os empregos da categoria mais 
propensos a problemas como as lesões por esforço re-
petitivo e doenças mentais decorrentes da intensifica-
ção do trabalho e da automação (DRUCK et al.,2002). 
Entre elas, destaca-se a fadiga crônica, que é proble-
ma comum entre os bancários e, entre as razões para 
a sua existência, estão: noção de velocidade de traba-
lho acelerada, monotonia, repetição, insatisfação com 
o trabalho e o aporte de trabalho para ser feito em 
casa (SOUZA et al., 2002).

Os próprios bancos reconhecem a possibilidade de 
presenteísmo (HEMP, 2004) e absenteísmo entre seus 
funcionários (PROPER et al., 2002). Uma das razões 
pode ser o estilo de vida dos bancários, que é associa-
do ao stress laboral (KILBOM; MESSING; THORB-
JORNSSON, 1998) e provoca problemas de sono e de 
saúde psicossomática: distúrbios noturnos, fadiga, 
problemas digestivos e humor depressivo (MOTO-
HASHI, Y.; TAKANO, T., 1995).

Além destes riscos, os dados da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CONTRAF-CUT, 2009) 
mostram que a profissão de bancário vem sofrendo 
uma redução em sua remuneração média. A tabela 1 
ilustra como se comporta a relação entre admissão, de-
missão, salários médios, saldo de emprego e diferença 
da remuneração média por mês no Brasil da categoria 
dos trabalhadores do setor financeiro no Brasil.

REDUÇÃO 
DOS SALÁRIOS 
MÉDIOS

ANO ADMITIDO
MÉDIA DE 
SALÁRIO DOS 
ADMITIDOS

2008 13.323 R$ 2.075,14 10.184 R$ 3.160,31 3.139 -34,34%
2009 6.882 R$ 1.794,46 8.236 R$ 3.939,84 -1.354 -54,45% 

DEMITIDOS
MÉDIA DE 
SALÁRIO DOS 
DEMITIDOS

NÚMERO DE 
ADMITIDOS 
MENOS 
DESLIGADOS

tabela 1: Número de bancários admitidos, demitidos, salário médio, saldo de emprego e diferença da remuneração 
média por mês no Brasil – Comparativo entre os meses de janeiro a março dos anos de 2008 e 2009.

Fonte: CONTRAF; DIEESE (2009).
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Ao passo que a profissão do bancário sofre uma 
queda em sua remuneração, como vemos na tabela, 
o setor mostra destaque em desempenho, apresentan-
do um crescimento acentuado durante os anos que 
se seguiram após a crise de 2008, conforme dados a 
seguir. O Bradesco teve em 2009 o terceiro melhor 
resultado anual já registrado por um banco brasileiro 
de capital aberto da década (ÉPOCA NEGÓCIOS, 
2010, p. 1). O Itaú Unibanco cresceu 29% nesse mes-
mo ano (FOLHA ONLINE, 2010a). O Banco do Bra-

sil (FOLHA ONLINE, 2010b) e a Caixa Econômica 
(FOLHA ONLINE, 2010c) também tiveram cresci-
mento expressivo.

Considerando as demissões feitas durante este 
mesmo período, a tabela 2 procura ilustrar o perfil 
dos funcionários demitidos pelos bancos. Entre todos 
os 23 bancos pesquisados através dos dados CON-
TRAF-CUT (2009) no Ceará, o Bradesco foi respon-
sável por 18,6% das demissões, tendo sido a institui-
ção que mais demitiu no ano de referência.

Janeiro a dezembro de 2008
idade 20 – 30 31-40 41-50 superior a 50
% 24,5 8,8 21 42,1
Motivo s/Justa causa aposentadoria Falecimento demais
% 59,6 24,6 1,8 14
tempo de serviço até 5 anos de 6 a 15 anos de 16 a 20 anos superior a 21 anos
% 15,8 21 0 63,2
Sexo Feminino  Masculino
% 42,1  57,9

tabela 2: Demitidos por Idade, Tempo de Serviço e Motivo – Banco Bradesco Ceará

Fonte: Sindicato dos Bancários do Ceará, 2008.

