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EDITORIALEDITORIAL

Esse número fecha, com chave de ouro, cin-
co anos de publicação da RAUnP. Nesses anos, 
deixamos de ser uma ilustre desconhecida e nos 
tornamos uma vibrante, rigorosa e atrativa revista 
científica, disseminadora de conhecimento e ex-
periência em nível nacional.

Ilustre, pois nascemos em uma grande Univer-
sidade, referência de ensino, pesquisa e extensão, 
e desconhecida, pois, como qualquer revista re-
cém lançada, não estávamos nem classificados no 
Qualis.

Vibrante e rigorosa, pois nossos colaborado-
res – editores, corpo editorial, conselho consul-
tivo e avaliadores – não se cansaram de buscar 
melhoria, sempre com foco na periodicidade, no 
aumento da quantidade de artigos por número 
e na qualidade desses artigos, observando rele-
vância, metodologia e resultados. Atrativa, pois a 
vibração e o rigor nos permitiram alcançar a clas-
sificação B3 no Qualis.

Aproveitando, gostaríamos de parabenizar a 
Profa. Vilma Neves, editora da revista Connexio, 
pela obtenção do Qualis B4.

Para comemorar o sucesso, esse número traz 
sete artigos, uma resenha e uma entrevista. War-
ton Silva Souza e Gildemar Silva da Conceição 
analisam as relações entre capital psicológico e o 
bem-estar no trabalho dos operadores de caixa de 
supermercado; Stela Basso Montoro, David Fer-
reira Lopes Santos e Jorge de Lucas Junior ana-
lisam a viabilidade econômica da implantação 
de biodigestores para tratamento de resíduos da 
bovinocultura em diferentes escalas; Jairo Carva-
lho Guimarães discute o gerenciamento em Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (IFES) sob 
o pressuposto de que um doutor reúne melhores 
condições para dirigir um campus face ao conjun-
to de competências que detém comparado a pro-
fissional supostamente desprovido desta titulação 
acadêmica; Carla Christianne Magno Lucas Aff 
e Richard Medeiros de Araújo tentam compre-
ender a inovação na cadeia de fornecimento de 

duas empresas fabricantes de móveis planejados 
localizadas na cidade em Natal/RN, tendo como 
modelo o Radar da Inovação; Jonathan Silva de 
Oliveira, Fábio Walter, Marco Aurélio Benevides 
de Pinho e Tânia Nobre Gonçalves Ferreira Amo-
rim analisam a percepção dos Agentes de Segu-
rança Penitenciária (ASPs) de unidades prisionais 
da Grande João Pessoa/PB quanto à Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT); Domingos Fernan-
des Campos e Francisco Alberto Cavalcante Lun-
dberg analisam as percepções de jovens usuários 
em relação a um grupo de fatores de atratividade 
hierarquizados presentes em um shopping center 
da cidade de Natal/RN, por meio de uma matriz 
de importância x desempenho; e Nara Idelfonso 
Souto e Cláudio Márcio Campos de Mendonça 
conduzem um trabalho com o objetivo de rela-
cionar as perspectivas dos estudos científicos e 
do mercado prático paraibano sobre a TV Digital 
Interativa, no âmbito da exclusão social e novas 
abordagens do marketing e avaliar as possíveis 
divergências entre o pensamento científico e a 
abordagem prática sobre a TVDI.

Na seção de Resenhas, Cíntia dos Reis Bar-
reto comenta o livro “Falando de Serviços: Um 
guia para compreender e melhorar os serviços 
em empresas e organizações” do Prof. Dr. Kléber 
Nóbrega, publicado em 2013 pela Editora Atlas e 
com sua primeira edição já esgotada.

Finalmente, a seção de Entrevistas traz a ínte-
gra da entrevista que concedi ao Marcos Yamamo-
to, responsável pelo setor de Comunicação e Ma-
rketing do Conselho Regional de Administração 
de São Paulo, para compor a reportagem “A chave 
do cofre” da edição 315, ano 35, da Revista Admi-
nistrador Profissional.

Boa leitura.

Rodrigo Leone
Editor
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A INFLuÊNCIA DO CAPITAL 
PsICOLÓGICO NO BEm-EsTAR 
DE TRABALHADOREs: EsTuDO 
COm OPERADOREs DE CAIXA DE 
suPERmERCADOs 

THE INFLuENCE OF PsYCHOLOGICAL CAPITAL IN WELL BEING OF 
WORKERs: A sTuDY WITH CAsH OPERATORs OF suPERmARKETs
Warton silva souza
Administrador, Especialista em Gestão e Auditoria na Administração Pública. Mestre em Administração. Servidor da 
Universidade Federal do Tocantins. Professor da Faculdade Catolica Dom Orione.
E-mail: warton_silva@hotmail.com

Gildemar silva da conceição
Administrador. Faculdade Católica Dom Orione
E-mail: gildemar.adm@hotmail.com

resUmo
Levando em consideração a complexidade dos ambientes de trabalho modernos que exige maior absorção e dedicação por parte de seus ocupantes, este estudo 
busca analisar as relações entre capital psicológico e o bem-estar no trabalho dos operadores de caixa de supermercado. Os participantes foram 41 trabalhadores 
que atuam em supermercados na cidade de Araguaína/TO. Como instrumento para coleta de dados foi utilizado um questionário de autopreenchimento composto 
de quatro escalas que mediram as variáveis da pesquisa. A presente pesquisa se propôs a apresentar, interpretar e discutir as relações entre as variáveis, como 
também, testar as hipóteses referentes ao modelo conceitual proposto, por meio de uma pesquisa de natureza transversal com abordagem quantitativa, cujos 
dados coletados foram analisados por aplicação de técnicas estatísticas paramétricas cálculos de estatísticas descritivas: médias, desvio padrão e correlações; 
cálculos de estatísticas multivariadas: análises de regressões lineares múltiplas pelo método (enter por meio do software SPSS, versão 18.0). Os resultados obtidos 
demonstraram que os níveis das três dimensões de bem-estar no trabalho estão correlacionados. Confirmou-se também, o capital psicológico como preditor direto 
das dimensões de bem-estar no trabalho satisfação no trabalho e envolvimento com o trabalho. Por fim, este trabalho evidenciou que trabalhadores com um capital 
psicológico elevado tendem a manter vínculos com seu trabalho e com sua organização empregadora, os quais representam bem-estar no trabalho.

Palavras-chave: Comportamento organizacional. Capital psicológico. Bem-estar no trabalho
 

aBstract
Considering the complexity of the modern workplace that demands greater absorption and dedication on the part of their occupants. This study seeks to 
analyze the relationship between psychological capital and well-being at work of the cashier of the supermarket. Participants were 41 workers who worked in 
supermarkets in the Araguaína/TO city. As an instrument for data collection was used a self-report questionnaire consists of four scales that measured the 
variables of the research. This study aimed to present, interpret and discuss the relationships between variables, but also test the hypotheses regarding the 
proposed conceptual framework, through a cross-cutting research with a quantitative approach, which collected data were analyzed by applying techniques 
parametric statistical calculations of descriptive statistics: means, standard deviations and correlations, multivariate statistical calculations: analysis of 
multiple linear regressions method enter (SPSS software, version 18.0). The results showed that the levels of the three dimensions of well-being at work are 
correlated. It was confirmed also psychological capital as a predictor of direct dimensions of well-being at work job satisfaction and involvement with work. 
Finally, this study showed that workers with high psychological capital tend to maintain links with their work and with their employing organization, which 
represent well-being at work.

Keywords: Organizational behavior. Psychological capital. Well being at work.
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   1 INTRODuÇÃO   

Muito se tem falado sobre a importância da com-
preensão dos aspectos comportamentais dos indiví-
duos nas organizações. É um equívoco pensar que 
as empresas são construídas somente de estrutura 
física, esquecendo o componente mais importante 
que é o fator humano, peça essencial e indispensável 
para o funcionamento de qualquer organização.

Estamos em um mundo globalizado, onde 
houve inúmeras transformações nas instâncias 
políticas, sociais, culturais e tecnológicas, pas-
sando de uma sociedade industrializada para 
uma sociedade pautada na importância do co-
nhecimento. Pois, a complexidade do ambiente 
organizacional exige dos gestores muito mais 
competência e ferramentas mais eficientes ca-
pazes de gerir capital intelectual dos indivídu-
os, que sem dúvida é uma alternativa para quem 
quer ser competitivo no mercado atual.

Segundo Carvalho e Sousa (1999, p. 2), “O 
capital humano é a capacidade, conhecimento, 
habilidade, criatividade e experiências individu-
ais dos empregados e gerente transformando em 
produtos e serviços que são motivos pelo qual 
os clientes procuram a empresa e não o concor-
rente”. É fácil perceber que na maioria das vezes 
os clientes não tomam como base, os capitais fí-
sicos para o sucesso da organização, mais sim, 
ao comprometimento das pessoas. Neste senti-
do, quando se lhes oferece um bom atendimento, 
tornam-se maiores as possibilidades deste clien-
te retornar à empresa da qual utilizou o produto 
ou serviço e, para isso, é preciso ter o ambiente 
organizacional favorável com pessoas dispostas 
e aptas a desempenhar um ótimo trabalho.

Diante da necessidade de se compreender o 
quanto o capital psicológico influencia no bem-es-
tar dentro do ambiente organizacional, é que surge 
este estudo, que tem como objetivo geral analisar 
as relações entre o capital psicológico que segundo 
Luthans, Luthans e Luthans (2004) está associado 
a quatro dimensões psicológicas: autoeficácia, espe-
rança, otimismo e resiliência. E o quanto este in-
fluencia no bem-estar no trabalho que segundo Si-
queira e Padovam (2008), podem ser classificados 
pelas três dimensões: satisfação com trabalho, en-
volvimento no trabalho e comprometimento organi-
zacional afetivo, dos operadores de caixa de super-
mercados de Araguaína-TO.

Os objetivos específicos serão apresentar, inter-

pretar e discutir os níveis do capital psicológico e 
do bem-estar no trabalho bem como investigar se 
existe relação entre as duas variáveis da pesquisa. 
Propondo testar algumas hipóteses das relações en-
tre as variáveis deste estudo.

O presente estudo está organizado em quatro 
partes. A primeira consiste em uma breve revisão 
literária mostrando conceitos de alguns autores a 
respeito das variáveis: capital psicológico e bem-es-
tar, com o intuito de apresentar ao leitor o contexto 
teórico escolhido para a realização desta pesquisa. 
Na segunda é apresentado o método. Em seguida, 
na terceira parte, serão apresentados os resultados 
e as discussões. Finalizando com a quarta parte na 
qual são expostas as considerações finais, bem como 
as contribuições e limitações a respeito do estudo e 
sugestões sobre futuras pesquisas sobre o tema. 

1.1 BEM-ESTAR NO TRABALHO

Com o avanço da competitividade e as exigên-
cias para a valorização dos colaboradores dentro do 
ambiente de trabalho, nota-se que as organizações 
devem ter uma maior preocupação em criar condi-
ções favoráveis para o bom desempenho e satisfação 
de seus colaboradores bem como o desenvolvimento 
de técnicas que promovam o bem-estar no trabalho 
e realização pessoal, de modo que estes criem uma 
relação de afetividade com a organização e sintam-
-se mais confiantes e comprometidos. podendo de-
senvolver suas atividades com mais segurança e es-
tabelecer uma relação mais íntima com o grupo com 
quem convive e com a própria organização.

O tema do bem-estar já vem sendo estudado há 
décadas, pois este está diretamente ligado ao com-
portamento dos indivíduos dentro e fora das organi-
zações podendo destacar quatro tipos que estão sen-
do estudados: bem-estar subjetivo, bem-estar social, 
bem-estar psicológico e bem-estar no trabalho. No 
entanto, neste estudo trabalharemos o corpo teórico 
proposto por Siqueira e Padovan (2008), que tratava 
a respeito do Bem-Estar no Trabalho. Tema este que 
se consolidaria como uma referência de nível nacio-
nal e até internacional a respeito do assunto colabo-
rando assim, para o fortalecimento dos princípios da 
psicologia positiva.

Podemos definir o trabalho como a ocorrência de 
várias atividades, esforços na busca de atingir um 
determinado objetivo ou meta. Pois é no trabalho 
que o indivíduo se dignifica, transformando suas 
energias em ações produtivas. É no trabalho que 
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passa a maior parte do dia, o que faz dos colegas 
de trabalho a segunda família. E em toda família é 
preciso que haja regras para uma boa convivência 
como respeitar as diferenças, a pensar no coleti-
vo, como maneira para beneficiar todos, pois cada 
um possui sonhos e objetivos, é nesse contexto que 
a psicologia positiva organizacional vem abordar 
maneiras de evidenciar que mais importante que 
identificar os pontos negativos da vida é mostrar de 
que modo os aspectos positivos contribuem para o 
bem-estar no trabalho.

Bem-estar no trabalho pode ser definido como 
a relação que o indivíduo tem com o seu trabalho, 
que segundo (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008), 
pode ser entendido como um construto psicoló-
gico multidimensional, integrado por vínculos 
afetivos positivos com o trabalho (satisfação e 
envolvimento) e com a sua organização emprega-
dora (comprometimento organizacional afetivo). 
Esse estado de harmonia e equilíbrio multifato-
rial que o indivíduo consegue manter com o local 
onde executa suas tarefas são possíveis quando ele 
percebe que é útil para a empresa. Desta forma, 
acredita que a organização valoriza seu trabalho e 
que seus esforços são recompensados com justiça. 
Pois, além deste sentir-se bem, seu compromisso 
com as metas e objetivos da instituição terão ca-
minhos mais parecidos, tornando-se mais criativo 
sem contar com a melhoria da relação interpesso-
al que f luirá espontaneamente.

Entendendo que satisfação no trabalho, segundo 
Locke (1976, p. 1300) “[...] é um estado emocional 
positivo ou de prazer, resultante de um trabalho ou 
de experiências de trabalho”. Siqueira e Gomide Jr 
(2004) apontam satisfação no trabalho como um 
vínculo afetivo positivo com o trabalho, e definem 
como aspectos específicos deste vínculo: (1) as sa-
tisfações que se obtém nas relações com as chefias; 
(2) as satisfações com os colegas de trabalho; (3) as 
satisfações advindas do salário pago pela organi-
zação; (4) as satisfações relativas às oportunidades 
de promoção ofertadas pela política de gestão da 
organização; e (5) das satisfações com as tarefas 
realizadas. É possível observar que, através da con-
ceitualização dos autores que o bem-estar no tra-

balho só se concretiza quando se tem percepções 
positivas destas três dimensões.

 O envolvimento com o trabalho, segundo Lo-
dahl e Kejner (1965, p. 25) seria “[...] o grau em que 
o desempenho de um indivíduo no trabalho afeta 
sua autoestima”; e o comprometimento organiza-
cional afetivo, na visão de Mowday, Steers e Porter 
(1979, p. 225) seria “[...] é um estado no qual um 
indivíduo se identifica com uma organização em 
particular e com seus objetivos”. Os dois primeiros 
aspectos dizem respeito ao vínculo afetivo entre o 
indivíduo e o seu trabalho, já o terceiro refere-se 
ao vínculo afetivo entre indivíduo e organização. 
O bem-estar no trabalho pode ser definido como o 
estado em que o indivíduo expressa suas emoções 
positivas em relação ao seu trabalho, ou seja, estar 
bem emocionalmente e perceber que possui con-
dições para desenvolver suas capacidades e com-
petências para alcançar seus objetivos de vida. Tal 
conceito elaborado pelo autor pode ser explicado 
fora do ambiente de trabalho já que estas emoções 
e percepções são intrínsecas, ou seja, cada indiví-
duo possui suas motivações e desejos.

O bem-estar no trabalho só é percebido pelo 
colaborador no momento em que ele reconhece a 
relevância de seu trabalho para a sociedade, para a 
organização e para si mesmo. E quando este é re-
compensado pelo seu trabalho desempenhado por 
meio de suas competências e comprometimento, 
possuindo em seu trabalho autonomia para tomar 
decisões, torna-se um colaborador muito mais 
produtivo. Além do mais, há que se perceberem 
por parte dos colaboradores as possibilidades de 
crescimento profissional e humano. Sem contar a 
percepção de segurança, de apoio material, tec-
nológico, social e justa troca entre trabalho ofe-
recido e salário recebido, que sem dúvidas, são 
imprescindíveis para que o colaborador vista a 
camisa da empresa e possa nascer nele um senti-
mento de pertencimento a ela.

Neste estudo foi utilizado o modelo teórico de 
bem-estar no trabalho desenvolvido por Siquei-
ra e Padovam (2008). O modelo teórico de BET 
pode ser mais bem compreendido por meio da 
Figura 1, a seguir.
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Figura 1:   Modelo teórico de bem-estar no trabalho (BET).

Fonte: SIQUEIRA (2009)

Neste caso, o Bem-estar no Trabalho pode ser 
compreendido como a relação positiva do individuo 
com o ambiente de trabalho e com a organização. É a 
existência de emoções positivas no trabalho e percep-
ção por parte do individuo em perceber que em seu 
trabalho ele pode desenvolver suas potencialidades/
habilidades para alcançar suas metas de vida.

Todavia, Siqueira (2009) relata que o modelo pro-
posto pelos três componentes para o Bem-Estar no 
Trabalho (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008) não se 
constitui apenas em um conceito composto apenas 
por emoções positivas, mas também por componen-
tes que ampliam o espectro do estado psicológico po-
sitivo e saudável do trabalhador e que:

[...] Tais vínculos, representados por diversos 
sentimentos, são construídos cognitivamente 
(ou mentalmente) quando o indivíduo organi-
za seus pensamentos acerca das relações, ex-
periências e vivências no contexto organiza-
cional de trabalho. Aqui se adota o sentido do 
termo “sentimento” dado por Damásio (1996) 
como a representação mental de experiências 
com conteúdo emocional quais sejam, aque-
las que ocorreram com alguma intensidade de 
emoção (SIQUEIRA, 2009, p. 251).

Para compreendermos melhor o grau de importân-
cia destes três componentes (satisfação no trabalho, en-
volvimento com o trabalho e comprometimento orga-
nizacional afetivo) no bem-estar no trabalho, é preciso 

que seja analisado cada um em suas particularidades. 

1.1.1 SATiSfAçãO NO TRABALHO

Dentre os diversos conceitos a respeito desta vari-
ável para a compreensão do (BET) podemos citar Si-
queira (2009) que relata como sendo um vínculo po-
sitivo estruturado a partir de três categorias de fontes 
de satisfação: do relacionamento com as pessoas, das 
retribuições organizacionais e das tarefas realizadas.

 Siqueira e Gomide Jr. (2004) definem a satis-
fação no trabalho como uma atitude geral do traba-
lhador frente ao trabalho como um todo, não sendo, 
portanto, relevante especificar as reações específicas 
dos indivíduos. Segundo os autores, é importante que 
este tema desperte interesse por parte dos estudiosos 
e principalmente dos gestores, que devem entender 
que trabalhadores satisfeitos além de produzir mais, 
geram menos custos para a organização.

1.1.2 ENvOLviMENTO cOM O TRABALHO

Siqueira e Gomide Jr. (2004) explicam o envol-
vimento por parte das pessoas, destacando algumas 
características importantes, como a ocorrência de fa-
tores individuais como autoestima e a necessidade de 
crescimento.

Siqueira e Padovam (2008) entendem que o envol-
vimento com o trabalho posposto por Lodahl e Kej-
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ner (1965) pode ser compreendido mais recentemente 
como um estado de fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 
1999). O estado de fluxo ocorre em momentos em 
que, o que sentimos, desejamos e pensamos se har-
monizam. Tais momentos 

[...] costumam ocorrer quando alguém encara 
metas que exigem respostas apropriadas. É 
fácil entrar em fluxo em jogos de xadrez, tê-
nis ou pôquer, porque eles possuem metas e 
regras para a ação que tornam possível ao jo-
gador agir sem questionar o que deve ser fei-
to e como fazê-lo. (CSIKSZENTMIHALYI, 
1999 p.36).

Segundo Siqueira e Gomide Jr. (2004) fatores pes-
soais como a autoestima, a necessidade de crescimen-
to, de controle, a ética protestante bem como, carac-
terísticas da chefia como a delegação de funções, são 
algumas das características relevantes para explicar 
o envolvimento no trabalho por parte do trabalhador, 
que bem cuidadas podem manter este envolvimento 
constantemente crescente. 

1.1.3 cOMpROMETiMENTO 
ORgANizAciONAL AfETivO

Este componente que completa o conceito do bem-
-estar no trabalho, trata da relação de afetuosidade que 
existe entre o trabalhador e a organização no qual ele 
mantém vínculos de subordinação, (MOWDAY; POR-
TER, 1979) identifica o comprometimento organizacio-
nal como o vínculo do individuo com a organização, o 
qual ela poderá o auxiliar na realização de seus objeti-
vos pessoais. Pode-se notar que este comprometimento 
organizacional afetivo ocorre com maior intensidade, 
quando o indivíduo consegue perceber que os planos 
traçados pela empresa na qual trabalha coincidem com 
os seus, tornando esta relação de companheirismo en-
tre ambas muito mais consistentes.

O comprometimento organizacional afetivo é tido 
pelos trabalhadores, como uma forma de pertenci-
mento e identificação com os valores da organização. 
Siqueira e Gomide Jr. (2004) afirmam que existem 
duas vertentes para o comportamento organizacional. 
A primeira de natureza afetiva baseia-se no vínculo 
do indivíduo com a organização, norteada pela  iden-
tificação com os valores e a ética da mesma. Já a se-
gunda vertente - que é extremamente de procedência 
cognitiva - está ligada com as concepções sociológi-
cas e cognitivas sobre as percepções dos indivíduos 
em relação à organização.

Pesquisas mostram a importância do bem-estar nas 
organizações, e o desafio maior é buscar desenvolver 
ferramentas e métodos que proporcionem uma harmo-
nia entre trabalhadores e a organização, de modo que 
estes indivíduos se sintam envolvidos a ponto de de-
senvolverem laços mais estreitos com a empresa onde 
trabalham. Tudo isso só será possível se as organiza-
ções se comprometerem cada vez mais a oferecer o su-
porte necessário para que, este casamento possa durar 
o máximo possível (SOUZA, 2011).

O grande dilema do bem-estar no trabalho está em 
procurar expandir a importância da psicologia posi-
tiva e a relevância do comportamento organizacio-
nal positivo e, o que este contribui no melhoramento 
do clima organizacional. Sem deixar de mencionar 
o capital psicológico e suas quatro dimensões que 
são (autoeficácia, otimismo, esperança e resiliência) 
do modelo proposto por Luthans, Luthans, Luthans 
(2004), buscando saber se essas dimensões têm possí-
veis influências no bem-estar dos operadores de caixa 
de Araguaína. 

1.2 cApiTAL pSicOLÓgicO

O comportamento organizacional positivo é oriun-
do da Psicologia Positiva, onde o capital psicológico 
teve sua origem (SELIGMAN, 2005). O comporta-
mento organizacional positivo tem como objetivo es-
clarecer sobre a importância da positividade dentro 
das organizações mostrando de que forma este im-
pacto positivista influencia para o bem-estar dentro 
do ambiente de trabalho. 

Pelas pesquisas de Seligman e Csikzsentmihalyi 
(2000), pode-se perceber que a psicologia positiva 
veio com intuito de promover mudanças no foco da 
psicologia tradicional, que até então, se preocupava 
apenas com os acontecimentos ruins da vida. Assim, 
de acordo com Luthans (2002 p. 59) que define o com-
portamento organizacional positivo como “o estudo e 
aplicação dos pontos fortes, recursos humanos e ca-
pacidades psicológicas positivamente orientadas, que 
podem ser medidas, desenvolvidas e geridas de forma 
eficaz para a melhoria do desempenho”, propõe a ne-
cessidade de estabelecer a verificação da psicologia 
positiva organizacional e que mudanças provocariam 
dentro das organizações. 

Em 2004, Luthans, Luthans e Luthans, propuse-
ram um constructo de capital psicológico como um 
estado mental positivo que reponde à questão. “Quem 
é você”. Para esses autores, o estado positivo men-
cionado anteriormente é formado por quatro capaci-
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dades psicológicas: eficácia, esperança, otimismo e 
resiliência. Destacando que o capital psicológico in-
fluencia em aspectos como aumento do nível de satis-
fação, comprometimento, perseverança, desempenho 
no trabalho e clima organizacional positivo. 

Segundo os autores mencionados acima, pessoas 
que detêm consideráveis níveis das capacidades psi-
cológicas autoeficácia, esperança, otimismo e resili-
ência estão mais preparadas para enfrentar situações 
difíceis e delicadas, que ele categoriza como eficácia, 
pois estes indivíduos têm uma maior facilidade em 
encontrar soluções para os seus problemas, porque 
possuem otimismo, esperança e perseverança. Além 
de acreditarem que os desafios são mais um obstáculo 
da vida, mostrando-se resilientes a eles. 

As capacidades psicológicas apresentadas a se-
guir: autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência 
são as que melhor traduzem os critérios adotados por 
(LUTHANS; AVOLIO, 2003) que tendem a obedecer 
a determinados requisitos como: ser positivamente 
orientada, ser baseada na teoria e na investigação, 
ser mensurável, ser suscetível de desenvolvimento e 
melhoria e ter um impacto demonstrado na melhoria 
do desempenho no contexto organizacional. Carac-
terísticas indispensáveis para mostrar a importância 
dessas capacidades para melhoria do meio organiza-
cional como um todo. 

A seguir serão apresentadas as definições das 
quatro capacidades psicológicas que compõem o 
capital psicológico.

Figura 2:   Modelo teórico do capital psicológico

Fonte: (LUTHANS; LUTHANS; LUTHANS, 2004)

A autoeficácia é caracterizada no modelo do capi-
tal psicológico como sendo a crença de que o indiví-
duo detém relativa à sua capacidade para mobilizar a 
motivação, os recursos cognitivos e o curso necessá-
rio para realizar com êxito uma tarefa específica num 
dado contexto (LUTHANS; YOUSSEF, 2004). Para 
o autor, a autoeficácia mantém uma relação positiva 
como a motivação e com desempenho, pois indiví-
duos que possuem essa capacidade psicológica são 
abertos a enfrentar desafios para alcançar um resul-
tado de sucesso seja na vida pessoal ou profissional. 
Mesmo em situações delicadas, e com resultados 
negativos, procuram encontrar caminhos alternati-
vos, são perseverantes e acabam até mais fortes em 

determinadas situações, pois se mostram muito resi-
lientes (LUTHANS; LUTHANS; LUTHANS, 2004; 
VISEU; JESUS; RUS; NUNES; LOBO; CARA-LIN-
DA, 2012). Segundo Bandura (1981) a autoeficácia é 
uma característica importante para o desenvolvimen-
to o indivíduo, mas que requer metas e objetivos.

A esperança é outra capacidade do capital psicológi-
co que de acordo com (LUTHANS; LUTHANS; LU-
THANS, 2004; VISEU; JESUS; RUS; NUNES; LOBO; 
CARA-LINDA, 2012) é tida como uma disposição de-
sembaraçada e otimista pautada por coragem perante 
a vida. A esperança se destaca pela sua capacidade de 
alocar vários elementos positivos que tornam a pessoa 
detentora dessa capacidade motivada para conquistar 
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seus objetivos. Segundo Cunha e Lopes (2007), é preci-
so munir-se de coragem para enfrentar as adversidades 
que fazem parte do crescimento e desenvolvimento pes-
soal, social e profissional. Pois a esperança é essencial 
quando se estiver em busca da felicidade, e esta capaci-
dade está diretamente relacionada com o desempenho 
do indivíduo dentro e fora da organização.

Para Luthans, Luthans, e Luthans (2004), o oti-
mismo está diretamente ligado com a psicologia po-
sitiva. Assim, como a esperança, o otimismo é visto 
como uma maneira de caracterizar aqueles indivídu-
os que percebem a vida e os acontecimentos sempre 
pelo lado mais favorável, ou seja, que tais aconteci-
mentos sempre podem de alguma maneira contri-
buir para sua vida. O otimismo pode ter uma ligação 
direta com a esperança, pois ambos planejam para 
atingir um determinado objetivo conforme relata os 
autores (CUNHA; LOPES 2007; VISEU et al, 2012). 
De acordo com Luthans, et al (2005) indivíduos oti-
mistas não veem suas dificuldades necessariamente 
como falhas, mas como uma ocasião oportuna para 
melhorar seu desempenho. É neste contexto que 
Scheier e Carver (2003) caracterizam otimismo como 
uma expectativa de que poderão ocorrer coisas boas, 
opondo-se ao pessimismo que avalia os acontecimen-
tos sempre como um olhar negativo. 

O conceito de resiliência definida no modelo do 
capital psicológico por Luthans, Avolio e Youssef 
(2007), refere-se à capacidade de recuperação dian-
te de situações de adversidades, das incertezas, fa-
lhas e até mesmo perante mudanças positivas. Por 
exemplo, a promoção para ocupar cargos ou execu-
tar tarefas que exijam maiores responsabilidades por 
parte do indivíduo. Para Jacelon (1997), resiliência é 
uma particularidade e também uma competência do 
indivíduo e da família em encarar os obstáculos, no 
entanto, ambos enfrentam essas barreiras de formas 
diferentes. Segundo o mesmo autor, as pessoas resi-
lientes possuem a capacidade de trilhar caminhos al-
ternativos na busca de seus objetivos.

No Brasil, pesquisas como a de Emilio, Martins e 
Siqueira (2011) que levantam e validam uma medida 
sobre resiliência destacando as seguintes dimensões: 
tolerância a adversidades, a aceitação positiva de mu-
danças, a competência pessoal autocontrole, espiri-
tualidade e resignação, ou seja, a conformidade no 
sofrimento, nas provações da vida. As autoras desta-
cam que pessoas resilientes não só têm maiores pos-
sibilidades de superar os problemas e as adversidades 
da vida como aprendem com esses, lições que serão 
úteis para a solução de novos obstáculos que vierem 

a aparecer pelo caminho. No cenário organizacional, 
destaca-se o trabalho de Coutu (2002) que descreve 
dentro de uma visão organizacional que não exis-
te outra maneira de caracterizar a resiliência senão 
agregada à capacidade do indivíduo de recuperar-se 
das dificuldades. Pois fazendo uma analogia, pessoas 
resilientes são como o bambu que o vento vem com 
toda sua força envergando-o, mais por ser capaz de 
enfrentar as adversidades mesmo deitado ele conti-
nua crescendo, lutando diariamente pela sua sobrevi-
vência e aprendendo que mesmo nas dificuldades há 
sempre uma lição para se aprender.

Diante da fundamentação teórica apresentada, pro-
põe-se neste estudo o teste das seguintes hipóteses:

H1 – Existe impacto positivo do capital psicoló-
gico sobre a dimensão satisfação no trabalho;

H2 – Existe impacto positivo do capital psicoló-
gico sobre a dimensão envolvimento com o trabalho;

H3 – Existe impacto positivo do capital psicoló-
gico sobre a dimensão comprometimento organiza-
cional afetivo.

  2  mÉTODOs

2.1 pARTicipANTES

Para este trabalho, a escolha dos participantes foi 
feita por conveniência e sua quantidade se deu pela 
limitação do campo de coleta de dados. No entanto, 
considerando-se que foram utilizadas apenas análi-
ses de estatísticas descritivas e análises multivariadas 
(regressão linear múltipla), atendeu-se aos critérios 
recomendados por Hair, Anderson, Tatham e Black 
(2005) e Tabachnick e Fidell (2001).

Nesta pesquisa foram coletados dados junto aos aten-
dentes de caixa de supermercados de Araguaína-TO. Os 
mesmos participaram do estudo respondendo ao ques-
tionário de autopreenchimento. O total de participantes 
foram 41 operadores de caixa de supermercados. O gru-
po foi constituído, em sua maioria, por mulheres (90,2%); 
solteiras (46,3%), com a idade média foi de 25,39 anos 
(DP = 5,05); e o tempo de serviço desses trabalhadores 
apresentou média de 1,39 anos (DP = 0,74). 

2.2 iNSTRUMENTO

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um 
questionário de autopreenchimento composto pelas se-
guintes escalas que avaliaram as variáveis da pesquisa:

Escala de Capital Psicológico – A medida foi 
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originalmente construída e validada por Luthans; 
Youssef e Avolio (2007) e adaptada para o Brasil, por 
Martins et al (2011). Constitui-se em uma escala uni-
fatorial composta por 25 frases (α=0,82). As respostas 
foram dadas numa escala de cinco pontos, tipo Likert 
(1=discordo totalmente até 5=concordo totalmente).

Escala de Satisfação no Trabalho – Medida va-
lidada por Siqueira (1995; 2008). Constitui-se em sua 
forma reduzida de uma escala composta por 15 itens 
divididos em cinco fatores: satisfação com os colegas 
(α=0,81), satisfação com o salário (α=0,90), satisfação 
com a chefia (α=0,84), satisfação com a natureza do tra-
balho (α=0,77) e satisfação com as promoções (α=0,81). 
As respostas foram dadas numa escala de sete pontos 
(1=totalmente insatisfeito até 7=totalmente satisfeito).

Escala de Envolvimento com o Trabalho – Me-
dida validada por Siqueira (1995; 2008) composta por 
cinco itens (α=0,78), desenvolvida a partir da escala 
elaborada por Lodahl; Kejner (1965). As respostas fo-
ram dadas em uma escala de sete pontos, tipo Likert 
(1=discordo totalmente até 7=concordo totalmente).

Escala de Comprometimento Organizacional 
Afetivo – Medida validada por Siqueira (1995; 2008) 
contém, em sua forma reduzida, cinco itens (α=0,93). 
As respostas foram dadas em uma escala de cinco 
pontos (1=nada até 5=extremamente).

Ao final do questionário foram levantados dados 
de caracterização dos participantes, tais como, sexo, 
idade, estado civil, escolaridade e tempo de serviço 
na empresa.

2.3 ANÁLiSES DE DADOS

Os dados coletados, todos representados por in-
dicadores numéricos, formaram um banco de dados 
para tratamento no software estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. 
Foi realizada, a priori, uma análise exploratória dos 
dados para verificar a precisão de entrada de dados, 
outliers e respostas omissas. Depois da exploração, 
análises descritivas foram realizadas a fim de caracte-
rizar os participantes, assim como as correlações en-
tre as variáveis (r de Pearson). Também foram calcu-
lados os alfas de Cronbach para as escalas utilizadas. 
Após a exploração dos dados, análises estatísticas 
multivariadas foram realizadas por meio de modelos 
de regressão linear múltipla hierárquica padrão e en-
ter utilizando-se o subprograma regression do SPSS, 
versão 18.0. Na sequência estão apresentados os re-
sultados obtidos, sua interpretação e discussão com 
base na literatura.

   3 DIsCussÕEs E REsuLTADOs

Os resultados foram organizados em duas seções, 
com a finalidade de sistematizar sua discussão. Na 
primeira seção, apresentam-se, interpretam-se e dis-
cutem-se os resultados das análises descritivas refe-
rentes às médias e desvios-padrão e correlações (r de 
Pearson) das dimensões de bem-estar no trabalho e 
capital psicológico. 

Na segunda, apresentam-se, interpretam-se e dis-
cutem-se modelos de regressões lineares múltiplas 
enter, tendo como regressores as dimensões de bem-
-estar no trabalho e como variável independente o ca-
pital psicológico.

3.1 ANÁLiSES DEScRiTivAS

Na Tabela 1 contém as médias, os desvios-padrão, 
escala de respostas, os coeficientes de correlação (r de 
Pearson) das variáveis e também os índices de confia-
bilidade das escalas utilizadas no estudo. 

VariáVeis

1. ST

2. ET

3. COA

4. PSYCAP

Médias

 3,77

 4,36

 4,36

 3,15

dP

0,3

1,25

1,08

0,92

  1

0,72

0,446**

0,367*

0,291

 2 

 0,82

 0,376*

 0,617***

 3

 0,87

 0,909***

 4

0,91

“escala de resPostas”

 1 a 7

 1 a 7

 1 a 5

 1 a 5

tabela 1 - Sumário das estatísticas descritivas, coeficientes de correlação (r de Pearson) entre as variáveis 
do estudo e índices de confiabilidade das escalas (n = 41).

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05; ST = Satisfação com o trabalho; COA = Comprometimento 
Organizacional Afetivo; ET = Envolvimento com o Trabalho; PSYCAP = Capital psicológico. Índices de 

confiabilidade das escalas estão na linha diagonal.
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Na Tabela 1, observa-se que a dimensão de bem-
-estar no trabalho, satisfação com o trabalho obteve 
uma média inferior (média = 3,77; DP = 0,3) ao ponto 
médio da escala de respostas (valor = 4). Compreen-
de-se que, a classe de trabalhadores estudada está “le-
vemente insatisfeita”, com relação ao espírito de cola-
boração de seus colegas, com o tipo de amizade que 
seus colegas demonstram, com seu salário comparado 
aos seus esforços no trabalho, com as oportunidades 
e com as vezes que foram promovidos, com o quanto 
suas tarefas são capazes de absorvê-los e com o grau 
de interesse que estas despertam.

A dimensão de bem-estar no trabalho, envolvi-
mento com o trabalho, obteve uma média superior 
(média = 4,36; DP = 1,25) ao ponto médio da escala 
de respostas (valor = 4). Observa-se que, que os traba-
lhadores pesquisados “concordam levemente” que as 
maiores satisfações de suas vidas vêm do seu traba-
lho, que estão pessoalmente muito ligados a ele, que 
comem, vivem e respiram seu trabalho, que as horas 
que passam no trabalho são as melhores do seu dia e 
que as coisas mais importantes que ocorrem em sua 
vida estão relacionadas ao o seu trabalho. Tais acha-
dos corroboram com os resultados obtidos por outros 
autores (BARBOSA, 2010; SOUZA, 2011).

Na dimensão de bem-estar no trabalho, compro-
metimento organizacional afetivo, obteve uma média 
superior (média = 4,36; DP = 1,08) ao ponto médio da 
escala de repostas (valor = 3). Deste modo, observa-
-se que a classe de trabalhadores pesquisada, parece 
estar “muito” comprometida e afetivamente ligada 
com a organização na qual trabalham, pois o que se 
percebe é que estes sentem orgulho, entusiasmo, con-
tentamento, animação e interesse pela organização na 
qual trabalham, mostrando que a classe pesquisada se 
identifica com a instituição e com seus objetivos e que 
desejam manterem-se afiliados, pois sentem um sen-
timento de pertencimento, de fazer parte dos planos 
da empresa e esta fazer parte do seu projeto de vida. 
Os resultados obtidos nessa pesquisa assemelham-se 
com os encontrados por Ferraz (2009) e Souza (2011).

O capital psicológico (psycap) obteve média su-
perior (média = 3,15; DP = 0,92) ao ponto médio da 
escala de respostas (valor = 3). Deste modo, observa-
-se que os trabalhadores pesquisados “concordam” 
que possuem as capacidades psicológicas: eficácia, 
esperança, otimismo e resiliência. Que são capazes 
de resolver problemas no trabalho, que acreditam que 
tudo dará certo no trabalho, que podem encontrar 
muitas maneiras para realizar seus sonhos no traba-
lho e que no trabalho são capazes de dominar novas 

tecnologias, novos procedimentos. Que ficam mais 
fortes quando enfrentam dificuldades e que esperam 
ter conhecimento suficiente para crescer no seu traba-
lho. Tais achados confirmam os encontrados em pes-
quisas anteriores (AVEY et al., 2009; PETERSON et 
al., 2011) que obtiveram médias superiores ao ponto 
médio do instrumento utilizado. 

Outros dados que podem ser observados por meio 
da Tabela 2 são os índices de correlação entre as 
variáveis deste estudo. Miles e Shevlin (2001) argu-
mentam que se podem definir os níveis das correla-
ções entre variáveis em: baixas (≤ 0,10); moderadas 
(≤ 0,30), medianas (≤ 0,50) e elevadas (> 0,50). Estas 
concepções serão adotadas neste estudo para descre-
ver as matrizes de correlação.

Pode-se observar que correlações entre as dimen-
sões de bem-estar  no trabalho mostram-se modera-
das entre satisfação no trabalho e comprometimento 
organizacional afetivo (r = 0,367; p <0,05) e também 
entre as dimensões, envolvimento com o trabalho e 
comprometimento organizacional afetivo (r = 0,376; 
p < 0,05). Já entre as dimensões satisfação no traba-
lho e envolvimento com o trabalho, a correlação entre 
estas duas variáveis se mostrou mediana (r = 0,446; p 
< 0,01). Ao se analisar as dimensões de bem-estar no 
trabalho, percebe-se  existem  correlações positivas 
entre elas e que estas correlações são requisitos im-
portantes para explicar a relevância deste conceito no 
ambiente organizacional.