Os dados apontam que o perfil dos demitidos para 
o caso analisado são pessoas com idade superior a 50 
anos, sem justa causa e com tempo de serviço supe-
rior a 21 anos. A maior parte dos demitidos são ho-
mens. Entre as razões que justificam estes números 
estão as dificuldades de se adaptarem à nova dinâmi-
ca baseada em desempenho e as novas tecnologias.

4 AsPECTOs mETODOLÓGICOs

Pesquisa de natureza quantitativa. Quanto aos 
objetivos é descritiva e quanto aos fins é de campo. 
Utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória 
que aborda conceitos sobre a vivência de prazer e de 
sofrimento no trabalho e também procura contextua-
lizar a vivência laboral no setor bancário. Para tanto, 
são apresentadas tendências do setor e dados sobre 
empregos. Utiliza-se também de descrições quantita-
tivas acerca do nível de prazer-sofrimento do bancário 
brasileiro. A análise dos resultados é feita em contraste 
com dados do Sindicato dos Bancários do Ceará.

O presente estudo procura analisar o tipo de vi-
vência quanto a prazer e sofrimento da profissão de 
bancário no Brasil. Num primeiro momento, durante 
a pesquisa exploratória, busca-se na literatura con-

ceitos sobre a vivência de prazer e de sofrimento no 
trabalho e, assim, contextualizá-los nas atividades do 
setor bancário no Brasil. A literatura utilizada serve 
de subsidio para as análises dos resultados coletados. 
Posteriormente, para a pesquisa empírica, de cunho 
quantitativo, utiliza-se da Escala de Indicadores de 
Prazer e Sofrimento no Trabalho (EPST) de Mendes 
(1999) em funcionários deste setor de atividade em 
Fortaleza para identificar a relação de suas próprias 
vivências com estes construtos. Foi utilizada uma 
amostra não-estatística que permitisse a identificação 
do nível de prazer-sofrimento no trabalho bancário 
para uma análise posterior.

A EPST foi validada em 1996 e teoricamente base-
ada no modelo proposto por Dejours (1992) que iden-
tificou que o sofrimento no trabalho não é constante, 
mas evitado ou transformado através da mobilização 
subjetiva, ocorrendo concomitantemente com o prazer. 
O prazer faz parte da vivência no trabalho, confirman-
do assim os pressupostos teóricos que preconizam o 
estudo do sofrimento articulado ao prazer. Dessa for-
ma, o autor percebe que o trabalho possui um impor-
tante papel para a estruturação psíquica do individuo 
e que essas vivências devem ser estudadas como parte 
de um mesmo constructo. Devido a isso, construiu-se 
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um instrumento que considera as duas vivências, sig-
nificando que ambas podem estar presentes no traba-
lho. O trabalho de Mendes (1999) representou um salto 
epistemológico por se propor a medir através de uma 
metodologia quantitativa as vivências de prazer-sofri-
mento no trabalho. O instrumento conta com quatro 
fatores: dois deles se relacionam à vivência de prazer 
no trabalho e dois à de sofrimento.

Fatores de prazer:
1. Gratificação: sentimento de satisfação, orgulho, 

realização e identificação com o trabalho realizado;
2. Liberdade: sentir-se livre para pensar, organizar e 

falar sobre o trabalho e ser reconhecido e admirado pela 
chefia e colegas pela execução de suas tarefas no trabalho;

Fatores de sofrimento:
1. Insegurança: medo de perder o emprego por não 

conseguir satisfazer às expectativas organizacionais 
relacionadas à competência profissional, exigências 
de produtividade e normas de trabalho;

2. Desgaste: sensações de descontentamento, de-
sânimo, cansaço, ansiedade, estresse, sobrecarga, 
tensão emocional e frustração (PEREIRA, 2003).

O instrumento de coleta de dados foi cons-
truído nos moldes de uma escala do tipo Likert 
de cinco pontos, distribuídos em quatro fatores. 
Os resultados dos testes realizados por Mendes 
(1999) apresentaram índice de consistência inter-
na (Alfa de Cronbach) superior a 0,80, itens com 
cargas superior a 0,30 e eigenvalue superior a 2. 
A variância total foi de 41,8% (MENDES, 1999; 
MORRONE, 2001; PEREIRA, 2003; SILVA, 
2004). Os quadros 1 e 2 apresentam os fatores e 
os itens que os compõem.

Sinto satisfação em executar minhas tarefas

Quando executo minhas tarefas realizo-me profissionalmente

Sinto-me identificado com as tarefas que realizo

Sinto disposição mental para realizar as minhas tarefas

Meu trabalho é gratificante

Sinto orgulho do trabalho que realizo

Meu trabalho é compatível com minhas aspirações profissionais

O tipo de trabalho que faço é admirado pelos outros

Tenho liberdade para dizer o que penso sobre meu trabalho

Tenho espaço para discutir com os colegas as dificuldades com o trabalho

Tenho liberdade para organizar meu trabalho da forma que quero

No meu trabalho posso usar meu estilo pessoal

Sinto o reconhecimento da minha chefia pelo trabalho que realizo

Sinto-me reconhecido pelos colegas pelo trabalho que realizo

Sinto meus colegas solidários comigo

Gratificação

Liberdade

Quadro 1: Fatores e itens para medir a vivência de prazer no trabalho

Fonte: Mendes (1999)
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Tenho receio de ser demitido ao cometer erros

Sinto-me inseguro diante da ameaça de perder meu emprego

Sinto-me inseguro quando não correspondo às expectativas da empresa em relação ao meu trabalho

Sinto-me pressionado no meu trabalho

Sinto-me ameaçado de demissão

Sinto-me inseguro quando não atendo ao ritmo imposto pela minha empresa

Receio não ser capaz de executar minhas tarefas no prazo estipulado pela minha empresa

Meu trabalho é desgastante

Sinto-me sobrecarregado no meu trabalho

Meu trabalho é cansativo

Sinto desânimo no trabalho

Meu trabalho me causa estresse

Meu trabalho me causa tensão emocional

Meu trabalho me causa ansiedade

Sinto frustração no trabalho

insegurança

desgaste

Quadro 2: Fatores e itens para medir a vivência de sofrimento no trabalho

Os indivíduos pesquisados analisam cada senten-
ça do instrumento e assinalam uma pontuação para 
cada frase. A pontuação vai de 1 a 5, onde 1 corres-
ponde a “nunca” e 5 a “sempre”. Também foi incluído 
nesta escala a opção “Não Respondeu”. Conforme já 
ratificado pelo próprio modelo, a análise de cada fator 
fornece um escore que revela o nível de vivência do 
fator. Escores entre os valores 0 e 2,5 indicam vivên-
cia fraca do fator; entre 2,5 e 3,5, vivência moderada; 
e de 3,5 a 5,0, vivência forte. Médias altas nos quatro 
fatores — gratificação, liberdade, insegurança e des-
gaste — indicam a vivência de prazer e sofrimento no 
trabalho simultaneamente, enquanto médias baixas 
nos quatro fatores indicam ausência dessas vivências 
no trabalho. 

Durante a análise dos resultados da pesquisa, os 
dados foram contrastados com os números de ban-
cários admitidos e demitidos entre janeiro e março 
de 2008 da CONTRAF-CUT; DIEESE (2008) Foi 
também solicitado que os respondentes preenches-
sem seus dados gerais para análise das informações 
pessoais. Desta forma, incluímos na análise informa-
ções pessoais como sexo, idade, escolaridade e tempo 
de trabalho como bancário. O banco selecionado na 
análise foi o Bradesco por ele ter sido considerado 
o maior Banco Privado do Brasil em 2008 (ÉPOCA 
NEGÓCIOS, 2010). Entre todos os 23 bancos pesqui-

sados no Sindicato do Estado do Ceará (2009), este 
foi responsável por 18,6% de demissão, tendo sido a 
instituição que mais demitiu no ano de 2009.