Tomando como base a literatura, mais especifica-
mente os escores médios de estudos desenvolvidos 
anteriormente, é possível constatar que os participan-
tes desta pesquisa parecem manter níveis semelhantes 
nas dimensões do bem-estar no trabalho com diver-
sos estudos já realizados (MELO, 2007; BARBOSA, 
2010) e diferentes nas dimensões, satisfação no tra-
balho (SILVÉRIO, 2008; BARROS, 2011) e compro-
metimento organizacional afetivo (BARBOSA, 2010; 
SOUZA, 2011).

Outro ponto importante é observar a correlação 
entre o capital psicológico e as dimensões do bem-
-estar no trabalho. Com satisfação no , obteve-se 
uma correlação moderada (r = 0,291). Em relação à 
dimensão envolvimento com o trabalho (r = 0,617; p 
= 0,001) e comprometimento organizacional afetivo 
(r = 0,909; p = 0,001), a correlação obtida mostra-se 
elevada (SOUZA, 2011). 

Com base nos dados analisados, parece que os 
trabalhadores pesquisados apresentam elevados ní-
veis de bem-estar no trabalho. Pois, observa-se que 
há um grande nível de comprometimento organiza-
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cional afetivo e um alto índice de envolvimento com 
o trabalho. Porém é a satisfação no trabalho destes 
trabalhadores apresenta um nível pouco elevado com-
parado com as outras duas dimensões do bem-estar 
no trabalho, o que demonstra que estes não parecem 
muito contentes com o seu ambiente de trabalho.

2.2 ANÁLiSES ESTATÍSTicAS 
MULTivARiADAS

Na Tabela 2 apresentam-se os resultados das 
análises de regressão múltipla linear (enter) apon-
tando, para cada modelo, a variável dependente, 
os regressores, o total de explicação provido pelo 
respectivo modelo (R2 Modelo) e o coeficiente de 
regressão (beta padronizado), que expressa quanto 
cada variável independente contribuiu para a pre-
dição do critério por meio de unidades em termos 
de desvio padrão.

VariáVeis dePendentes

Satisfação no trabalho

Envolvimento com o trabalho

Comprometimento organizacional afetivo

r2 Modelo

0,113*

0,179**

0,061

“Betas Padronizados”

0,367*

0,446**

0,291

regressores

PSYCAP

PSYCAP

PSYCAP

tabela 2 – Modelos de regressão sobre as dimensões do bem-estar no trabalho (n=41).

*** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05; PSYCAP = Capital psicológico.

Os resultados das análises de regressão linear 
múltipla pelo método enter contidas no modelo hipo-
tético da Tabela 2 possibilitam  identificar os impac-
tos causados diretamente pelos antecedentes do bem-
-estar no trabalho, neste caso, será testado o capital 
psicológico como principal antecedente. Bisquerra, 
Sarriera e Martinez (2004) expõem que, por intermé-
dio das análises multivariadas é possível identificar 
o percentual de contribuição oferecida coletivamente 
pelas variáveis contidas no modelo sobre a explicação 
da variável critério, multiplicando o valor do R2 do 
modelo por 100, como também, ao se multiplicar o 
valor do R2 parcial por 100 pode-se obter o percentu-
al de explicação de cada variável antecedente sobre a 
variável critério. 

Na tabela 2, pode-se observar que os níveis de ca-
pital psicológico podem impactar nas dimensões de 
bem-estar no trabalho.  De acordo com os dados apre-
sentados, nota-se que o capital psicológico é capaz de 
impactar 11,3% (R2 Modelo = 0,113; p < 0,05) na di-
mensão satisfação no trabalho, esse resultado mostra 
que trabalhadores que mantêm o índice positivo de 
capital psicológico tende a estar mais satisfeitos com 
o trabalho. Em relação à dimensão envolvimento com 
o trabalho (R2 Modelo = 0,179; p < 0,01), o capital 
psicológico foi capaz de explicar  17,9% da variância 
desta variável. Desta maneira, pode-se perceber que 
os trabalhadores estão envolvidos com o seu trabalho 
e que as maiores satisfações de suas vidas envolve 

o seu trabalho. Estes resultados corroboram com os 
achados de Souza (2011). No entanto, sobre a dimen-
são comprometimento organizacional afetivo, o capi-
tal psicológico foi capaz de explicar apenas 6,1% da 
variação e não significativo, mostrando assim, que es-
tes valores não podem ser considerados efetivos, pelo 
fato de não existir um grau de veracidade dos dados.

Portanto, os resultados mostram que a variável ca-
pital psicológico em níveis elevados possui influência 
direta sobre as dimensões no trabalho e, que leva os 
trabalhadores a um sentimento maior de pertenci-
mento, de satisfação e um maior compromisso com 
os objetivos organizacionais (SOUZA, 2011).

   3 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este estudo se propôs analisar a relação entre ca-
pital psicológico e bem-estar no trabalho. Apresen-
tando, interpretando e discutindo os níveis de capital 
psicológico, os níveis de bem-estar no trabalho e o 
poder de impacto do capital psicológico como predi-
tor do bem- estar no trabalho dos operadores de caixa 
de supermercados da cidade de Araguaína-TO. 

Também foi elaborado um conjunto de hipóteses 
com o objetivo de testar as relações de interdependên-
cia entre as duas variáveis (capital psicológico e bem-
-estar no trabalho). Das três hipóteses formuladas 
apenas duas confirmaram resultados positivos e uma 
apresentou índices pouco significativos para legitimar 
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as informações apresentadas. Na primeira hipótese, 
busca observar se existe impacto positivo do capital 
psicológico sobre a dimensão satisfação no trabalho. 
Foi confirmado que os trabalhadores pesquisados que 
possuem um capital psicológico elevado tendem a es-
tar satisfeitos em relação ao seu trabalho e acreditam 
que a organização está preocupada com o seu bem-
-estar. A segunda hipótese observa se existe impacto 
positivo do capital psicológico sobre a dimensão en-
volvimento com o trabalho, vindo a ser confirmada 
pelo estudo que, pessoas que detêm de altos níveis de 
capital psicológico, sentem-se muito ligados ao seu 
trabalho e acreditam que as maiores satisfações de 
sua vida vêm dele. Na terceira hipótese busca obser-
var se existe impacto positivo do capital psicológico 
sobre a dimensão comprometimento organizacional 
afetivo. Neste caso, os índices obtidos foram pouco 
significativos para se legitimar as informações quanto 
à influência do capital psicológico nesta variável. 

É importante lembrar que o objetivo deste estudo 
não foi fazer uma análise organizacional das insti-
tuições pesquisadas. Mas sim, o levantamento de 
dados que comprovem como andam os índices das 
capacidades psicológicas (autoeficácia, otimismo, 
esperança e resiliência) desta classe de trabalhado-
res e o quanto estas têm influência no bem- estar no 
trabalho dos mesmos.

Os resultados deste estudo apresentam uma im-
portante contribuição para a área de gestão de pesso-
as, pois busca desenvolver novos métodos de gestão 
de pessoas, como a implantação de novas práticas 
através de programas de formação e de desenvolvi-

mento de capacidades, que levem em conta o capital 
psicológico positivo. Já que este, conforme demons-
trado no estudo, em níveis elevados, influenciam di-
retamente na satisfação, envolvimento e comprome-
timento organizacional afetivo e, consequentemente 
na melhoria da produtividade e competitividade da 
unidade empregadora. 

Um fator limitador a ser considerado foi a au-
sência da informação sobre a quantidade de horas 
trabalhadas por dia dos trabalhadores pesquisados, 
pois, o fator tempo tende a exercer uma influência 
nos níveis de capital psicológico o que altera direta-
mente os índices obtidos. Outro fator que pode ser 
considerado é o fato de que o capital psicológico é 
relativamente novo, necessitando de mais estudos 
práticos e com outras variáveis do comportamento 
organizacional. Neste sentido, sugerimos que futu-
ras pesquisas a respeito do capital psicológico pos-
sam ser desenvolvidas, como a criação de práticas 
para exteriorizar as capacidades psicológicas dos 
trabalhadores, a influência que o capital psicológico 
pode exercer sobre as dimensões de bem-estar, se 
aplicadas em outras classes de trabalhadores.

Por fim, o estudo visa ampliar a visão dos gesto-
res sobre a necessidade de ter em mãos ferramentas e 
métodos de seleção de pessoas com alto capital psico-
lógico capaz de enfrentar desafios e pressões no dia 
a dia. O estudo possibilitou conhecer melhor a rele-
vância de se traçar estratégias organizacionais para 
o desenvolvimento das capacidades psicológicas dos 
trabalhadores para que estes se sintam satisfeitos, en-
volvidos e comprometidos.
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resUmo
Este estudo analisa a viabilidade econômica da implantação de biodigestores para tratamento de resíduos da bovinocultura em diferentes escalas. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória descritiva com base no método de estudo de caso numa propriedade rural no interior do Estado de 
São Paulo. As técnicas do Fluxo de Caixa Descontado e Opções Reais foram utilizadas para análise econômica. Observou-se que o sistema de biogás e 
biofertilizante apresenta viabilidade econômica em sistemas de confinamento bovino com mais de 200 cabeças de gado e que o uso das opções reais 
pode ser incorporado como instrumento para auxiliar no processo de expansão do sistema. Assim, os resultados comprovam importância econômica deste 
sistema de tratamento de resíduos que ao mesmo tempo preserva o ambiente, gera energia renovável e subsidia insumos à propriedade rural.

Palavras-chave: Viabilidade Econômica. Teoria de Opções. Biodigestores. Energia de Biomassa. Bovino Corte.

aBstract
This study examines the feasibility of deploying digesters for treating waste from cattle at different scales considering under perspective economical. 
This is a descriptive exploratory research based on case study method on a rural property in the State of São Paulo. The techniques of DCF and Real 
Options were used for economic analysis. It was observed that the system of biogas and biofertilizer presents economic feasibility in feedlot cattle 
systems with more than 200 cattle using real options may be incorporated as a tool to assist in the expansion of the system, which increases the initial 
wealth owner. Thus, the results confirm the economic importance of this system of waste treatment that simultaneously preserves the environment, 
generates renewable energy and subsidizes inputs to the rural property.

Key words: Analysis of Economics; Options Theory. Biodigester. Biomass energy. Cattle.
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    1 INTRODuÇÃO

O desenvolvimento econômico da sociedade con-
temporânea se estabeleceu basicamente com a inten-
siva utilização de fontes energéticas de origem fóssil. 
Atualmente os países se defrontam com a necessi-
dade de modificar substancialmente suas matrizes 
energéticas intensificando investimentos em prol da 
geração de energia a partir de fontes alternativas, em 
especial àquelas renováveis que se sustentam na va-
lorização dos aspectos social, econômico e ambiental 
(OLIVEIRA, 2010). 

Concorre, também, na pauta dos principais pro-
blemas da sociedade atual a necessidade de equacio-
nar a geração de resíduos com a sua disposição final 
ambientalmente adequada. A geração de resíduos 
sólidos no Brasil cresce a taxa superior o da econo-
mia nacional, sendo que em 2009 o país alcançou 57 
milhões de toneladas de resíduos sólidos o que repre-
sentou uma variação positiva de 7% em relação o ano 
anterior (JACOBI; BESEN, 2011).

As discussões que engendram a sustentabilidade 
dos empreendimentos agropecuários no Brasil per-
passam por diversos vetores, sendo que o uso da ener-
gia, do solo e do tratamento entregue aos resíduos as-
sume proeminência. Nessa esteira, Coldebella et al. 
(2006) assinalam quanto o  sério problema ambiental 
dos resíduos gerados por produtores de animais.

O problema ambiental nestes empreendimentos 
ocorre no manejo incorreto dos resíduos que os ani-
mais geram diariamente em grande escala no meio 
rural. A maneira que esses resíduos se distribuem nas 
instalações da propriedade é o que causa preocupação 
aos produtores e técnicos ambientais, pois o grande 
problema são os desafios técnicos, sanitários e eco-
nômicos que uma grande carga poluidora de resíduos 
pode causar ao ambiente que cerca o empreendimen-
to (BARBOSA; LANGER, 2011).

Os prejuízos ambientais estão relacionados com a 
contaminação de solos, lagos e rios; dos problemas 
sanitários com a infiltração desses resíduos nos len-
çóis freáticos; do desenvolvendo de moscas e gases 
com mau odor muitas vezes em propriedades próxi-
mas a população urbana (JACOBI; BESEN, 2011).

 Por conseguinte, os impactos ambientais da ativi-
dade agropecuária brasileira despontam com um dos 
principais pontos de interesse nas dimensões acadê-
micas, empresariais e políticas públicas, em face da 
representatividade deste setor para a economia nacio-
nal; no que tange, por exemplo, o setor pecuarista há 
projeções de crescimento constante na produção de 

carne até o período de 2020/2021 em 2,2% a.a. (BRA-
SIL, 2011).

A avaliação de biodigestores em propriedades 
rurais tem sido sinalizada por diferentes pesquisado-
res como uma tecnologia “limpa” e eficiente no tra-
tamento de dejetos orgânicos dos animais mantidos 
em sistema de confinamento (DEGANUTTI et al., 
2002; TARRENTO; MARTINEZ, 2006; ANGONE-
SE; CAMPOS; WELTER, 2007; SILVA, 2009; RA-
THUNDE, 2009; XAVIER, 2009; PEREIRA, 2009; 
BONFANTE, 2010; OLIVEIRA, 2010; REFONSO, 
2011; BARBOSA; LANGER, 2011).

Sendo assim, a biodigestão anaeróbia de resíduos 
orgânicos é uma técnica que nos últimos anos vem 
sendo bastante estudada e utilizada em confinamen-
tos de animais no intuito de reciclar a matéria orgâ-
nica desintegrando-a em compostos mais simples 
obtendo como produtos finais o biogás e o biofertili-
zante reutilizados na cadeia agropecuária ou mesmo 
na auto-suficiência da propriedade rural.

A despeito de diferentes trabalhos empreendidos 
no tema, onde todos, sem exceção, assinalam quan-
to à viabilidade deste investimento observa-se, que 
os projetos em biodigestores não estão na prioridade 
dos proprietários rurais cujos principais motivos rela-
cionam-se com: desconhecimento da técnica, inves-
timento inicial e necessidade de escala na produção; 
conquanto, que esta última varia em função do preço 
da carne e das expectativas de produção.

Portanto, esse estudo se posiciona de forma 
complementar às pesquisas já realizadas no que diz 
respeito ao uso do biodigestor em sistema de confi-
namento bovino, onde traz o resultado de uma expe-
riência empírica no interior do Estado de São Paulo 
e o uso da Teoria de Opções Reais (TOR) de forma a 
expandir a abordagem do fluxo de caixa descontado 
(FCD), presente em todos os estudos. O uso da TOR 
teve por objetivo captar num único modelo a flexibili-
dade gerencial em alterar a estrutura do projeto, per-
mitindo trabalhar com diferentes escalas de rebanho.

Desta forma, a motivação dessa pesquisa pode ser 
expressa no seguinte questionamento: Qual o valor 
econômico do investimento em biodigestor utilizado 
em sistema de confinamento bovino, considerando a 
flexibilidade operacional de diferentes tamanhos da 
população confinada?

1.1 OBJETivOS 

No interesse de responder a questão motivadora 
desta pesquisa, estabeleceu-se os seguintes objetivos:
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i. Identificar os parâmetros técnicos e financei-
ros que compõem a estrutura do biodigestor em 
sistema de confinamento bovino.
ii. Analisar o investimento a partir da aborda-
gem tradicional do fluxo de caixa descontado.
iii. Incorporar as flexibilidades operacionais, a 
partir da TOR, a abordagem tradicional do FCD.

2 mETODOLOGIA

A pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, 
a partir do momento que aborda um caso específico 
cujas fontes de informação precisam ser desenvolvi-
das e posteriormente descritas por meio dos modelos 
teóricos de análise de investimento (GIL, 2008).

No tocante ao processo de pesquisa, este ocorreu 
em três etapas, a saber:

1a Etapa: Revisão da literatura para embasamento 
do estudo abordando os seguintes temas: gestão da 
propriedade rural para confinamento de bovinos cor-
te, análise da viabilidade econômica de projetos, ava-
liação de investimentos financeiros e biodigestores. 

2ª Etapa: Pesquisa de campo em propriedades 
rurais que praticam a atividade de confinamento de 
bovinos para corte na região próxima do municí-
pio de Jaboticabal (SP) nos períodos de agosto de 
2011 a maio de 2012. Foram coletados nessas pro-
priedades dados primários com foco nos gastos (in-
vestimentos, custos, despesas e perdas) e receitas 
mensais em períodos de funcionamento normal das 
propriedades. As técnicas de coletas de dados nesta 
etapa foram: análise de documentos internos das 
propriedades, incluindo contábeis; entrevistas se-
miestruturadas e não estruturadas; observação não 
participante e registros fotográficos (YIN, 2001; 
GODOI; MELLO; SILVA, 2006).

3ª Etapa: Elaborou-se um projeto para uma pro-
priedade específica, tendo como base neste artigo o 
Fluxo de Caixa Descontado (FCD), suportado a par-
tir dos dados primários coletados nas propriedades 
rurais durante o período da pesquisa. Os resultados 
foram analisados com o auxilio de três ferramentas 
financeiras: Valor Presente Líquido (VPL); Taxa In-
terna de Retorno (TIR) e Opções Reais.

Lembra-se, que o foco deste estudo é complemen-
tar pesquisas já realizadas sobre este investimento 
específico, biodigestor, porém com foco na análise de 
investimento e a inclusão da abordagem por opções 
reais, que entrega um avanço na abordagem econô-
mica deste recurso. Todavia, os resultados apresenta-
dos na quarta seção estão restritos às fontes de dados 

pesquisadas, tendo em vista, as especificidades que 
as propriedades rurais apresentam em outras regiões. 

Não obstante, ressalta-se que novas pesquisas nes-
ta área devem respeitar as limitações tradicionais que 
uma abordagem exploratória e descritiva agrega.

3 REVIsÃO TEÓRICA

3.1 BiODigESTãO ANAERÓBiA UMA 
ALTERNATivA ENERgÉTicA

Atualmente, o profissional chamado de “produtor 
rural” ou “empresário rural” é aquele proprietário de 
terra ou simplesmente um investidor que se associa a 
um proprietário de terra e através de ferramentas de 
gestão conduz a atividade agropecuária com enfoque 
empresarial (SILVA, 2009). 

Em virtude de se analisar a gestão de confinamen-
to para bovinos de corte, o confinamento precisa ser 
visto como uma estratégia de terminação dentro da 
empresa. É preciso planejar de modo que todas as 
ações da empresa convirjam para um ponto em co-
mum. Os custos do confinamento são altos, quando 
comparados à produção a pasto. Portanto, utilizar tec-
nologias que proporcionam uma redução nos custos 
de produção pode ser uma alternativa de viabilizar 
ainda mais esse sistema.

Segundo Xavier (2009), a intensidade da produção 
animal é o fator da extensão do impacto ambiental. 
Os dejetos como fator de impacto ambiental num sis-
tema de produção de ruminantes devem ser maneja-
dos com responsabilidade. Sendo assim, a utilização 
de biodigestores no meio rural tem merecido desta-
que devido aos aspectos de saneamento e geração de 
energia, além de estimular a reciclagem orgânica de 
nutrientes (SANTOS; LUCAS JR., 2004; ANGONE-
SE; CAMPOS; WELTER, 2007).

O biodigestor, também permite significativa me-
lhora nas condições sanitárias das propriedades acar-
retando em benefícios à saúde do trabalhador, família 
e do ambiente (LUCAS JR.; SILVA 1987; OLIVEI-
RA, 2010); outro ponto mencionado por Lucas Jr. E 
Silva (1987) e Bonfante (2010) é a possibilidade do 
subproduto biofertilizante tratado como adubo nas 
fazendas, que quando certificadas como produtora de 
produtos orgânicos apresentam rendimentos maiores, 
especialmente quando exportam para países desen-
volvidos.

Assim, Pereira (2009, p. 41) assinala os principais 
benefícios de instalação do equipamento para biodi-
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gestão de dejetos bovinos:
a) Baixo custo de implantação e operacional;
b) Adequada eficiência na remoção das diversas  

 categorias de poluentes
c) Não há consumo de energia elétrica, uma vez  

 que dispensa o uso de bombas, baixa demanda  
 de área, reduzindo os custos de implantação;

d) Produção de metano, gás de elevado teor  
 calorífico;

e) Produção de Biofertilizante, visando à sua  
 aplicação com fertirrigação de culturas agrícolas.