A escolha do critério de aplicação do questioná-
rio teve consequência direta no número total de res-
pondentes, sendo a principal dificuldade de se fazer a 
pesquisa com amostra probabilística, ou pelo menos, 
obter um número de questionários que possibilitasse 
a análise multivariada. Outra consequência da estra-
tégia de aplicação é a impossibilidade de extrapolar 
os resultados descritivos ou fazer testes. Entretanto, 
o instrumento foi validado por outros pesquisadores 
que utilizaram a mesma escala (LIMA, 2004; MOR-
RONE, 2001; PEREIRA, 2003; SILVA, 2004).

O trabalho nos deixou inquietos em relação às 
limitações encontradas na aplicação dos questioná-
rios em outras pesquisas (MACHADO, 2007, LIMA, 
2004; MORRONE, 2001; PEREIRA, 2003; SILVA, 
2004). Existiria uma resistência em aplicá-los no am-
biente de trabalho e na forma de aplicação? Na tenta-
tiva de reduzir uma possível resistência na aplicação 
dos questionários, tomaram-se algumas providências:

a)  Escolher um funcionário que não estivesse aten-
dendo a um cliente no momento;
b) Ser discreto na abordagem, para que somente o 
funcionário abordado escutasse as orientações;
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c) Ressaltar o sigilo das informações, não sendo 
necessário inserir os dados pessoais nem a Insti-
tuição Bancária;
d) Mostrar o modelo de questionário e explicar a es-
cala das respostas de forma clara e objetiva;
e) Sugerir que as respostas sejam dadas num ambiente 
outro que não o ambiente laboral, de modo que seja 
possível mais tempo e disponibilidade para responder;
f) Entregar o formulário em um envelope lacrado;
g) Combinar a data de devolução;
h) Receber na data marcada.

De acordo com as providências acima referidas, 
tentou-se fazer a entrega e o recebimento dos ques-
tionários de forma rápida, para não tomar muito tem-
po do respondente nem chamar atenção dos demais 
funcionários, deixando o bancário o mais à vontade 
possível. Contudo, procurou-se não comprometer a 
qualidade da pesquisa, ainda que fosse necessária a 
rapidez na aplicação.

As medidas acima fazem parte da estratégia de 
aplicar o questionário de forma a impedir que os pares 
dos respondentes soubessem do que se tratava o ques-
tionário, principalmente os superiores hierárquicos. 
Dessa forma, os respondentes foram preponderante-
mente os funcionários que estavam no atendimento 
ao público na agência. Optou-se por não manter con-
tato com os funcionários internos do banco, a fim de 
que a pesquisa pudesse não ser discutida entre os sele-
cionados. A ideia era de que não conversando sobre as 
perguntas do questionário, com outros pesquisados, o 
bancário pensasse individualmente sobre cada item. 
As consequências das estratégias de aplicação foram 

inevitavelmente um menor número de questionários, 
pois distribuir a escala de forma discreta apenas para 
os bancários disponíveis para atendimento ao público 
nos possibilitou um número pequeno de pesquisados 
por agência. 

A aplicação da EPST ocorreu durante os meses 
de outubro de 2009 e janeiro de 2010. Foram cin-
quenta e cinco (55) questionários distribuídos entre 
seis (6) agências e apenas trinta e três (33) foram 
devolvidos respondidos. Em uma agência, foram 
distribuídos quinze (15) e nas demais uma média de 
nove (9) por agência. 

Acredita-se que o grande número de recusas em 
responder a pesquisa e de entrega do questionário 
sem respostas pode ser um sinal de resistência e defe-
sa, possivelmente relacionada à sobrevivência no tra-
balho.  A teoria, conforme dito anteriormente, reforça 
o que pôde ser constatado empiricamente.