Assim, o tratamento desses efluentes pode se 

processar por intermédio da fermentação anaeróbi-
ca (metânica) que, além da capacidade de despoluir, 
permite valorizar um produto energético (Biogás) e 
ainda obter um fertilizante, cuja disponibilidade con-
tribui para uma rápida amortização dos custos da tec-
nologia instalada (PEREIRA, 2009).

A Figura 1 demonstra ilustrativamente o funcio-
namento de um biodigestor horizontal. Este é o mo-
delo mais utilizado por apresentar uma maior produ-
ção de biogás, pois as suas dimensões de área ficam 
mais expostas às radiações solares em relação aos 
outros modelos.

Figura 1:   Esquema de Biodigestor de fluxo contínuo

Figura 2: Imagem de um Biodigestor contínuo Sansuy

Fonte: www.sansuy.com.br

Fonte: EMBRAPA (2009)
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3.2 ANáLIsE DE INVEsTImENTO

A avaliação financeira de um projeto tem por ob-
jetivo investigar as fontes de geração de valor dos 
investimentos realizados (DAMODARAN, 1999). A 
literatura financeira assevera que todas as decisões 
de investimento devem ser pautadas na premissa de 
criação de riqueza (valor) aos investidores e partes 
interessadas, para tanto, os investimentos são acei-
tos à medida que o retorno marginal de cada unidade 
monetária empregada é maior que o seu custo de cap-
tação (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002; GIT-
MAN, 2004; ASSAF NETO, 2010). 

O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é um dos 
métodos de análise mais utilizado pelos analistas fi-
nanceiros o qual segundo Damodaran (1999), relacio-
na o valor de um ativo ao valor presente dos fluxos 
de caixa futuros esperados relativos aquele ativo. A 
taxa de desconto será uma função do risco estimado 
do fluxo de caixa, com maiores taxas para projetos 
envolvendo maiores riscos e menores taxas para pro-
jetos com menor volatilidade de resultados. 

O Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna 
de Retorno (TIR) são as técnicas tradicionais de ava-
liação de um investimento a partir do FCD, outras 
possibilidades podem ser alcançadas como o Índice 
de Lucratividade e o Payback Descontado (ROSS, 
WESTERFIELD; JAFFE, 2002; GITMAN, 2004; 
ASSAF NETO, 2010).

As Fórmulas 01 e 02 apresentam a identidade do 
VPL e da TIR:

(01)

(02)

Os critérios de decisão são:
a) Se o VPL > 0 aceita-se o projeto; 
b) Se a TIR > Custo de capital (k) aceita-se o projeto;
c) Se houver conflito entre TIR e VPL, este último  

 define assume é o preponderante.
No entanto, há uma grande limitação no uso des-

tas, pois o modelo não incorpora a flexibilidade ge-
rencial de alterar o projeto, há uma premissa implícita 
que os parâmetros do modelo do fluxo de caixa livre 
(FCL) se manterão constante no curso do projeto, 
conforme a projeção inicial (TRIGEORGIS, 1993). 

VLP = Σ –FC0

n

t=1

FCLt

(1 + k)t

0 = Σ –FC0

n

t=1

FCLt

(1 + TIR)t
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3.2.1 TEORiA DAS OpçõES REAiS

A TOR surge como resposta às limitações do FCD 
por considerar os projetos de investimentos como um 
direito da entidade e não uma obrigação (BRAN-
DÃO; DYER, 2009). O resultado da TOR é o valor da 
flexibilidade gerencial em alterar o projeto, portanto, 
o cálculo desta é a diferença entre o FCD sem flexi-
bilidade, isto é, calculado sobre as premissas tradi-
cionais e o FCD com as flexibilidades incorporadas, 
conforme a Fórmula 3.

(03)

Existem três técnicas tradicionais no cálculo das 
opções em projetos de investimentos de ativos reais: 
Modelo de Black Sholes, Simulação de Monte Carlo e 
Modelo Binominal, proposto por Cox Ross e Rubins-
tein (1979) (SANTOS; ZOTES, 2011).

Neste trabalho, será utilizado o modelo binominal 
recombinante que admite os movimentos ascendentes 
“u” e descendentes “d” assumindo que os valores se-
guem o movimento geométrico browniano, de forma 
que os cálculos para estes movimentos em tempo dis-
creto podem ser calculados pelas fórmulas (04) e (05):

(04)

(05)

Após as projeções do FCD no futuro, consideran-
do os movimentos ascendentes e descendentes, estes 
são calculados de traz para frente pela abordagem 
probabilística neutra ao risco, conforme Copeland e 
Antikarov (2001).

(06)

Ainda, para encontrar o valor de   e ρ, utiliza-se

(07)

(08)

   4 DIsCussÃO DE REsuLTADOs 

Foram construídos três cenários avaliados em 
rebanhos de 300, 900 e 2700 bois de corte, manti-

tradflex FCDFCDTOR −=

teu ∆⋅= σ

ted ∆⋅−= σ

ud 1=ou
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dos em confinamento durante o ano todo, divididos 
em 3, 9 e 27 lotes de 100 animais respectivamente, 
distribuídos em piquetes.  

De acordo com os cenários avaliados nesse estudo, 
foram levantados os investimentos de implantação 
dos biodigestores, abrangendo tanto os relacionados 
aos materiais do biodigestor, quanto: manta para re-
vestimento e cobertura; sistema de fixação (chapas, 
parafusos, porcas, etc.); acessórios (Bomba de recir-
culação, painéis, tubulações, etc.); válvulas de alívio 
e pressão; rede de passagem; queimadores; sistema de 
separador de sólidos (bomba, painéis, tubulações e la-
goa de homogeinização), bem como os custos de ma-
terial civil, mão-de -obra de escavação e instalação.

Para cada cenário foi considerado o potencial da pro-

dução do biogás e a partir deste dado foi definido o mo-
delo e o número de motogerador necessário. Para esta 
análise foi considerado um tempo de 7,29; 9,31 e 17,18 
horas diárias de funcionamento. Ou seja, a partir dessas 
variáveis foi possível avaliar qual o conjunto de motoge-
rador e a quantidade necessária em cada cenário. 

O custo de manutenção do equipamento de acor-
do com o fabricante é de 0,03/kwh gerado. Este é o 
valor médio que abrange tanto a manutenção perió-
dica (troca de vela e óleo) quanto à de longo prazo, 
ou seja, revisão completa do grupo de motogerador 
realizada a cada 8.000 horas de funcionamento. Os 
custos do motogerador que inclui o painel de força, 
treinamento e instalação estão apontados referentes 
a cada cenário na Tabela 1.

N° DE BOIS CONJUNTO MOTOGERADOR BIOGÁS/DIA KWH/DIA CUSTO
2700 330 KVA 240 M³ 4536,15 R$ 323.561,00
900 174 KVA 720 M³ 1295,95 R$ 174.000,00
300 74 KVA 2160 M³ 431,56 R$ 74.000,00

A receita gerada por este projeto provém da redu-
ção das despesas com energia elétrica obtida com o 
uso do motogerador. Outra receita gerada pelo projeto 
provém da redução dos custos com adubação quími-
ca das áreas cultiváveis da propriedade, substituídas 
pelo biofertilizante produzido no biodigestor. O cál-
culo da receita gerada pelo biofertilizante foi a partir 
dos preços da tonelada do sulfato de amônia, super 
fosfato simples e cloreto de potássio encontrados no 
mercado de insumos agropecuários da região de Ja-
boticabal-SP.

Os custos de manutenção anual dos biodigestores 
foram estimados com base nas variáveis: Mão-de-
-Obra Direta; Seguro; Depreciação (vida útil 10 anos 
com valor residual em 10% do valor original); Substi-
tuição de Manta; e Materiais Indiretos para manuten-
ção geral do equipamento e infraestrutura.

A taxa mínima de atratividade foi determinada 
em 11% a.a. tendo em vista, a taxa livre de risco do 
país no período analisado 9% a.a. mais um prêmio 

pelo risco estimado em 2%.As Tabelas 2 apresentam 
os fluxos de caixa do cenário com maior investimen-
to em confinamento e os cálculos resultantes para o 
VPL e TIR.

O investimento necessário à implantação do siste-
ma biogestor para o confinamento de 2700 cabeças, 
requer o montante inicial de R$ 2 milhões, de forma 
que o investimento depois de empreendido pode ser 
abandonado com um valor de desmobilização orçado 
em R$ 500 mil. Observa-se que os custos incremen-
tais do projeto alcançam 29% da receita total líquida 
o que denota a eficiência operacional do investimento.

A alíquota do Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (IR+CSLL) foi estipu-
lada no limite máximo de contribuição, pois a pro-
priedade já recolhe os tributos na faixa superior da 
Receita Federal do Brasil.

O valor estimado em 10% para o valor residual 
refere-se à possibilidade do uso do sistema em outros 
ambientes após manutenção.
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Contas/Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Líquida 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390 1.189.390

Biofertilizante 314.582
Biogás 874.808

Custos Operacionais 488.911 342.311 342.311 342.311 488.911 342.311 342.311 342.311 488.911 342.311
Manutenção motogerador 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664 49.664

Manutenção bio 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330
Mão de Obra Limpeza 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215

Mão do Obra Carga do Bio 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215 20.215
Depreciação 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383

Horas Máquina limpeza 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487 48.487
Seguro 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017 16.017

Manta Superior (5 anos) 146.600 146.600 146.600
Resultado Operacional 700.479 847.079 847.079 847.079 700.479 847.079 847.079 847.079 700.479 847.079
IR + CSLL (34%) 238.163 288.007 288.007 288.007 238.163 288.007 288.007 288.007 238.163 288.007
Resultado Líquido 462.316 559.072 559.072 559.072 462.316 559.072 559.072 559.072 462.316 559.072
(+) Depreciação 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383 180.383
(+/-) Investimento 2.004.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.426
(=) Fluxo de Caixa Livre -2.004.259 642.700 739.456 739.456 739.456 642.700 739.456 739.456 739.456 642.700 939.881
(=) Fluxo de Caixa Descontado -2.004.259 579.009 600.159 540.684 487.102 381.411 395.343 356.165 320.869 251.247 331.012
VPL 2.238.741
Taxa de desconto 11%
taxa = 9% (Selic) + 2% (Prêmio)
TIR 33%

tabela 2:   Fluxo de caixa descontado para o cenário de 2700 bois

tabela 3: Fluxo de caixa descontado para o cenário de 900 bois

Fonte: dados da pesquisa (elaborado pelos autores)

Fonte: dados da pesquisa (elaborado pelos autores)

Observa-se que o Valore Presente Líquido deste inves-
timento é superior ao investimento inicial o que entrega um 
índice de lucratividade de 112%, este elevado índice é tra-
duzido pela TIR que supera o custo financeiro em três ve-
zes. Logo, tem-se um investimento altamente atrativo, ten-
do como premissa a existência do gado em confinamento.

Em razão do alto investimento na aquisição do 
gado e na implantação do biogestor, considerou-se 

um cenário para a propriedade rural estudada com 
900 cabeças, descrito na Tabela subsequente.

As premissas do fluxo de caixa se mantêm com varia-
ção, apenas, nos valores oriundos à receita e custos, em 
razão da menor dimensão do sistema de biogestor frente 
aquele apresentado para 2700 cabeças. Nota-se que o in-
vestimento continua atrativo pela técnica do VPL e TIR, 
de modo que a lucratividade do investimento caiu para 

Contas/Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Líquida 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 381.476,67 

Biofertilizante 291.602,54 
Biogás 89.874,13   

Custos Operacionais 213.469,30 148.469,30 148.469,30 148.469,30 213.469,30 148.469,30 148.469,30 148.469,30 213.469,30 148.469,30 
Manutenção motogerador 14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   14.190,65   

Manutenção bio 3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     3.250,00     
M-d-O limpeza 16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   

M-d-O  carga do bio 16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   16.172,00   
Depreciação 76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   

Horas Máquina limpeza 16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   16.162,20   
Seguro 6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     6.145,66     

Manta Superior (5 anos) 65.000,00   -              -              -              65.000,00   -              -              -              65.000,00   -              
Resultado Operacional 168.007,37 233.007,37 233.007,37 233.007,37 168.007,37 233.007,37 233.007,37 233.007,37 168.007,37 233.007,37 
IR + CSLL 57.122,51   79.222,51   79.222,51   79.222,51   57.122,51   79.222,51   79.222,51   79.222,51   57.122,51   79.222,51   
Resultado Líquido 110.884,86 153.784,86 153.784,86 153.784,86 110.884,86 153.784,86 153.784,86 153.784,86 110.884,86 153.784,86 
(+) Depreciação 76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   76.376,79   
(+/-) Investimento 848.631,00 -              -              -              -              -              -              -              -              -              84.863,10   
(=) Fluxo de Caixa Livre 848.631,00- 187.261,65 230.161,65 230.161,65 230.161,65 187.261,65 230.161,65 230.161,65 230.161,65 187.261,65 315.024,75 
(=) Fluxo de Caixa Descontado 848.631,00- 168.704,19 186.804,36 168.292,22 151.614,61 111.130,68 123.053,82 110.859,30 99.873,24   73.205,22   110.946,83 
VPL 455.853,46 
Taxa 11%
taxa = 9% (Selic) + 2% (Prêmio)
TIR 22%
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53% frente os 112% do primeiro cenário. Essa condição 
ocorre em função da melhor alavancagem operacional 
do primeiro cenário. De toda forma, a rentabilidade do 
investimento, mensurado pela TIR, é duas vezes supe-
rior ao custo financeiro do capital empregado no projeto 
o que confirma a viabilidade do investimento.

Neste sentido, projetou-se um cenário mais restrito 
ao sistema de confinamento com apenas 300 cabeças, 
para tanto, as premissas de construção do fluxo de cai-
xa se mantiveram, com diferença, apenas, nos valores 
estimados para as variáveis. A Tabela 4 traz os resulta-
dos do fluxo de caixa para este terceiro cenário.

Contas/Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Líquida 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 127.130,08 

Biofertilizante 97.200,84   
Biogás 29.929,24   

Custos Operacionais 79.539,21   63.739,21   63.739,21   63.739,21   79.539,21   63.739,21   63.739,21   63.739,21   79.539,21   63.739,21   
Manutenção motogerador 4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     4.725,66     

Manutenção bio 790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        790,00        
M-d-O limpeza 8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     

M-d-O  carga do bio 8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     8.086,00     
Depreciação 34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   

Horas Máquina limpeza 5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     5.387,40     
Seguro 2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     2.565,22     

Manta Superior (5 anos) 15.800,00   -              -              -              15.800,00   -              -              -              15.800,00   -              
Resultado Operacional 47.590,87   63.390,87   63.390,87   63.390,87   47.590,87   63.390,87   63.390,87   63.390,87   47.590,87   63.390,87   
IR + CSLL 16.180,90   21.552,90   21.552,90   21.552,90   16.180,90   21.552,90   21.552,90   21.552,90   16.180,90   21.552,90   
Resultado Líquido 31.409,97   41.837,97   41.837,97   41.837,97   31.409,97   41.837,97   41.837,97   41.837,97   31.409,97   41.837,97   
(+) Depreciação 34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   34.098,93   
(+/-) Investimento 378.877,00 -              -              -              -              -              -              -              -              -              37.887,70   
(=) Fluxo de Caixa Livre 378.877,00- 65.508,90   75.936,90   75.936,90   75.936,90   65.508,90   75.936,90   75.936,90   75.936,90   65.508,90   113.824,60 
(=) Fluxo de Caixa Descontado 378.877,00- 59.017,03   61.632,09   55.524,41   50.021,99   38.876,35   40.598,97   36.575,65   32.951,03   25.609,05   40.087,26   
VPL 62.016,84   
Taxa 11%
taxa = 9% (Selic) + 2% (Prêmio)
TIR 14,62%

tabela 4: Fluxo de Caixa Descontado para o cenário de 300 bois

Fonte: Dados da pesquisa (elaborado pelos autores)

Igualmente, os resultados dos dois primeiros ce-
nários, o sistema de biogestor e biogás aplicado em 
sistema de confinamento bovino com 300 cabeças 
mostraram-se economicamente viável com VPL po-
sitivo e TIR superior ao custo de captação; no en-
tanto o índice de lucratividade cai para 16% o que 
confirma a existência da alavancagem operacional 
neste investimento, cujos resultados operacionais 
são potencializados por volumes maiores de venda 
que diluem o custo fixo.

Destarte, pela abordagem FCD, os investimentos 
em sistemas de biogestão e biogás em sistemas de 
confinamento bovino são economicamente viáveis 
para a propriedade rural estudada, com destaque 
para os projetos  que envolvem um maior número de 
cabeças de gado.

Corrobora a viabilidade dos projetos o período 
de Payback Descontado de aproximadamente 4,5 e 8 
anos para os cenários 1, 2 e 3 respectivamente.

Não obstante, um número inferior a 200 animais 

não seria suficiente para recuperar o investimento 
realizado considerando o decréscimo observado na 
TIR e o baixo VPL; essa condição decorre da baixa 
capacidade de geração de receita.

Em função da disponibilidade de capital ou acesso 
a este apresentada pelo produtor rural, utilizou-se a 
teoria de Opções Reais para incorporar a flexibilida-
de de expansão no projeto, qual seja: o produtor faria 
o investimento inicial no sistema de biogestão e bio-
gás para um confinamento de 900 bovinos e no sexto 
ano, após o investimento recuperado, com o produtor 
novamente capitalizado, este expandiria o sistema 
para 2700 cabeças.

Para tanto, nós investigamos os gastos necessários 
para readaptação da planta existente no momento 
atual, de forma que identificamos que o investimento 
adicional seria o valor complementar entre as duas 
oportunidades de investimento (2700 cabeças e 900 
cabeças), ou seja, R$ 1.144.693,00.

Sendo assim, foi utilizado o modelo recombinan-
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Fonte: Elaborado pelos autores

te proposto por Cox, Ross e Rubinstein (1979) tendo 
como variáveis:

i) O valor presente do fluxo de caixa do projeto 
para 900 cabeças como ativo subjacente.

ii) Estimamos a volatilidade do projeto em 10%.
iii) O gasto adicional para o novo investimen-

to no sexto ano capitalizado foi R$ 1.919,764,56 
(1.144.693*(1,09)6)

Diante disso, os movimentos ascendentes e descen-
dentes foram calculados a partir das fórmulas 04 e 05:

As probabilidades neutras em relação ao risco fo-
ram calculadas por meio das Fórmulas 07 e 08 apre-
sentadas na literatura, de modo que os resultados 
para esta pesquisa estão expostos na sequência.

A Figura 3 apresenta os resultados da árvore bi-
nominal criada para 10 anos em conformidade com 
a vida útil do projeto, tomando como ponto de par-
tida o valor presente do fluxo de caixa do projeto 
com 900 cabeças.

105171,111,0 == ×eu

904837,01 == ud

075729,09242,01 =−=q

 [(1+0,09) – 0,904837] 
 (1,105171 – 0,904837) p = = 0,9242

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.227.960

3.825.617
3.461.561 3.461.561

3.132.150 3.132.150
2.834.087 2.834.087 2.834.087

2.150.731 2.564.388 2.564.388
1.946.062 1.972.360 2.320.354 2.320.354

1.760.870 1.760.870 1.784.665 2.099.543
1.593.301 1.593.301 1.593.301 1.614.831 1.899.745

1.441.678 1.441.678 1.441.678 1.441.678 1.461.160
1.304.484 1.304.484 1.304.484 1.304.484 1.304.484 1.322.112

1.180.346 1.180.346 1.180.346 1.180.346 1.180.346
1.068.022 1.068.022 1.068.022 1.068.022 1.068.022

966.386 966.386 966.386 966.386
874.422 874.422 874.422 874.422

791.210 791.210 791.210
715.916 715.916 715.916

647.788 647.788
586.143 586.143

530.364
479.893

Verifica-se que a distribuição da árvore se 
amplia a partir do efeito multiplicativo dos mo-
vimentos u e d. Por exemplo, no ano 1, o valor 
do ativo subjacente assumiria duas possibilida-
des: 1.441.678 (1.304.484*1,105171) e 1.180.346 
(1.304.484*0,904837).

Essa evolução ocorre de forma recombinante até 
o ano 6, quando, então, o proprietário rural poderá 
decidir se mantém o sistema biogestor e biogás para 
900 cabeças ou altera para atender 2700 com o custo 

adicional na ocasião do sexto ano de R$ 1.919,764,56.
Ressalta-se que o fluxo de caixa livre do sistema 

para 2700 cabeças é 3,2 vezes superior àquele apura-
do para 900 cabeças, conforme pode ser calculado nas 
Tabelas 2 e 3. No entanto, em função do princípio do 
conservadorismo e por se tratar de uma tomada de de-
cisão, após 6 anos de início do projeto; considerou-se 
um acréscimo de 2 vezes no Fluxo de Caixa Livre.

Sendo assim, o critério de decisão no nó superior do 
sexto ano, obedeceu à seguinte regra, como exemplo:

Figura 3 – Árvore binominal do ativo subjacente
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O maior valor para aquele nó, foi substituir o sis-
tema para 900 cabeças para o de 2700, mesmo com 
o gasto adicional de R$ 1.919.764 e o mesmo ocorre 
para os nós abaixo. Se utilizássemos o critério de 3,2 
vezes Fluxo de Caixa, apenas, na última situação do 

sexto ano, não seria viável a expansão do projeto.
A Figura 4 traz para o valor presente o Fluxo de 

Caixa da Figura 3, por meio das probabilidades neu-
tras em relação ao risco, calculadas anteriormente e 
aplicadas na Fórmula 06. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.227.960

3.825.617
3.461.561 3.461.561

3.132.150 3.132.150
2.834.087 2.834.087 2.834.087

2.564.387 2.564.388 2.564.388
2.320.352 2.320.348 2.320.354 2.320.354

2.099.537 2.099.520 2.099.465 2.099.543
1.899.732 1.899.685 1.899.475 1.898.619 1.899.745

1.718.935 1.718.839 1.718.377 1.716.027 1.702.754
1.555.335 1.555.171 1.554.373 1.550.285 1.526.904 1.322.112

1.407.043 1.405.844 1.399.989 1.369.829 1.195.294
1.271.334 1.263.822 1.229.441 1.080.696 1.068.022

1.140.554 1.103.895 977.134 966.386
991.561 883.536 874.422 874.422

798.938 791.210 791.210
715.917 715.916 715.916

647.795 647.788
586.240 586.143

531.761
479.893

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4 – Valor Presente do FCD com a Flexibilidade Incorporada

Nota-se que o Fluxo de Caixa Descontado com a 
flexibilidade de expansão no sexto ano atingiu o valor 
de R$ 1.555.335, superior em R$ 250.850 o valor do 
projeto original (R$ 1.304.484). Importa, ainda res-
saltar, que a alteração do investimento no sexto am-
pliaria a vida útil do projeto até o décimo quarto ano, 
o que confirmaria ainda mais a viabilidade da expan-
são do investimento.

Todavia, como neste artigo o interesse é analisar a 
viabilidade econômica de projetos e incorporar a teoria 
de opções reais, entende-se que o objetivo foi alcançando. 
Ademais, foi possível sinalizar para o proprietário rural, o 
momento e as condições para tomada de decisão.

   5 CONCLusÕEs

O estudo realizado alcançou os objetivos propos-
tos quando: 

i) conseguiu mapear os gastos necessários para 
implantação e manutenção de um sistema biodigestor 

em confinamento bovino, incluindo três cenários dis-
tintos e os ganhos relativos à substituição da energia 
elétrica adquirida de concessionárias por sistema de 
moto-gerador, a partir do biogás e o aproveitamento 
da matéria orgânica como biofertilizante, não sendo 
necessária a aquisição deste no mercado;

ii) Os dados primários viabilizaram a construção 
de fluxos de caixa, que descontados a valor presen-
te sinalizaram para uma viabilidade econômica nas 
três situações, porém com a advertência de que uma 
quantidade inferior a 200 animais a TIR poderá ser 
inferior à taxa de desconto;

iii) Foi possível a utilização da TOR, com a flexi-
bilidade de expansão do projeto, cujo resultado refor-
çou a viabilidade do investimento e a oportunidade 
desta decisão para criar valor ao projeto e aumentar 
a riqueza do acionista, além é claro, de permitir uma 
destinação correta aos resíduos desta atividade. 

Desta forma, os resultados da pesquisa corrobo-
ram os principais resultados da literatura, quanto à 
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viabilidade econômica deste investimento e sua im-
portância na sustentabilidade ambiental e econômica 
dos empreendimentos rurais, a partir, do reaprovei-

tamento dos resíduos sólidos gerados, bem como, na 
inclusão do processo gerencial na alteração do curso 
dos investimentos.
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resUmo
O propósito deste trabalho é discutir o gerenciamento em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) sob o pressuposto de que um doutor reúne 
melhores condições para dirigir um campus face ao conjunto de competências que detém comparado a profissional supostamente desprovido desta 
titulação acadêmica. Como gerenciar um campus de IFES impõe determinadas habilidades e qualificações, percebe-se no recorte feito – Campi de 
IFES do Nordeste – que o doutor deve estar preparado psicologicamente, capacitado administrativamente e comprometido operacionalmente, sem que 
necessariamente seja formado na área de Administração – embora se reconheça ser esta a formação ideal com o intuito de melhor assegurar os resultados 
pretendidos na condução da unidade. Teorias sobre aprendizado, conhecimento, competências, competitividade e cultura auxiliam a sustentar as reflexões 
do ensaio.

Palavras-chave: IFES. Gestão. Titulação. Competências. Competitividade.

aBstract
The purpose of this paper is to discuss the management in Federal Institutions of Higher Education (IFES) under the assumption that a doctor 
gathers better conditions to drive a campus against a set of competencies that holds compared to professional supposedly devoid of this academic 
title. How to manage a campus IFES requires certain skills and qualifications, we find the clipping done – Campi IFES Northeast – the doctor must 
be psychologically prepared, administratively trained and committed operationally, without necessarily being formed in Management – although 
it is recognized that this ideal formation in order to better ensure the desired results in driving the unit. Theories of learning, knowledge, skills, 
competitiveness and culture help to sustain the reflections of the essay.

Keywords: IFES. Management. Doctorate. Skills. Competitiveness.
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   1  INTRODuÇÃO

Louis Pasteur cunhou uma frase oportuna: “A sor-
te favorece apenas aqueles com mentes preparadas” 
(BESSANT; TIDD, 2009, p. 72). No mundo corporati-
vo, ou você decide ou decide. Ao não decidir, o gestor 
direciona os holofotes para si e por todos é questio-
nado quanto à sua capacidade resolutiva. Quando se 
analisa o mundo acadêmico, cujas iniciativas também 
sinalizam para a boa ou má decisão, parece haver um 
misto de omissão, despreocupação e aversão ao risco 
(DAMODARAN, 2009), possivelmente incentivado 
pela ausência de cobranças, excesso de delegação ou 
mesmo despreparo que, em empresas privadas, esta-
riam sob a custódia dos acionistas, sempre ávidos por 
resultados financeiros consistentes e duradouros. Em 
qualquer atividade, o curso de ação deve convergir 
para a produção de resultados eficazes. No campo 
da gestão em ensino superior, esta condição torna-
-se inafastável do permanente processo de flexibili-
zação e ajustes necessários à realidade pedagógica, 
perpassando por decisões estratégicas. Como evi-
denciam Prahalad e Hamel (2005, p. X) “estratégia 
envolve muita transpiração”. De acordo com Ulrich 
e Smallwood (2006, p. 148) “a capacidade de aprendi-
zagem equivale à produção de ideias e à difusão des-
tas ideias com impacto”, ou seja, não basta produzir 
as ideias se elas não se refletirem em resultado im-
pactante para a organização e ambiente. Nesta linha 
de ação, a aprendizagem se consolida como elemento 
essencial para a transformação das competências (in-
dividuais e coletivas) e suas consequências na ambi-
ência negocial assegurando a vantagem competitiva, 
sendo o líder o responsável pela disseminação das 
práticas (ULRICH; SMALLWOOD, 2006).

Neste insight, carece de lógica o raciocínio de que 
o melhor gestor para um campus pode ser qualquer 
um, como se apenas o título (ou não) atestasse a com-
petência gerencial. Há algumas razões: Primeiro, por-
que embora o comando de um campus de IFES não 
exija do dirigente a capacidade gerencial compatível 
com o cargo na mesma intensidade, discernimento e 
profundidade que é requerido do doutor no segmento 
da pesquisa, este pode, através de aprendizagem in-
formal, como aquelas adquiridas por meio de ocupa-
ção de cargos de coordenação de curso, assessoria em 
direção, cargo em comissão etc., angariar um portfó-
lio de conhecimentos e habilidades compatíveis com 
a função de direção. Segundo, nem sempre o doutor 
é portador de um conjunto de habilidades inerentes 
ao gestor, nem ao gestor pode-se inferir a reunião de 

competências pertinentes ao trabalho desenvolvido 
pelo doutor-pesquisador. A construção destas duas 
competências reputa-se ideal no cômputo da prática 
administrativa e, neste raciocínio, o agrupamento das 
competências oriundas do campo da pesquisa e do 
setor administrativo contribui para a eficiência geren-
cial. Terceiro, porque há mais fatores a se conside-
rar no contexto diretor do que simplesmente visão, 
missão, objetivos, valores e crenças. O poder políti-
co, a capacidade gerencial, a cultura organizacional 
vigente, o conjunto de competências individuais e a 
legitimação no cargo do dirigente-pesquisador deter-
minam o futuro de sua gestão. Decerto que apenas o 
título de doutor não lhe assegura a consagração, po-
rém, a experiência adquirida através do aprendizado 
desenvolvido em áreas distintas pode contribuir para 
o sucesso na gestão do campus.

Tais fatores compõem a estrutura instrumental de 
uma organização, em especial se ela é construída so-
bre uma base historicamente politizada, como é o caso 
das IFES, onde emergem os mais variados interesses, 
muitos dos quais solapando o interesse coletivo, cujo 
pressuposto está fundado em elementos formadores 
da história do docente (produção acadêmica, tempo 
de casa, projetos etc.) e não do prenúncio de uma nova 
era, voltada para a melhoria da qualidade de ensino, 
somado à pesquisa e à extensão, construindo um tripé 
indissociável, apontando os faróis para a contempora-
neidade educacional, a inovação dita concreta, abs-
traída de retóricas cansadas e pouco eficazes. Parece 
dicotômica a visão de que a formação pura e simples 
do doutor garante o êxito gerencial. Em verdade, não 
apenas sua titulação – necessária – mas o conjunto 
de competências individuais – essencial – reforçam 
os fatores basilares para uma próspera gestão e o cre-
dencia a conduzir com excelência a instituição, inde-
pendentemente de sua área de formação.

Resta institucionalizado no mundo acadêmico que 
a produção de trabalhos, o envolvimento com pesqui-
sas e a coordenação ou participação de megaeventos 
no segmento acadêmico constituem o referencial para 
elevar o conceito de um doutor. Não à toa, o volume 
de trabalhos que encharcam os e-mails dos avaliado-
res dos eventos voltados não apenas à área de Ad-
ministração, é significativo. Há gestor que despende 
todo o seu tempo na produção acadêmica e publica-
ções, seguramente atividades de relevância no âm-
bito das IFES. Exercendo o papel de “administrador 
educacional” (COLOMBO, 2004), o reconhecimento 
é menos de caráter acadêmico e mais de cunho finan-
ceiro, derivado do status que o cargo impõe. Nesta 
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linha, o pesquisador/doutor é incansável na busca de 
prestígio, desempenho acadêmico e projeção. Porém, 
desviar o foco da condução de um campus consti-
tui sério óbice ao êxito do empreendimento, pois a 
concentração em pesquisa reduz o comprometimen-
to com as questões de caráter gerencial. Para Silva 
e Silva (2011, p. 58) “há um diferencial entre o que é 
ensinado sobre administrar e o desenvolvimento da 
gestão”, impondo ao dirigente não apenas conheci-
mentos, mas fundamentalmente habilidades, as quais 
são obtidas com o desenvolvimento de competências 
(FLEURY; FLEURY, 2010; ZARIFIAN, 2011). Aliás, 
como coloca Oliveira Jr. (2011, p. 123), na atualidade 
a “premissa básica é que os recursos internos à orga-
nização comandam o desempenho da empresa”, ou 
seja, os recursos materiais e os intangíveis reforçam 
uma lógica corrente: são os recursos que determinam 
o grau de competitividade de uma organização (OLI-
VEIRA JR., 2011), seja ela pública ou não.

DEsENHO EsTRuTuRAL: AmBIENTE E 
COmPETÊNCIAs RELACIONADOs

Para muitos, a estrutura da IFES, regra geral en-
gessada e arcaica, contribui para o mascaramento 
das competências gerenciais. Estrutura para Thiry-
-Cherques (2006, p. 142), é “um todo formado de 
fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos 
depende dos outros e é determinado por sua relação 
com eles. A alteração, acréscimo ou supressão de um 
elemento implica acomodação e reajuste na posição 
dos demais”, sugerindo que a inércia pode ser um ele-
mento presente na gestão das IFES. Neste estágio, a 
formação acadêmica original do doutor, cujo papel de 
dirigente da IFES está sendo determinado, condicio-
na às consequências que podem resvalar em posições 
de cunho meramente estratégico, político ou em ra-
zão de um perfil voltado para uma visão prospecti-
va, alinhavada com o futuro do ensino, descartando 
estratégias deliberadas (MINTZBERG, 2000), em 
razão da necessidade de adaptar a realidade estratégi-
ca à estrutura organizacional. Para Mintzberg (2000, 
p. 21) “a organização usa a estratégia para lidar com 
as mudanças nos ambientes” e, como tal, a estrutura 
deve acompanhar a estratégia (MINTZBERG, 2000; 
PUGH; HICKSON, 2004; SUGO, 2006; MACHA-
DO-DA-SILVA; BARBOSA, 2002) ou não, visto que 
vertentes atuais indicam a estratégia como prática, 
impondo uma práxis com base nos recursos internos, 
visando à vantagem competitiva, alterando desta for-

ma uma lógica historicamente construída. Por meio 
dos ativos intangíveis, a estratégia corporativa se im-
põe, mexendo com o ambiente e com a estrutura onde 
a organização encontra-se inserida.

Admitindo-se que a estrutura acompanha as trans-
formações ambientais, está implícito que as IFES de-
vem adotar estratégias que estejam alinhadas com o 
novo cenário do ensino superior. Sob esta perspectiva, 
o dirigente máximo da instituição deve ser dotado de 
competências e habilidades compatíveis com o for-
mato pós-transformação imposto pela dinâmica am-
biental, muito em razão das inovações que vêm atre-
ladas a novos modelos de produção e vice-versa. Não 
é exagero afirmar que tais transformações algumas 
vezes são relegadas a plano secundário, sob o pretexto 
de estrutura deficitária nas instituições que dirigem, 
encobrindo, assim, a indisfarçável ineficiência, sen-
do esta forte empecilho para o processo de inovação 
gerencial. Para Friga, Bettis e Sullivan (2004, p. 113), 
apontando as transformações no ensino de Adminis-
tração do futuro, “ao estimar opções estratégicas para 
o futuro, os líderes das escolas de Administração pre-
cisam levar em conta a estrutura existente em suas 
instituições e sua habilidade para mudança. Alguns 
líderes educacionais e membros do corpo docente não 
têm noção total ou preocupação com as mudanças po-
tenciais”, sinalizando certa omissão em aplicar uma 
postura estratégica e de liderança que devem permear 
as ações nestas instituições. Talvez falte ao gestor as 
competências administrativas que formam o colchão 
de conhecimentos necessários ao bom gerenciamento 
organizacional, embora tal deficiência possa ser cor-
rigida ao longo de sua estadia gerencial, visto que a 
maioria dos diretores de campus não é formada em 
Administração (Quadro 2).

Como toda decisão implica risco e a hegemonia 
política está instaurada, parece ser mais sensato si-
lenciar diante de determinadas situações que exigem 
decisões mais duras, não raro taxadas de “atos de per-
seguição”. Como coloca Jones (2010, p. 10), “a quali-
dade de tomada de decisão organizacional, por exem-
plo, é uma função da diversidade de pontos de vista 
que são considerados e do tipo de análise realizada”. 
O pecado do gestor evidencia-se mais pela omissão 
do que pelo cometimento de naturais atos falhos e isto 
o empurra para a vala comum dos maus dirigentes, 
provavelmente em razão dos dispositivos legais que 
permitem apenas a execução do que é legalmente per-
mitido. Por isso, conciliar a escassez de recursos com 
o aumento da eficiência, motivar os colaboradores, 
acompanhar e se ajustar à evolução ambiental e satis-
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fazer alunos e sociedade – por meio da produção ins-
trumental do conhecimento – é tarefa complexa que 
requer do gestor mais do que uma simples titulação: 
é fundamental que detenha fatores qualificadores 
adicionais para conseguir encetar uma estratégia que 
absorva e contemple todos os interesses envolvidos. 
Como afirma Zarifian (2011) o conhecimento pode 
ser adquirido ou requerido e neste sentido o doutor 
que não dispõe de habilidades no campo da Adminis-
tração deve desenvolver mecanismos visando a cor-
rigir tais entraves, inobstante sua possível reputação 
na área de formação. Responder por meio das compe-
tências ao que é ditado pelo ambiente é fundamental 
para a formatação do desenho estrutural.

COmPETÊNCIA GERENCIAL Em IFEs: 
um REQuIsITO EsTRATÉGICO

Um ditado põe em evidência as habilidades ge-
renciais: “Bom gestor é aquele que obtém eficácia e 
eficiência produtiva com parcos recursos”. Em IFES, 
onde os recursos são por natureza escassos, adiciona-
-se um ingrediente explosivo se o dirigente máximo 
não detiver competências gerenciais que permitam 
administrar os conhecidos problemas da instituição 
sob o ponto de vista funcional e operacional, mesmo 
sendo ele detentor de titulação doutoral. É possível 
que talvez a gestão de uma IFES esteja contamina-
da pela limitação de recursos, mas aí reside a chama 
que dá sentido ao bom gestor: a limitação de recursos 
avoca a competência de administrador, mesmo sem 
formação em Administração. Assim, alinhar dispo-
sição, foco, determinação, experiência e conjunto de 
habilidades do dirigente máximo conduzem a IFES a 
atingir níveis de serviço diferenciados, caso contrá-
rio emerge “uma semente de inércia organizacional” 
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008, p. 87).

Embora admita um padrão mínimo de ação, a 
gestão acadêmica é dinâmica, revolucionária, evolu-
cionária e transformadora, visto que é resultado de 
construções sociais constantemente elaboradas, re-
querendo flexibilidade, diálogo e permanente repen-
sar, em razão de interesses legítimos que variam a 
todo instante, em vários sentidos, impondo “mais que 
ações modestas e não-condizentes com o que foi esti-
pulado”, conforme coloca Colombo (2004, p. 35). Em 
bancos, indústrias, seguradoras, hospitais etc. os exe-
cutivos se empenham em entregar o prometido, não 
sendo condição de sucesso a sua titulação acadêmica. 
A sua estratégia está fundada em ações cuja tomada 
de decisão carrega a eficiência administrativa como 

elemento prioritário para o êxito do negócio. O gestor 
competente é obcecado pelo resultado. A vantagem 
competitiva consiste na excelência executiva, não na 
retórica discursiva. 

Senge (2009, p. 48) afirma que alguns profissionais 
“tendem a considerar suas responsabilidades limita-
das às fronteiras do próprio cargo”, definindo o raio 
de atuação e se esquivando de competências que po-
deriam contribuir para uma gestão mais participativa, 
menos protelatória e míope. Nunca é demais registrar 
que ideia ou concepção sem a consequente execução 
provoca o natural desequilíbrio do processo, visto 
que se traduz na imediata cristalinização da necessá-
ria ação. Para Drucker (2010), o importante é definir 
“qual a tarefa?”. É ela quem direciona a organização, 
determina a eficácia do processo e assegura o sucesso 
do empreendimento. Não por acaso, Zarifian (2011) 
afirma que a competência deve acompanhar a evolu-
ção do sistema de trabalho.