O processo de tabulação e análise contou com o 
apoio do programa Microsoft Excel. A escolha desta 
ferramenta se deu com base na quantidade de artigos 
e a facilidade dos autores em manipular o programa. 

   5 REsuLTADOs: sINTOmAs DE  
      sOFRImENTO E sINAIs DE PRAZER  
      ENTRE BANCáRIOs

Os dados relativos à análise quantitativa da escala 
foram distribuídos com média e desvio padrão para 
os dois fatores que medem o Prazer — Gratificação 
e Liberdade — na Escala de Indicadores de Prazer e 
Sofrimento do Trabalho.

dados Pessoais Maior Percentual Frequência relativa (%)
Sexo Feminino 57,6
Idade De 21 a 30 anos 66,7
Escolaridade Superior incompleto 78,8
Tempo de Serviço De 1 a 4 anos 60,6

Quadro 3: Perfil dos respondentes

Fonte: Pesquisa direta

Em relação ao perfil dos respondentes pesqui-
sados, foi identificado que a maioria se trata de 
mulheres (57,6%), com idade entre 21 e 30 anos 
(66,7%), ainda cursando faculdade (78,8%) e com 
um a quatro anos de serviço como bancário em 
banco privado (60,6%). Com base nessas carac-

terísticas, existe concordância em relação ao 
tempo de trabalho identificado empiricamente e 
a tendência à diminuição nos postos de trabalho 
apresentada no referencial do artigo, uma vez 
que o curto tempo de serviço pode sugerir indí-
cios de instabilidade.
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Fatores para medir o PraZer no trabalho Média desvio Padrão
Gratificação 3,40 0,34
Liberdade 3,21 0,31

Fatores para medir o sofrimento no trabalho Média desvio Padrão
Insegurança 2,89 0,36
Desgaste 3,35 0,25

Quadro 4: Média e desvio padrão para os fatores Gratificação e Liberdade da 
Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

Quadro 5: Média e desvio padrão para os fatores Insegurança e Desgaste da 
Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho

Fonte: Pesquisa direta

Fonte: Pesquisa direta

Os bancários entrevistados apresentam vivên-
cia moderada de prazer no trabalho. As médias dos 
fatores que medem este construto — Gratificação e 
Liberdade — foram respectivamente 3,4 e 3,2. Con-
forme escala elaborada por Mendes (1999), os esco-
res entre 2,5 e 3,5 representam vivência moderada 
do fator. Observou-se também que apesar do número 

reduzido de formulários, o desvio padrão foi baixo, 
representando uma similaridade entre as opiniões dos 
respondentes. 

Os dois Fatores que medem o sofrimento — Inse-
gurança e Desgaste — na Escala de Indicadores de 
Prazer e Sofrimento do Trabalho foram divididos por 
suas respectivas médias e desvios padrão:

Os respondentes apresentam vivência moderada 
de sofrimento no trabalho. As médias dos fatores 
que medem este construto — Insegurança e Desgas-
te — foram 2,89 e 3,35, respectivamente. Os escores 
entre 2,5 e 3,5, representam vivência moderada do 
fator. Apesar dos resultados apontarem para vivên-
cias moderadas de sofrimento, deve-se considerar 
que pode se tratar de defesas de negação e controle 
através da racionalização. 

O levantamento da possibilidade de defesas de 
negação e controle através de racionalização no se-
tor bancário deriva da pesquisa referenciada neste 
estudo, tendo como principais aspectos para a sus-
tentação desta ideia a diminuição dos salários e a 
crescente dispensa de pessoal apesar dos altos lu-
cros. Nesse contexto, o bancário se encontra insegu-
ro quanto ao posto de trabalho que ocupa e se dedica 
a alcançar metas e apresentar desempenho satisfató-
rio que, com o passar do tempo, passam a remunerá-
-lo cada vez menos.