Há muito que a eficiente gestão de uma organiza-
ção perpassa pelo perfil do gestor, não raro detentor 
de amplo leque de aptidões, habilidades e qualidades. 
Através do conhecimento e habilidades do dirigente, 
a organização desenvolve estratégias que permitem 
enfrentar a nova realidade do mundo globalizado. Ao 
não dispor de um líder estratégico, a organização fica 
à mercê de reações pontuais derivadas de fatos abrup-
tos. Isto a impulsiona a adotar um estilo empirista que, 
no mundo do management, recorrentemente resulta 
em catástrofes administrativas. Como coloca Colom-
bo (2004, p. 23) “[...] o sucesso de uma estratégia está 
diretamente atrelado às nossas competências [...]”. As 
melhores estratégias são elaboradas a partir de planos 
que são instituídos mediante um processo estrutural, 
não como fruto de arriscadas adaptações ambientais 
ou ligados a riscos desnecessários (DAMODARAN, 
2009). Neste sentido, o portfólio do gestor contribui 
para a formação deste arcabouço, assegurando que 
as ações não terão caráter efêmero, mas consolidadas 
pela experiência e leque de habilidades do dirigente, 
inclusive as de caráter financeiro.

Atingir os objetivos traçados é papel de qualquer 
gestor, tenha ou não recursos, mas gerenciar uma 
IFES, cuja complexidade é notória, dada às diversas 
motivações que habitam sua órbita, é tarefa hercúlea. 
É uma deficiência que precisa ser superada, mas exi-
ge significativa dose de competência. Para Christó-
vam (2004, p. 175), as “mudanças corporativas são 
resultados de mudanças pessoais”, consignando a 
correspondência entre eficácia organizacional e pers-
picácia e competência individual. Para Bomfin (2009, 
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p. 54), “nenhuma instituição educacional consegue 
existir, por muito tempo, descontextualizada – quer 
ela queira ou não – do mundo que a rodeia”. É incon-
troverso que o dirigente deve dispor de um colchão de 
habilidades que permitam o melhor gerenciamento. A 
ausência de determinadas competências individuais, 
que Michaux (2011, p. 12) chama de “ativos imate-
riais”, o credencia a avocar medidas menos conven-
cionais, quase sempre rechaçadas pela comunidade. 
De todo modo, nem sempre de vigiar e punir (FOU-
CAULT, 1987) vivem os grandes gestores, o que torna 
imprescindível a definição das estratégias relaciona-
das às atividades operadas com base na contribuição 
dos colaboradores. Inocorrendo isto, descortina-se 
um vácuo no modelo vigente, trazendo à baila a rup-
tura dos fundamentos gerenciais.

Inúmeros são os fatores que ensejam a definição 
de competência gerencial em uma organização. Nas 
IFES tal condição não a desobriga de impor determi-
nados requisitos aos gestores, os quais são inerentes a 
um estado de permanente envolvimento com tomadas 
de decisão, definição de estratégias, resiliência, ges-
tão de pessoas, qualificação administrativa, gestão 
de recursos, conciliação, massa crítica etc., entre ou-
tros importantes fatores. Como coloca Mattos (2009, 
p. 119), “competência é inseparável da ação” e para 
Sant ánna (2008, p. 5) o executivo deve possuir “am-
plo conhecimento do negócio, autonomia, responsa-
bilidade e habilidades para a tomada de decisões em 
ambientes crescentemente complexos”. Evidências 
têm apontado que a ausência de experiência na vida 
empresarial privada dificulta a aplicação de métodos 
que possam ser convertidos em sucesso operacional 
na esfera pública, em especial no caso de instituições 
universitárias. Muitos gestores de IFES nasceram no 
mundo acadêmico e lá viveram toda sua existência, 
sem qualquer experiência concreta fora desta arena, o 
que pode ser um indício de limitado comportamento 
gerencial, em sua versão pragmática. 

Ao ser introduzido num sistema onde a estrutu-
ra é inflexível, o comportamento do gestor se torna 
engessado. Mas isto é um pretexto para induzir os 
stakeholders a acreditarem que a falta de produção 
(DRUCKER, 2010) é decorrente da configuração es-
tanque da unidade. Nesta concepção, um doutor com 
limitadas competências gerenciais pode comprome-
ter as diretrizes institucionais. Independentemente de 
sua formação, o doutor deve suprir esta lacuna, visto 
ser essencial para a realização da empreitada e garan-
tia da vantagem competitiva. Afinal, como colocam 
Lei, Hitt e Bettis (2011, p. 158), “a vantagem competi-

tiva de uma empresa é derivada de seu conhecimento 
único” e as competências essenciais são produto da 
aprendizagem que a organização consubstancia ao 
longo do tempo, reflexo das competências dos seus 
talentos (individuais e coletivos).

Do ponto de vista contemporâneo, não é apenas o 
título que assegura a capacidade gerencial para con-
duzir uma IFES, mas a bagagem que o detentor pos-
sui, em boa dose reflexo da experiência adquirida em 
sua vida profissional. É a formação das competências, 
ao longo de sua história, que o conduz à posição de 
destaque no âmbito da instituição, num permanente 
diálogo entre as “competências individuais, compe-
tências coletivas e competências estratégicas” (MI-
CHAUX, 2011, p. 1). É um fenômeno que só o talento 
humano é capaz de construir, muitas vezes forjado 
dentro da própria academia, empiricamente. Para 
Sant Ánna (2008, p. 4-5), o conceito de competência 
está ligado a “fatores como os processos de reestru-
turação produtiva, a intensificação das descontinui-
dades e imprevisibilidades das situações econômicas, 
organizacionais e de mercado e as sensíveis mudan-
ças nas características do mercado de trabalho [...]”. 
Já Bessant e Tidd (2009) afirmam que a experiência, 
a competência e o poder acumulado influem no grau 
de autonomia do indivíduo em termos de efetividade. 
Segue o raciocínio Mattos (2009, p. 120), para quem 
“a habilidade não é automatismo, mecanicismo, for-
malismo, respostas por associação, mas procedimen-
tos oriundos do pensamento, da reflexão e da conduta 
inteligente”.

Almeida e Goulart (2009, p. 41) inferem que “ha-
bilidades são desenvolvidas pela prática, não pela 
transmissão da informação. Ainda observamos que 
a informação gera conhecimento e a prática gera ha-
bilidades”. Parece relativo que estas “habilidades” 
conferidas ao gestor da IFES, em razão da prática 
exercida ao longo de seu mandato ou de seu douto-
rado, respondam plenamente às necessidades que o 
cargo impõe, mesmo porque é impensável o adiamen-
to de demandas atuais em decorrência da leniência 
ou desconhecimento do dirigente máximo do campus 
em termos gerenciais. Esta suposta imobilidade ge-
rencial pode ser justificada pela ausência de compe-
tência administrativa, qualidade reconhecidamente 
relacionada ao campo da Administração, mas nunca 
impossível de ser angariada através do conhecimento 
e do aprendizado por indivíduos que têm formação 
em área distinta. Desta forma, mergulhar nesta seara 
é essencial para a correção do rumo.

Para Sant Ánna (2008, p. 6), dois exemplos de 
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Fonte: Elaborado pelo autor

competência são o “domínio de novos conhecimentos 
técnicos associados ao exercício do cargo ou função” 
e a “capacidade de aprender rapidamente novos con-
ceitos e tecnologias”. À primeira vista, há um viés 
a se admitir: as habilidades do dirigente podem ser 
desenvolvidas durante o seu mandato, o que carac-
terizaria, a priori, negligência e certa imprudência, 
em especial num segmento com sérias imposições 
ideológicas como as IFES. É um teste de eficácia du-
vidosa, admitir-se que o gestor de um campus possa 
incorporar habilidades inerentes à memória adminis-
trativa no curso de seu vínculo. Todavia, como re-
conhece Colombo (2004, p. 24), “competência não é 
um estado, e sim um processo de transformação e de 
refinamento contínuo. Consiste na mobilização dos 

conhecimentos (saber), das habilidades (fazer), das 
atitudes (comportar-se) e das motivações (querer)”. 
Assim, o estabelecimento das competências organi-
zacionais perpassa pelas competências individuais, 
e a conduta do gestor gera a institucionalização das 
competências coletivas, conforme indica a Figura 1, 
remetendo a organização a incorporar em sua cultura 
atributos necessários para a formulação e implemen-
tação das estratégias, contribuindo para determina-
ção de sua vantagem competitiva (econômica ou não). 
Configura-se, portanto, que o doutor – não adminis-
trador – pode aglutinar, durante seu percurso geren-
cial, certas competências que assegurem a consecu-
ção dos propósitos orientadores.

Este modelo impõe que as competências indivi-
duais são elaboradas mediante um permanente pro-
cesso de conhecimento e aprendizado (COLOM-
BO, 2004; DRUCKER, 2010; LEI; HITT; BETTIS, 
2011) conhecimento e experiência (DAMODA-
RAN, 2009; BESSANT; TIDD, 2009; OLIVEIRA, 
JR., 2011), conhecimento e capacitações gerenciais 
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008), cresci-
mento e aprendizado (SENGE, 2009), descoberta e 
aprendizado (PRAHALAD; HAMEL, 2005) o qual 
remeterá o gestor a evoluir com a prática, permitin-

do o seu crescimento pessoal e, consequentemen-
te, organizacional (KAPLAN; NORTON, 1997; 
CHRISTÓVAM, 2004). Pela Figura 1, a estratégia 
se opera pela incorporação das competências (indi-
viduais e coletivas) à cultura corporativa, repousa-
do em aprendizado e conhecimento, rumo à aquisi-
ção da vantagem competitiva.  Como resultado de 
pesquisa realizada com alunos de pós-graduação, 
Sant Ánna (2008, p. 11) identificou algumas com-
petências profissionais, conforme o Quadro 1, in-
dispensáveis à boa gestão escolar.

Figura 1 – Fluxo das competências: individuais e organizacionais
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Capacidade de 
aprender rapidamente 
novos conceitos e 
tecnologias

Criatividade

Capacidade de 
inovação

Domínio de novos 
conhecimentos 
técnicos associados 
ao exercício do cargo 
ou função ocupada

Visão de mundo 
ampla e global

Capacidade de 
relacionamento 
interpessoal

Capacidade de 
comprometer-se 
com os objetivos 
da organização

Capacidade de 
comunicação

Iniciativa de ação 
e decisão

Capacidade de lidar 
com incertezas e 
ambiguidades

Capacidade de 
trabalhar em equipes

Autocontrole 
emocional

Capacidade de lidar 
com situações novas 
e inusitadas

Capacidade de gerar 
resultados efetivos

Capacidade 
empreendedora

Quadro 1 – Competências profissionais

Fonte: Sant´Anna (2008, p. 11)

Embora Senge (2009, p. 177) afirme que “as or-
ganizações só aprendem por meio de indivíduos que 
aprendem”, resta claro que há correspondência entre 
as competências, experiências, habilidades e conhe-
cimentos do dirigente e as estratégias, que nos casos 
das IFES aparenta não ser dado o devido enfoque 
para fins de atingimento dos objetivos organizacio-
nais, porque possivelmente eles não constituem prio-
ridade para o gestor, motivado, talvez, pelo reposi-
tório acadêmico incorporado ao longo de sua vida, 
como se automatizando sua posição de liderança. 
Cardim (2004, p. 226) faz uma analogia em relação 
aos atributos de um gestor educacional: “[...] é neces-
sário ter presente que não adianta ter uma Ferrari se 
o motorista não é competente, se não tem habilidade 
para dirigir”. E complementa com forte apelo geren-
cial (CARDIM, 2004, p. 226):

Hoje vivemos a era do conhecimento, da li-
derança, da competência. Com isso queremos 
dizer que os gestores precisam ter competên-
cia suficiente para poder administrar as suas 
instituições. Quando falamos de competên-
cia, queremos dizer: ter conhecimento, pos-
suir habilidades, manter experiências acumu-
ladas, exercer liderança e suportes. [...] Com 
isso queremos deixar claro que hoje precisa-
mos profissionalizar a gestão das instituições. 
Este trabalho não é mais para amadores.

Para Drucker (2010), aprendizado e conhecimento 
são indissociáveis no mundo moderno e isto implica, 
subliminarmente, em gestão competente, refletindo 
um curso natural no campo da administração con-
temporânea. Ora, não dá para abastecer o avião em 
pleno voo, situação que muitos admitem como sendo 
praxe nas organizações. A metáfora nomeia a inca-
pacidade de estabelecer um planejamento adequa-

do e isto está umbilicalmente ligado a um processo 
de cognição que, em tese, não é recomendável que 
seja auferido em pleno exercício de direção, embora 
aprendizado seja um processo contínuo. Mas o em-
pirismo coloca em risco a importância e envergadu-
ra da função de dirigente máximo do campus, o que 
impõe o aprofundamento das habilidades e conheci-
mentos necessários para suprir este hiato.

Ao enfrentar empecilhos de ordem deliberada por 
parte de alguns colaboradores, impedindo o regular 
processo desenvolvimentista do ambiente, ao dirigen-
te da IFES resta duas alternativas para fazer valer as 
prerrogativas legais: iniciar um processo de negocia-
ção ou partir para o enfrentamento, com base na legi-
timidade institucional. Incrementar o enfrentamento 
parece medida desconstituída de solidez, maturidade 
e bom senso. Ademais, configura-se em performance 
autocrática, repelida pelo conjunto de interessados. 
Drucker (2010) assevera que a essência da liderança 
é o desempenho, não o carisma e, nesta linha, op-
tar pela negociação – embora possa tornar nítida a 
vulnerabilidade do gestor em termos de competên-
cias gerenciais – as prerrogativas legais dão o devi-
do suporte para estabelecer as tratativas em busca da 
efetividade operacional. Neste ponto, o grupo de lide-
rados tenderá a apoiar as decisões do diretor se restar 
consubstanciado o seu legítimo interesse em tornar 
funcional e efetiva a engrenagem que comanda.

Como afirma Papa Filho (2009), o planejamento 
estratégico de uma IFES perpassa por um mecanis-
mo decisório moldado por processo interativo, cuja 
arte em sua execução é tida como complexa e emble-
mática. A base de consolidação destas ferramentas e 
competências individuais atravessa o núcleo teórico e 
se instala em um campo cuja formação, rígida e prag-
mática, repousa na boa e fiel prática. Esta ambiência 



42v.5, n.2, abr./set. 2013.

requer do gestor o verdadeiro estado da arte em ad-
ministrar. O que Bertero (2011) designa como “estado 
da arte” no campo da produção científica, representa, 
na concepção estratégica, a própria execução do pro-
jeto em seu limiar, criticamente exposto. Como diz 
Cassirer (1994, p. 225-226)

Se a arte fosse considerada como produto 
da atividade teórica, tornava-se necessá-
rio analisar as regras lógicas às quais essa 
atividade particular está sujeita. Mas nes-
se caso a própria lógica deixava de ser um 
todo homogêneo. Tinha de ser dividida em 
partes separadas e comparativamente in-
dependentes. A lógica da imaginação tinha 
de ser distinguida da lógica do pensamento 
racional e científico.

Assim, esta “arte” representa a lógica subjacen-
te ao perfil do dirigente, porque deixaria de ser um 
fenômeno na medida em que desrespeita o sentido 
transformacional, mas uma ilógica apropriada para 
a ocasião, tida aqui como o resultado de um pro-
cesso de planejamento de longo prazo. Assim como 
ideia sem realização perde o sentido, planejamento 
sem execução carece de fundamento. No campo da 
gestão, cuja eficácia é permanentemente avaliada, 
o doutor não pode ser um mero ensaísta, mas um 
incansável protagonista. Como no campo militar 
(ROSA; BRITO, 2010), a arena acadêmica, aqui re-
tratada pelo cargo de direção do campus, possui ele-
mentos políticos que impõem determinadas “legali-
dades”, que são definidas pelo arcabouço qualitativo 
ou compulsório do modelo de gestão. O que se vê, 
em alguns casos, é um planejamento centralizado, 
com pouca ou nenhuma participação dos atores so-
ciais, os mesmos que constituem a base da institui-
ção. Isto é, por si só, um claro exemplo de atecnia 
gerencial, mais do que uma disfunção do cargo ou 
estrutura deficitária, cujo enredo se embasa em de-
cisões monocráticas. Para Fernandes (2004, p. 163),

Uma situação típica de disfunção gerencial 
ou ausência de gerenciamento normalmente 
ocorre quando o principal gestor da institui-
ção adquire experiência com grande concen-
tração em uma área específica, e não possui 
capacitação para arbitrar conflitos e dificul-
dades em outras áreas. Dessa forma, passa a 
orientar suas decisões em função dessa ex-
periência adquirida, identificando incorreta-
mente as deficiências da instituição, tomando 
decisões que tenderão a agravar a situação, a 
ponto de colocar a continuidade da atividade 
em questionamento.

Segundo Senge (2009), para agregar os atores 
sociais ao processo de transformação, o gestor deve 
possuir “domínio pessoal”, o qual reúne não apenas 
competência e habilidades, mas um estado de criação 
e arte, instigando a todos a participar do movimento 
em direção aos resultados pretendidos. Ao agrupar as 
pessoas em seu entorno, o gestor consegue orientar o 
futuro da IFES. Esta estratégia, apoiada em uma lide-
rança cooperativista, sinaliza um caminho inteligente 
a ser percorrido. É uma forma de contemporizar os 
conflitos que são evidentes em IFES, quando toma-
dos de per se. Ao transigir, o gestor mitiga uma even-
tual carência de qualificação, sem ser um embuste. 
Para Christóvam (2004, p. 174) “o atraso tecnológico, 
a ausência de visão gerencial e a pouca valorização 
do capital humano são uma realidade na maior par-
te das instituições escolares brasileiras” e isto não é 
novidade. Falta emoção estratégica, provavelmente 
fruto da desmotivação gerencial.

Por outro lado, a dificuldade para proporcionar en-
volvimento dos colaboradores pode estar relacionada à 
carência de requisitos de liderança, o que pode ser re-
sultado de uma formação incompatível com o papel de 
gestor que o principal executivo da IFES deveria pos-
suir, não por deter o título de doutor, mas por despos-
suir os requisitos válidos para agregar as mais diversas 
correntes, reconhecidamente presentes em IFES. Não 
é mediante a dominação que se conquista a liderança 
(CARDOSO, 2006, p. XV), mas é através de um per-
manente processo de liderança e agrupamento de ha-
bilidades que se atinge a legitimidade (SCOTT, 2008; 
MACHADO-DA-SILVA; BARBOSA, 2002), avan-
çando em direção à institucionalização do arcabouço 
técnico (POWELL; DiMAGGIO, 1991; MACHADO-
-DA-SILVA; BARBOSA, 2002) em decorrência do re-
flexo positivo dos atores envolvidos.

   PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

O trabalho representa um ensaio teórico e cons-
titui o desenvolvimento de uma reflexão a partir de 
balizadores teóricos e da obtenção da formação dos 
gestores das IFES, sob análise, por meio de acesso 
aos sites institucionais. 

   DOuTOREs Em AÇÃO: um RECORTE    
   DAs IFEs NORDEsTINAs

Em razão de um contexto ambiental imprevisí-
vel e turbulento, ao profissional é imposto um novo 
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conjunto de competências de forma a refletir a ne-
cessidade da organização (FARIA; LEAL, 2007), 
respondendo satisfatoriamente às variáveis latentes. 
Para o presente ensaio, tomou-se como parâmetro os 
campi das Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) localizados na Região Nordeste, composta de 
nove Estados Federativos. O recorte feito, cujo levan-
tamento de campo ocorreu em maio de 2011, excluiu 
do cômputo analítico os campi da capital dos Estados, 
onde o suporte administrativo é reconhecidamen-
te favorável aos gestores, por concentrar um maior 
número de servidores com formação administrativo-
-gerencial. Neste sentido, embora o cenário observa-
do no Quadro 2 possa eventualmente caracterizar um 
descompasso entre os interesses acadêmicos e o foco 
da instituição em preparar seus docentes para ocupar 
cargos de direção nos campi, especialmente aqueles 
afastados do centro decisor (capitais), nota-se que em 
grande parte dos diretores dos 36 campi de IFES do 
Nordeste, localizados em não-capitais, 77,8% têm na 
direção da unidade um doutor ou doutorando, en-
quanto 11,1% são mestres, 5,5% são especialistas e 
em Códo (UFMA) o diretor possui apenas graduação 
(2,8%), enquanto a unidade de Bacabal (2,8%) está 
sem diretor, na época do levantamento.

Inobstante o importante desafio de comandar um 
campus de IFES, só por isto impondo ao seu titu-
lar a necessidade de dispor de bagagem respaldada 
nas teorias administrativas, parece ser perfeitamen-
te possível que alguém com formação alheia à área 
de Administração esteja apto a conduzir a unidade. 
Reconhece-se, portanto, que a gestão de uma unidade 

educacional pode ser destinada a alguém que não de-
tenha em seu currículo o título de doutor com forma-
ção em Administração, não constituindo empecilho 
para o desempenho gerencial. O fenômeno identifi-
cado nas IFES constitui um cenário cujo significado 
remete à busca do conhecimento e das requeridas ha-
bilidades para conduzir um campus como um admi-
tido postulado, por meio de permanente processo de 
aprendizado do gestor.

Ora, se é “a competência [...] um recurso para 
definir vantagens competitivas”, como esboçam Fa-
ria e Leal (2007, p. 144), resta evidente que embo-
ra a formação original dos diretores de campus seja 
em área diversa do complexo que reúne as Teorias 
da Administração, tão necessárias para uma gestão 
eficaz e efetiva, há indicativos de que o conhecimen-
to necessário para conduzir tais unidades é obtido de 
forma processual e gradual, traduzindo a importância 
do aprendizado no contexto operacional, em forma e 
conteúdo. Uma vez que é o acúmulo de competên-
cias, individuais e organizacionais, que importa para 
a formação das estratégias que dão cabo à vantagem 
competitiva, retornando o fluxo para a etapa do co-
nhecimento e do aprendizado (Figura 1), visto que o 
ambiente interfere em todo o escopo ali delineado, 
a formação do gestor pode eventualmente bloquear 
condutas que exigem tempestividade, racionalidade e 
qualificação para a tomada de decisão. Todavia, pelo 
panorama observado no recorte feito nos campi do 
interior dos Estados nordestinos, a interdisciplinari-
dade entre formação original e execução gerencial 
parece caminhar de forma harmoniosa.

UF

AL

BA

CE

MA

IFES

UFAL
  

UFBA

UFRB

UFC

UFMA

CAMPI

Arapiraca
Delmiro Gouveia
Barreiras
Vitória da Conquista
Cachoeira
Cruz das Almas
Sto. Antonio Jesus
Quixadá
Juazeiro do Norte
Sobral
Bacabal
Chapadinha
Codó
Imperatriz
Pinheiro

FORMAÇÃO/ESPECIALIDADE
Agronomia (Irrigação e Drenagem)
Engenharia de Segurança no Trabalho
Engenharia de Recursos Ambientais/ Florestais
Ciência do Solo
Etnologia e Antropologia Social
Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas)
Ciências
Matemática
Agricultura Tropical e Subtropical
Engenharia Civil
Sem diretor no momento
Zootecnia
Pedagogia
Física
Engenharia Elétrica 

TÍTULO
Doutor
Especialista
Doutora
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Doutor
Doutor
-
Doutor
Graduado
Doutor
Especialista

Quadro 2 – Titulação e especialidade dos dirigentes de campi localizados no Nordes
DIRIGENTE PRINCIPAL
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PB

PE

PI

RN

SE

UFPB

UFCG

UFPE

UFRPE

UFPI

UFRN

UFERSA

UFS

Areia
Bananeiras
Mamanguape
Campina Grande
Cuité
Patos
Sousa
Caruaru
Vit. Sto. Antão
Garanhuns
Serra Talhada
Bom Jesus
Floriano
Parnaíba
Picos
Caicó
Angicos
Carnaúbas
Mossoró
Itabaiana
Laranjeiras

Agronomia (Colheita e Solo)
Engenharia de Alimentos
Engenharia Elétrica
Gestão de Recursos Naturais
Sociologia
Engenharia Química
Direito Constitucional
Engenharia Civil
Nutrição
Semiótica e Linguística Geral
Entomologia
Genética e Melhoramento
Química
Planejamento
Nanotecnologia Farmacêutica
Ciências (Economia Aplicada)
Física
Recursos Naturais
Ciência dos Alimentos
Sociologia
Arquitetura e Urbanismo  

Doutor
Doutor
Doutor
Doutorando
Doutor
Mestre
Mestre
Doutorando
Doutora
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Doutora
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutora

Fonte: Dados do levantamento, 2011

A análise do Quadro 2 permite algumas reflexões: 
i) Dada à concepção vigente que avoca o valor dos 
indivíduos como importante e necessário ativo intan-
gível, deduz-se que a “destruição criativa” (SCHUM-
PETER, 1989) está pautada na integração entre a 
formação original do gestor e o processo de incorpo-
ração de novos conhecimentos e habilidades, tornan-
do-o habilitado a conduzir de forma menos insegura 
a unidade por meio de uma gestão inovadora e sem 
engessamento; ii) No Nordeste há poucos doutorados 
em Administração e a estrutura de diversos campi 
não oferece cursos na área das Ciências Sociais Apli-
cadas, razão pela qual a utilização de profissionais de 
outras áreas se torna praticamente a única alternativa 
possível para a direção de um campus, e iii) A esco-
lha do dirigente máximo do campus está restrita aos 
profissionais que atuam na unidade, não prosperando 
a opção da direção ser tocada por um profissional de 
fora, mesmo que sua formação seja em Administra-
ção, em respeito ao Princípio do Processo Democrá-
tico de escolha dos dirigentes.

Como diz Tigre et al. (2011) a universidade não 
é apenas a “cidade do conhecimento”, mas também 
do debate, da reflexão, da execução, da pesquisa, da 
contemplação, da conciliação, do enfrentamento sem 
armas. Tanto por isso não deve se isentar em ser uma 
arena de ação, de eficiência, de produtividade, de pro-
dução, de execução, de pragmatismo gerencial. Falta 
sentido conceber que a oficina que exporta mentes 

que farão a diferença no universo socioeconômico e 
político, seja refém de comportamentos que não tran-
sigem com a realidade administrativa vigente, cujo 
postulado remete à qualificação, habilidades e com-
petências do dirigente máximo. Embora a inovação 
gerencial seja fundamental nas organizações com 
fins lucrativos, é nas organizações educacionais de 
ensino superior que sua emergência se impõe com 
mais eloquência, em função das reconhecidas revira-
voltas que o mundo globalizado provoca. No contexto 
interdisciplinar, observa-se que os campi analisados 
constituem lócus de rara e pertinente produção mul-
tifacetada, representando um importante espaço de 
permanentes conquistas e construções sociais.

Por isto, a realidade apresentada não significa que 
um gestor de um campus de IFES sem formação no 
terreno da Administração abdique de conhecimen-
tos, habilidades e aptidões na área, mesmo porque 
são essenciais para uma gestão eficiente e eficaz, 
assegurando a dimensão competitiva da instituição. 
É importante que o gestor aperfeiçoe seus conheci-
mentos começando a aprender novas técnicas e re-
cursos, pois se presume que contribuirá para a sua 
melhor mobilização como titular de um background 
gerencial e para a ampliação das suas competências, 
fortalecendo-o como dirigente da unidade. Possivel-
mente os dirigentes dos campi de IFES têm o que 
Takeuchi e Nonaka (2008) chamam de “mente e in-
teligência diferenciada”.
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REFLEXÕEs FINAIs

A gestão moderna, qualquer que seja a atividade 
sob análise, exige que o dirigente ou executivo reúna 
um conjunto de competências que permita difundir 
no âmbito corporativo tais conhecimentos, visando a 
incorporar modelos, técnicas e visões emblemáticas 
que possam responder adequadamente às determi-
nantes ambientais. Os resultados esperados pela orga-
nização dependem fundamentalmente de sua capaci-
dade de agrupar, categorizar, harmonizar e aplicar os 
conhecimentos dos seus colaboradores, transforman-
do os ativos tácitos em explícitos. O conhecimento 
que cada indivíduo incorpora em seu portfólio advém 
das experiências adquiridas e requeridas, do envol-
vimento com práticas e ações rotineiras, da troca de 
informações com especialistas, do benchmarking 
estrategicamente realizado, do know-how angariado 
por meio das decisões sutilmente acertadas, enfim, de 
um legítimo e necessário, muitas vezes, processo de 
tentativa e erro. Afinal, o erro é rica e promissora fon-
te para os mais diversos aprendizados.

Por outro lado, por vezes o empirismo se faz ne-
cessário para conduzir uma melhor análise acerca 
da capacidade administrativa do profissional, mui-
to embora em instituições com recursos limitados, 
como as IFES, é temerário e preocupante a utiliza-
ção de tal estratégica. Diante desta conclusão, ao 
gestor de um campus de IFES que não disponha de 
formação no campo da Administração cabe reunir 
um elevado número de qualidades e virtudes que 
o coloque em situação favorável, haja vista que a 
prontidão para as decisões de caráter administrati-
vo-financeiro é ininterrupta. Neste contexto, estão 
também no âmbito da discussão o sentimento de 
dedicação, o comprometimento, a humildade e o 
incontido desejo de melhor conduzir as ações no 
âmbito da IFES que o gestor deve atentar. 

Aliás, qualquer um deve assim agir, indepen-

dente de sua titulação, formação ou especialidade. 
Trata-se de pressuposto para o sucesso da emprei-
tada. Todavia, as condições que regem a arquitetura 
decisória impõem reguladores estratégicos que nor-
malmente são obtidos em eventos de administração 
e/ou gestão. O dirigente deve ser não o escultor da 
verdade, pois ela não está posta como um paradig-
ma, à venda, disponível em uma vitrine. É seu papel 
conduzir e propor as transformações que a evolução 
dos diálogos impõe a todos. Não é imperceptível ao 
mundo acadêmico que o despreparo de alguns diri-
gentes contribui para a anomalia gerencial e a retó-
rica operacional presentes nos campi. Em muitos ca-
sos, as IFES precisam aprender a desaprender, pois é 
desaprendendo que se é permitido revelar-se e, nesta 
linha, é possível que a especialidade do dirigente, 
diversa daquela normalmente requerida para o pa-
pel de gestor de unidade, facilite esta revelação, não 
como forma de trazer à tona eventuais dilemas, mas 
como um exemplo promissor de inovação gerencial, 
estruturada e concebida na condição de alguém que 
detém a visão sistêmica e holística de um mundo 
cada vez mais imprevisível. É louvável, portanto, a 
dialética e a alternância entre as formações observa-
das, se seu sentido maior estiver fundado no atendi-
mento às expectativas dos stakeholders envolvidos. 

Este estudo não tem a pretensão de ser o único re-
ferencial relacionado à convicção de que gestores de 
IFES devem reunir um conjunto expressivo de compe-
tências como necessidade indissociável entre a forma-
ção individual, a difusão do conhecimento no aspecto 
institucional e o êxito organizacional. Também não 
tem a intenção de interceptar ou desconstruir linhas de 
reflexão contrárias às aqui produzidas. Tem o propósito 
de investir em novas percepções e concepções que re-
produzam e disseminem a importância da boa forma-
ção dos gestores das IFES como requisito indispensá-
vel para a melhoria no ensino superior, especialmente 
em instituições da natureza aqui abordada.
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resUmo
Este trabalho objetivou compreender a inovação na cadeia de fornecimento de duas empresas fabricantes de móveis planejados localizadas na cidade do Natal, 
estado do Rio Grande do Norte, tendo como modelo o Radar da Inovação. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, dentro de uma abordagem qualitativa, aliada 
à aplicação de dois instrumentos de coleta de dados, cuja análise interpretativa pretendeu ressaltar as atitudes inovadoras adotadas pelas empresas com relação 
aos custos logísticos com transportes e estoques de matérias - primas e produtos, abrangendo o período dos últimos três anos. Dentre os principais resultados 
tem-se o reconhecimento acerca da inovação e da sua importância como fator diferencial de manutenção no mercado, bem como as necessidades de adoção pelas 
empresas de mecanismos mais eficazes de controle dos estoques de matérias - primas e dos custos com o transporte das mesmas e dos produtos acabados até 
os clientes. Conclui-se que as organizações devem sistematizar a prática da inovação – no universo da logística - como um meio e não como fim empresarial. 
Evidenciou-se também que o foco deve ser além do processo na cadeia de fornecimento, a base é o cliente e sua importância nesta cadeia. 

PaLaVras-cHaVe: Inovação. Logística Empresarial. Cadeia de Fornecimento.  Móveis Planejados. 

aBstract
This study aimed to understand the innovation of two companies of planned furniture manufacturers located in Natal, Rio Grande do Norte, modeled on the 
Radar Innovation. The methodology used was the case study within a qualitative approach, coupled with the application of two data collection instruments, 
whose interpretative analysis intended to highlight the innovative attitudes adopted by companies in relation to the transport and logistics costs to inventories 
of raw - materials and products, covering the period of last three years. Among the main results has been about recognizing innovation and its importance 
as a differentiating factor in the maintenance market and the needs of adoption by companies of more effective mechanisms of control of inventories of raw 
- materials and transportation costs and finished products to customers. We conclude that organizations should systematize the practice of innovation - the 
logistics, as a means and not an end enterprise. It was evident also that the focus should be beyond the process in the supply chain, the customer base is and 
its importance in the area.

Keywords: Innovation. Business Logistics. Supply Chain. Planned Furniture.
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   1  INTRODuÇÃO

Num cenário global que evidencia uma realidade 
empresarial dinâmica, na qual cada movimentação 
dos processos internos e do público externo pode 
levar a mudanças significativas no desempenho das 
empresas, em especial as privadas de micro e peque-
no porte, objetos deste trabalho, as inovações surgem 
como imperativos de sobrevivência para essas orga-
nizações, dependentes que são de resultados positi-
vos que permitam não somente a sua manutenção no 
mercado, mas também o seu crescimento constante, 
ancorado pelo almejado diferencial competitivo.

Essa crescente competitividade faz com que as 
empresas busquem resultados mais expressivos, ado-
tando estratégias que vão desde inovações em produ-
tos, serviços ou processos até a formação de parcerias 
com clientes, concorrentes e fornecedores, no intuito 
de fortalecer as relações externas e obter melhores 
condições de negociação e manutenção no mercado.

Para Bessant (2009, p. 20), a inovação faz uma 
grande diferença para os resultados de qualquer em-
presa, de todos os tipos e tamanhos, não somente pelo 
crescimento econômico e vantagem competitiva a ela 
associados, mas, sobretudo, porque, 

Não é preciso ir muito longe para perceber a 
necessidade da inovação. Ela fica evidente nas 
milhares de declarações de missão empresa-
rial e seus documentos sobre estratégia, cada 
um deles enfatizando o quão importante é a 
inovação para “nossos clientes/nossos acio-
nistas/nosso negócio/nosso futuro, e, mais 
comumente, para “nossa sobrevivência. A ex-
plicação é bastante simples: se não mudarmos 
o que oferecemos ao mundo (bens e serviços) 
e como os criamos e ofertamos, correremos 
o risco de sermos superados por outros que o 
façam. Em última instância, é uma questão de 
sobrevivência – e a história é bastante clara a 
esse respeito; a sobrevivência não é compulsó-
ria! As empresas que sobrevivem são capazes 
de mudança focada e regular.

No âmbito das micro e pequenas empresas, além 
das dificuldades enfrentadas no dia a dia, tais como 
a falta de capital de giro, a concorrência informal, as 
oscilações do mercado, a excessiva burocracia para 
o acesso ao crédito nos bancos governamentais, para 
citar algumas, evidencia-se, ainda, que os organis-
mos empresariais que não inovam nos seus produtos, 
serviços e/ou processos enfrentam maiores obstácu-
los para se tornarem competitivos, realidade que en-
caminha para a constatação de que a inovação é um 

caminho que, quando bem aproveitado, serve como 
ferramenta de sobrevivência empresarial.

Nesse sentindo, o vocábulo inovar, palavra que 
deriva do latim in + novare, segundo Sakar (2009, p. 
29), significa “fazer novo”, “renovar” ou “alterar”:

De forma simples, inovação significa ter 
uma nova ideia, ou, por vezes, aplicar as 
ideias de outras pessoas em novidades ou de 
uma forma original e com eficácia. A Prin-
gles, quando criou a batata frita ondulada, 
fez apenas uma pequena alteração em um 
produto que já existia ao perceber que, as-
sim, as batatas possibilitavam aos consumi-
dores um melhor uso dos molhos.

No cotidiano das empresas e dos seus clientes ou 
consumidores, a inovação surge, em um primeiro 
momento, como o resultado de uma criação desejada, 
ou seja, não basta somente criar para inovar; é preci-
so, antes de tudo, que o surgimento de novas ideias 
alcance resultados, através da implementação e da 
propagação de mudanças favoráveis que provoquem 
os impactos esperados.

Nesse contexto global que possui a inovação como 
diferencial, a logística empresarial surge como uma 
função essencial nas empresas, visto que, conforme 
Ballou (2010, p. 17), 

Estuda como a Administração pode prover 
melhor nível de rentabilidade nos serviços 
de distribuição aos clientes e consumidores, 
através do planejamento, organização e con-
trole efetivos para as atividades de movimen-
tação e armazenagem que visam facilitar o 
fluxo de produtos. Trata de todas as ativida-
des de movimentação e armazenagem, desde 
o ponto de aquisição da matéria-prima até 
o ponto de consumo final, assim como dos 
fluxos de informação que colocam os produ-
tos (bens e serviços) em movimento, com o 
propósito de providenciar níveis de serviços 
adequados aos clientes a um custo razoável.

A logística envolve importantes aspectos empre-
sariais ligados à distribuição física, suprimento de 
materiais, serviços e produtos, sistemas de transporte 
e tráfego, armazenagem, manuseio e acondiciona-
mento de produtos, estoques, dentre outros. Para os 
fins deste estudo, a investigação se baseou na hipóte-
se de que duas empresas adotam atitudes inovadoras 
para reduzir os custos com transporte e estoques de 
matérias - primas e produtos, abordando conceitos 
conforme Bowersox e Closs (2001, p. 228; 279), os 
quais ensinam que,
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O controle de estoques tem papel fundamen-
tal na execução das funções básicas de espe-
cialização geográfica, estoque intermediário, 
equilíbrio entre suprimentos e demandas e 
estoque de segurança em face de incertezas. 
Já o transporte é uma atividade importante 
na cadeia de agregação de valor da logística, 
pois movimenta os produtos pelos diversos 
estágios de produção, até o consumidor final. 

Assim, o tema em questão aborda a importância 
que reveste a inovação nos dias atuais, sem a preten-
são de adentrar em outros aspectos qualitativos a ela 
relacionados, a exemplo da sensação generalizada 
existente entre os proprietários de micro e pequenas 
empresas de que “inovar é caro”, “não há condições 
no mercado que favoreçam as inovações”, “o governo 
não oferece condições ou meios que auxiliem e incen-
tivem os empresários nos seus esforços para inovar”. 

O objetivo deste artigo é compreender como as ati-
tudes inovadoras estão sendo consideradas quanto ao 
contexto logístico em duas empresas fabricantes de 
móveis planejados, denominadas ao longo do estudo 
de “A” e “B”, utilizando a dimensão cadeia de forne-
cimento do “Radar da Inovação”.

O paper está dividido em cinco momentos, sendo 
o primeiro denominado de referencial teórico, tratan-
do da definição e importância da inovação e do seu 
processo criador, o segundo sobre o radar da inova-
ção e a dimensão cadeia de fornecimento, enfatizando 
questões relativas à logística empresarial, o terceiro 
sobre metodologia, o quarto abordando os resultados 
da pesquisa, encerrando com as considerações finais 
e as limitações do tema ora tratado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Manual de Oslo (1997) conceitua a inovação 
como a implementação de um produto (bem ou ser-
viço) novo ou significativamente aprimorado, ou um 
processo, ou uma técnica de marketing, ou um mé-
todo organizacional, que influencia positivamente as 
relações internas e externas das empresas, trazendo 
ganhos diversos de produtividade.

Assim, a inovação está ligada a dois elementos: a 
criatividade e a concretização de ideias novas, que tra-
gam resultados favoráveis aos objetivos organizacio-
nais. Para Drucker (1985 apud SAKAR, 2009, p. 29), 

Inovação é a ferramenta específica dos empre-
endedores, o meio através do qual eles explo-
ram a mudança como uma oportunidade para 
um negócio ou serviço diferente. Pode ser 

apresentada como uma disciplina, pode ser 
aprendida, pode ser praticada. Os empreen-
dedores precisam procurar decididamente as 
fontes de inovação, as mudanças e os seus sin-
tomas, que indicam oportunidades para ino-
vações com sucesso. E eles precisam conhecer 
e aplicar os princípios da inovação de sucesso.

A razão de ser de qualquer empresa, independen-
temente do seu tamanho ou ramo de atividade, é essa 
obtenção do sucesso, representado pelos seus ganhos 
em lucratividade e produtividade. 