A insegurança e a diminuição na remuneração 
desse tipo de profissional são fontes geradoras de 
sofrimento capazes de afetar seu equilíbrio psíqui-
co pelo fato do trabalho não se apresentar conforme 

a expectativa que permita a gratificação da pulsão. 
Dessa forma, isso pode representar a confirmação 
de sua existência apresentada de maneira insatisfa-
tória, pois estas são as condições de trabalho ofere-
cidas em que vai construir a sua identidade quanto à 
atividade que exerce.

   6 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O setor bancário brasileiro apresentou durante os 
últimos anos um desempenho acima da média entre 
todos os setores nacionais. Desta maneira, com o ob-
jetivo de se tornar cada vez mais competitivo, rea-
lizou investimentos em sua estrutura produtiva que 
permitiram a informatização e a reorganização de 
suas atividades internas. Esta reestruturação produ-
tiva modificou a natureza das agências bancárias, que 
diminuíram de tamanho, estão mais informatizadas e 
direcionadas para o autoserviço. Esta mudança leva 
as agências a necessitarem cada vez menos de pesso-
al. Os funcionários remanescentes, por sua vez, estão 
em constante processo de aprimoramento de forma 
que possam se adaptar à lógica da rentabilidade da 
agência. Na ótica do funcionário, contudo, a realiza-
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ção de altos lucros por parte de seus empregadores 
aliado com a prática de demissões surge de maneira 
antagônica e inconcebível.

Os dados coletados demonstram que a profissão de 
bancário sofre uma continua diminuição em seus salá-
rios e, paradoxalmente, a própria gestão que provoca 
estas ações acaba sofrendo com os resultados. A di-
minuição de níveis hierárquicos leva o gerente a atuar 
diretamente com o cliente em situações de venda e de 
aumento de vínculos com a instituição bancária. Seu 
salário diminui à medida que suas atribuições aumen-
tam. Os caixas e atendentes, por sua vez, necessitam 
de se envolver em situações de tomada de decisão que 
gerem riscos financeiros. O cliente, alheio a esta rees-
truturação, é cada vez menos dependente de qualquer 
tipo de contato humano devido à informatização das 
agências e, assim, contribui para uma menor necessi-
dade dos bancos possuírem funcionários.

De acordo com os dados verificados referentes ao 
perfil da profissão de bancário, percebe-se que o in-
dividuo, no exercício destas funções, tem de cumprir 
com os programas de qualidade da empresa e, assim, 
permanecer em um processo continuo de capacitação 
e adaptação, voltado para estreitar os vínculos dos 
clientes com a instituição. O profissional é avaliado 
por metas e pelo seu desempenho em relação à renta-
bilidade do banco. Suas atividades possuem algumas 

características específicas por exigirem um intenso 
controle emocional, devido ao excesso de responsabi-
lidades e regulamentação das tarefas. São desta ma-
neira geradoras de pressão e stress. Por este motivo, 
os bancários teriam maiores chances de sofrerem al-
gum tipo de distúrbio fisiológico.

Contudo, apesar da pressão pela produtividade e 
o risco de perder o emprego caso não atinja um ní-
vel satisfatório de rentabilidade para a instituição, os 
resultados da aplicação da EIPST na cidade de For-
taleza apontam para vivências moderadas de sofri-
mento no desempenho da profissão. Acredita-se que 
isto sirva de indicio para que, objetivando suportar 
as pressões do trabalho, o funcionário se utilize de 
estratégias defensivas, negando a realidade opressora 
que o cerca. Para confirmar esta hipótese indica-se a 
necessidade de futuras pesquisas de metodologia qua-
litativa na medida em que estas poderão dar voz aos 
sujeitos pesquisados e, dessa forma, permitindo uma 
compreensão mais aprofundada da natureza do ban-
cário e dos mecanismos que atuam nos processos tan-
to de defesa quanto de negação. Acredita-se também 
na necessidade de pesquisas futuras sobre a recusa 
do bancário em responder à pesquisa e de entrega do 
questionário sem respostas pode ser um sinal de resis-
tência e defesa, possivelmente relacionada à sobrevi-
vência no trabalho.
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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;
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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.
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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.
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