O já referido Manual de Oslo (1997, p. 33) com-
plementa,

Conforme a visão de Schumpeter, (1984) as 
empresas inovam porque estão em busca de 
lucros, e, nesse sentido, novos dispositivos 
tecnológicos trazem vantagens para o inova-
dor. No caso de um processo que eleve a pro-
dutividade, a empresa obtém uma vantagem 
de custo sobre seus concorrentes, vantagem 
esta que lhe permite obter uma maior margem 
em relação aos preços vigentes de mercado 
ou, dependendo da elasticidade da demanda, 
usar uma combinação de preço mais baixo e 
margem mais elevada do que seus concorren-
tes para conquistar participação de mercado e 
obter ainda mais lucros. No caso de inovação 
de produto, a empresa obtém uma posição mo-
nopolista devido ou a uma patente (monopólio 
legal), ou ao tempo que levam os concorrentes 
para imitá-la. Esta posição monopolista per-
mite que a empresa estabeleça um preço mais 
elevado do que seria possível em um mercado 
competitivo, obtendo lucro.

Traçando uma ponte direta entre as expressões 
inovação e tecnologia, Schumpeter (1883-1950 apud 
BACHMANN, 2008), entende inovação tecnológica 
como a realização de qualquer dos seguintes fatores: a 
fabricação de um novo bem; a introdução de um novo 
método de produção; a abertura de um novo mercado; 
a conquista de uma nova fonte de matérias - primas e 
a realização de uma nova organização econômica, ca-
racterizando que as inovações podem ocorrer não so-
mente nos bens e serviços, mas também nos processos.

Conforme Bessant (2009), ao longo dos últimos 
anos, a inovação foi alçada de um vocábulo com 
seus significados próprios à condição máxima de 
sobrevivência das empresas, tendo em vista que os 
organismos empresariais terão que adotá-la como 
combustível para as mudanças necessárias à sua ma-
nutenção no mercado, seja em relação à criação dos 
seus produtos, serviços ou processos, ou mesmo em 
relação à maneira como oferece esses bens e serviços 
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aos seus clientes e consumidores. Passou a ser consi-
derada estratégia competitiva na busca pelo alcance 
dos objetivos empresariais, tanto no que concerne à 
lucratividade dos sócios e proprietários das empresas 
do setor privado, quanto na oferta de melhores servi-
ços das empresas públicas, promovendo a geração de 
um ambiente favorável ao surgimento e crescimento 
de novos negócios.

Benssant (2009) considera que, por ser fruto de 
um processo complexo e arriscado que demanda uma 
gestão sistêmica, a inovação hoje é uma necessidade 
empresarial que traz como principal desafio harmo-
nizar questões basilares, tais como o acesso a novas 
ideias, a seleção das melhores e a consequente imple-
mentação das mesmas, tudo isso organizado na forma 
de um ciclo que seja capaz de se manter de maneira 
sistemática e repetitiva. 

Nesse sentido, as inovações podem ocorrer em 
(bens ou serviços), processos (formas), posição (con-
texto) e paradigmas (modelos mentais básicos da em-
presa), podendo ainda ser “incrementais” (melhorar 
o que já se faz), ou “radicais” (algo novo, diferente), 
oriundos de um processo que se baseia na busca de 
informações e conhecimentos que levam a novas pos-
sibilidades, na seleção estratégica dessas novidades 
que podem ser implementadas, e, por fim, na própria 
implementação dessa ideia/novidade/possibilidade.

No mundo empresarial atual, a palavra da vez é 
inovação, fundamental, como já se disse, à própria 
sobrevivência da empresa, e que traz inúmeros ques-
tionamentos sobre por onde e como começar a im-
plantá-la. Vital para o futuro a médio e longo prazos 
das organizações, a inovação, conforme Bacon (1998 
apud RUNBACK, 2007, p. 56),

É algo diferente da invenção, visto que esta 
é uma solução para um problema, enquanto 
aquela é uma invenção que pode resultar em 
ganhos comerciais e competitivos, envolven-
do as análises estratégica, financeira e das 
capacidades empresariais para essa invenção 
de acordo com os recursos disponíveis.

Dentre os referidos questionamentos, de acordo 
com Runback (2007), alguns se fazem mais premen-
tes: faz sentido implantar uma estrutura inovadora? 
As inovações ocorrem acidentalmente ou podem ser 
planejadas? As inovações devem ser centralizadas e 
organizadas de cima para baixo, ou devem ser estru-
turadas de baixo para cima e descentralizadas? Quem 
deve ser o responsável pelas inovações? Quem deve 
participar das inovações? A empresa deve se con-

centrar em inovações radicais ou em aprimoramento 
contínuo? Inovar envolve olhar para o futuro ou usar 
o passado? A inovação deve envolver indivíduos ou 
equipes? 

Para Terra (2007), a inovação empresarial requer 
boas ideias, embora estas sejam na verdade somente 
o seu ponto de partida, pois a realidade das organi-
zações exige, antes de qualquer outra coisa, a obten-
ção de resultados. Tais resultados podem ser obtidos 
através do desenvolvimento de novos produtos e pro-
gressos tecnológicos, mas a perspectiva que impera 
na atualidade é aquela que prega que inovar pode ser 
uma atitude direcionada às dimensões de processos, 
relacionamentos com clientes, agregação de servi-
ços, sistemas de crédito e cobranças, relacionamento 
com a comunidade, dentre outras, não se limitando, 
portanto, ao departamento de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) das empresas.

Ainda segundo Terra (2007), as inovações podem 
ser pequenas melhorias ou mudanças radicais, sejam 
de processos ou de produtos, havendo em todas elas 
uma sequência lógica, que tem início no surgimento 
de uma ideia, indo até a sua implementação, podendo 
ainda surgir em função de uma ação dos colabora-
dores ou dos seus superiores imediatos, requerendo, 
por vezes, o monitoramento do ambiente, a subcon-
tratação de outras empresas e pesquisas intensas com 
consumidores. 

Terra (2007) defende que as empresas inovadoras 
exigem processos que estimulem a geração de ideias, 
garantam feedback, reconheçam e premiem aqueles 
que se aventurem a sugerir coisas novas e aqueles que 
as concretizem, gerando valor agregado e resultados 
que envolvam iniciativas, habilidades e motivação 
pessoais para o novo. Seus resultados decorrem cada 
vez mais da existência de um ambiente favorável ge-
renciado por líderes carismáticos e inovadores que es-
timulam a autonomia, a tomada de decisões, a assun-
ção dos riscos, a comunicação entre os departamentos 
e unidades das empresas, e a promoção dos colabora-
dores inovadores. Os processos devem ser formais e 
documentados, a fim de validar o compromisso for-
mal empresarial com a inovação, tendo em vista que 
os resultados de impacto dependem não somente de 
processos organizacionais intencionais, mas também 
bem estruturados.

Bessant (2009) assevera que fatores como lideran-
ça, recursos humanos e financeiros integrados, orga-
nização interna e ambiente favorável, interação com 
agentes e fatores externos, são alguns dos aspectos 
que influenciam esse processo de inovação nas em-
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presas, embora, seja importante ressaltar, a maior de 
todas as habilidades necessárias à sua gestão seja a 
repetição constante das atividades inovadoras. Assim 
para o autor é preciso ser e se manter inovador, ado-
tando mecanismos de capacitação eficientes, estraté-
gias e compromissos com o perfil inovador, estímulo 
e desenvolvimento da capacidade inovadora. 

Bessant (2009) segue defendendo que organizar e 
gerir a inovação e o seu processo criador pressupõem 
a atribuição de uma vantagem competitiva, entretan-
to, não se pode perder de vista que as estratégias co-
merciais e o caminho a ser seguido devem estar defi-
nidos pela empresa, a fim de que a inovação seja um 
aliado na busca pelos objetivos empresariais. E, por 
se tratar de um processo dinâmico, é preciso também 
estar atento para a necessidade de novas abordagens 
ou maneiras de gerenciar a inovação.

Isso porque, na maioria das vezes, o processo que 
dá ensejo à inovação empresarial segue como uma es-
pécie de receita, baseada em métodos convencionais, 
mas, de vez em quando, é preciso estar atento às mu-
danças que o mercado exige, e, nesses casos, adaptar 
as regras do jogo às necessidades reais dos clientes.

Em que pese toda essa importância como motor de 
crescimento e manutenção de resultados, Bes e Ko-
tler (2011, p. 15) acrescentam que existem barreiras 
empresariais provocadas pela lacuna existente entre a 
necessidade e a capacidade de inovar:

No mundo empresarial atual, a inovação, 
como disciplina, não alcançou o estágio de 
desenvolvimento capaz de satisfazer a neces-
sidade premente de inovar. Constatamos que, 
em diversas empresas nas quais a inovação é 
levada em consideração, a necessidade supe-
ra a capacidade. Uma estatística é revelado-
ra: embora 96% dos executivos considerem 
a criatividade essencial para suas empresas, 
surpreendentemente, apenas 23% deles ti-
veram êxito em torná-la parte integrante da 
empresa. Sem criatividade, não há inovação. 
E essa não é a única estatística. Diversas pes-
quisas a respeito de como as empresas inovam 
revelam que há um amplo consenso sobre a 
necessidade de inovação, mas também existe 
um descontentamento difundido em relação a 
como a inovação é realizada. Os executivos 
estão bem conscientes dessa lacuna.

Inovar, portanto, exige processo, criatividade, dis-
ciplina, organização e, sobretudo, planejamento. Para 
os autores citados anteriormente, “o planejamento é 
o primeiro fator no sistema de inovação que permi-
te alinhar iniciativas próprias e estratégias empresa-

riais, alocar recursos financeiros eficientemente e ali-
mentar ordenadamente o fluxo do processo inovador” 
(BES; KOTLER, 2011, p. 21).

Além disso, para que a inovação possa ser utiliza-
da como meio de progressão e evolução empresarial, 
é preciso, também, que haja gestão. Magalhães (2009, 
p. 42) defende que devem ser consideradas as estraté-
gias para desenvolver uma visão do todo, envolvendo 
sistemicamente os processos, as pessoas, as tecnolo-
gias, o mercado, as parcerias: 

A gestão da inovação não pode cuidar apenas de 
tecnologia, ingredientes ou equipamentos, e nem ape-
nas cuidar dos custos ou do mercado. Deve abranger 
toda a gestão da inteligência, ampliando e atualizando 
o conhecimento para torná-lo um instrumento de com-
petitividade. Inovar é criar um saber próprio, é criar di-
ferenças que surpreendam a concorrência. É alavancar 
a curva de experiência transformando as habilidades 
e atitudes em melhores soluções para a empresa, seus 
stakeholders e para a sociedade com um todo.

Para aumentar seus resultados, as empresas devem 
buscar desenvolver novos bens, produtos e processos. 
Com a forte concorrência global atual e a instabilida-
de dos mercados em geral, as organizações empresa-
riais, a fim de manter sua competitividade e lucrati-
vidade, devem desenvolver novas ideias e conceitos, 
buscando a liderança nesse mercado instável. Sarkar 
(2008) ensina que a vantagem competitiva necessária 
na economia da era da globalização é alcançada por 
meio da inovação, que permite a criação de valor e a 
diferenciação dos bens e serviços no mercado.

Expostos alguns dos principais conceitos sobre a 
importância da inovação e do seu processo criador 
para a competitividade e sobrevivência das empresas 
no mercado, passa-se a definir a ferramenta denomi-
nada “Radar da Inovação”, perpassando rapidamen-
te todas as suas dimensões, enfatizando a Cadeia de 
Fornecimento quanto aos aspectos que interessam à 
pesquisa ora desenvolvida.

   3 RADAR DA INOVAÇÃO

Segundo Rios e Pinto (2012), mensurar a inova-
ção, além de ser um tema controverso em razão da 
ausência de uma metodologia consolidada, é tarefa 
que envolve aspectos de difícil medição, pois coloca 
em xeque questionamentos cruciais, como, por exem-
plo, o que de fato significa, no contexto organizacio-
nal, o vocábulo “novo”? Inovar é “gastar”? É possí-
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vel inovar somente “adquirindo” novas tecnologias, 
sem necessariamente produzi-las? Ser “inventivo” ou 
“criativo” é o mesmo que ser “inovador”?

Para Rios e Pinto (2012), os indicadores tradicio-
nais para medir o grau de inovação das organizações, 
disponibilizados no Brasil pela Associação Nacio-
nal de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia de 
Empresas Inovadoras - ANPEI, são as estatísticas de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), as patentes, os 
indicadores macroeconômicos, a monitoração direta 
da inovação, os indicadores bibliométricos e as téc-
nicas semi-quantitativas, os quais permitem avaliar 
também a eficácia do processo de inovação. 

Para os fins deste estudo, utilizar-se-á como refe-
rência uma ferramenta denominada “Radar da Ino-
vação”, composta por dimensões da inovação, desen-
volvida pelo professor Mohanbir Sawhney, diretor do 
Center for Research in Technology & Innovation, da 
Kellogg School of Management, Illinois, EUA, cujos 
direitos de uso são reservados à empresa Bachman & 
Associados e ao SEBRAE, e através da qual se ava-
liam alguns caminhos que as empresas podem (de-
vem) percorrer para inovar. 

Ressalte-se que um dos diagnósticos aplicados em 
campo pelos Agentes Locais de Inovação que com-
põem a equipe do Programa ALI no estado do Rio 
Grande do Norte foi adaptado a partir dessa impor-
tante ferramenta, que trata de inovação de maneira 
global, considerando qualquer mudança que implique 
em uma novidade na empresa gerando bons resulta-
dos como um meio de alavancar o processo inovador 
no âmbito daquela. 

O Radar em questão é composto pelas dimensões:
a) oferta, referente aos bens e/ou serviços oferta-
dos ao mercado;
b) plataforma, relativa ao conjunto de componen-
tes comuns, métodos de montagem ou tecnologias 
utilizadas para aumentar o portfólio de bens e/ou 
serviços;
c) marca, composta pelos símbolos, slogans ou 
formatos que identificam a empresa através da 
criação de uma identidade visual;
d) clientes, formada pelas pessoas físicas ou ju-
rídicas que utilizam os bens e/ou serviços da em-
presa;
e) soluções, mensurada por uma espécie de combi-
nação de bens, serviços e informações que buscam 
solucionar as possíveis necessidades dos clientes;
f) relacionamento, definida com base em tudo 
aquilo que o consumidor enxerga, ouve, sente ou 
experimenta ao se relacionar com a empresa;

g) agregação de valor, analisada conforme os me-
canismos pelos quais uma empresa capta parte do 
valor criado pelos seus bens e/ou serviços a partir 
de interações com clientes e parceiros;
h) processos, compostos pelos modelos e configu-
rações das atividades operacionais da empresa;
i) organização, maneira pela qual a empresa se es-
trutura em relação ao papel das parcerias externas 
e à responsabilidade dos colaboradores;
j) cadeia de fornecimento, avaliada conforme 
as atividades internas e externas que dizem 
respeito aos bens e/ou serviços, desde a sua 
origem à entrega;
k) presença, através dos canais de distribuição e 
locais em que os bens e/ou serviços podem ser ad-
quiridos pelos consumidores;
l) rede, composta pelos aspectos que ligam a 
empresa e seus produtos aos clientes, promo-
vendo uma comunicação ágil e eficaz entre os 
mesmos; e, por fim,
m) ambiência inovadora, medida pelos aspectos 
relacionados à capacitação dos gestores e colabo-
radores, existência de programas de incentivo ao 
surgimento de ideias e sugestões da equipe, trans-
ferência de tecnologia originada de licenças de di-
reitos de exploração de patentes e uso de marcas, 
aquisição de informações e conhecimentos através 
da participação em eventos científicos e do merca-
do, utilização de recursos oriundos dos órgãos de 
fomento à inovação, proteção intelectual de cria-
ções com registro de patentes próprias, utilização 
do apoio de entidades como o SEBRAE, SENAI, 
SESI, universidades, empresas júnior, sindicatos 
patronais, etc..
Enfocar-se-á em seguida a dimensão cadeia de 

fornecimento, abrangendo os aspectos logísticos do 
negócio, especificamente no que se refere ao trans-
porte e controle dos estoques de matérias - primas.

3.1 DiMENSãO cADEiA DE 
fORNEciMENTO

É uma das treze dimensões do “Radar da Inova-
ção” tratado anteriormente, e é composta por uma 
única questão: “a empresa adotou alguma ação para 
reduzir o custo do transporte ou dos estoques de ma-
téria - prima ou de produtos?”. 

Por se tratar de uma questão aberta e geral, fez-se 
necessária a confecção de um instrumento de pesqui-
sa que tenha convergência com a abordagem quali-
tativa que aborde de maneira mais completa e direta 
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os aspectos logísticos que envolvem essa dimensão 
e as especificidades do relacionamento das empresas 
com seus fornecedores e parceiros, no que se refere 
ao sistema de transporte e à política de controle de es-
toques de matérias - primas e produtos adotados pelas 
empresas pesquisadas.

Para Novaes (2004), nas fases que antecederam a 
importância da logística para os ganhos de produti-
vidade e lucratividade empresarial, enfatizava-se a 
garantia da qualidade dos bens e serviços. Na atua-
lidade, com a imposição de uma realidade de cres-
cente competitividade entre as empresas, a busca pela 
redução dos custos em todos os níveis da cadeia de 
suprimentos e de forma sistemática passou a ser pri-
mordial. Para o autor,

Na moderna concepção do Supply Chain 
Management (SCM), a satisfação desses 
dois objetivos é considerada um fato con-
sumado, ou seja, admite-se que essa con-
dição já foi plenamente atingida dentro da 
empresa. Isso porque tal padrão é o míni-
mo que se considera adequado para atuar 
competitivamente no mercado globalizado. 
Dessa forma, as empresas que ainda não 
conseguiram implantar um controle de qua-
lidade adequado, ou que vêm apresentando 
níveis de custos acima da prática de seu se-
tor, dificilmente conseguirão atuar de forma 
integrada e com sucesso na cadeia de supri-
mento otimizada. (NOVAES, 2004, p. 191).

Nesse sentido, a moderna conceituação de logísti-
ca considera o processo que compreende desde a ma-
téria - prima até o consumidor final como uma uni-
dade, um sistema em que cada uma das suas partes 
depende das demais, devendo ser ajustadas em prol 
do todo. Sua importância é tal que é através dela que 
as empresas garantem a oferta dos bens e serviços 
aos seus clientes e consumidores no tempo e espaço 
desejados por estes. 

Para Ballou (2010, p. 113), “o transporte representa 
o elemento mais importante dos custos logísticos na 
maior parte das empresas”. O autor defende que,

Dentre todas as alternativas possíveis, o usu-
ário deve selecionar o serviço ou combinação 
de serviços que providencie o melhor balan-
ço entre a qualidade oferecida e o custo. (...) 
Para auxiliar esta decisão, o serviço de trans-
porte pode ser encarado com base nas carac-
terísticas gerais de todos os serviços. Esses 
critérios são: (1) custo, (2) tempo médio de 
entrega, (3) tempo de trânsito e sua variação, 
(4) perdas e danos (BALLOU, 2010, p. 121).

Tais critérios devem ser analisados pelos empre-
sários, embora se deva ressaltar que os mesmos são 
fixados por Ballou (2010), partindo-se do pressuposto 
de que os serviços de transporte estão amplamente 
disponíveis e podem ser ofertados no mercado com 
uma frequência considerada adequada. 

Bowersox e Closs (2001, p. 279) ensinam que,

O principal objetivo do transporte é movimen-
tar produtos de um local de origem até um 
determinado destino, minimizando ao mes-
mo tempo os custos financeiros, temporais 
e ambientais. As despesas de perdas e danos 
também devem ser minimizadas. Ao mesmo 
tempo, a movimentação deve atender às ex-
pectativas de clientes em relação ao desempe-
nho das entregas e à disponibilidade de infor-
mações relativas às cargas transportadoras.

Em complemento, os componentes que influen-
ciam nas decisões de transporte são o embarcador 
(ponto de origem), o destinatário (ponto de destino 
ou receptor), a transportadora, o governo e o público, 
os quais, em vários casos, operam de forma indepen-
dente e representam interesses diferentes. Em geral, 
são cinco os modais de transporte básicos: ferroviá-
rio, rodoviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. 

Ballou (2010) ensina que o controle dos estoques 
é parte vital do composto logístico, pois estes podem 
absorver de 25 a 40% dos custos totais, representando 
uma porção substancial do capital da empresa. Para 
ele, há muitas razões para manter e controlar os esto-
ques de matérias - primas e produtos:

O ideal seria a perfeita sincronização entre 
oferta e demanda, de maneira a tornar a ma-
nutenção dos estoques desnecessária. Entre-
tanto, como é impossível conhecer exatamen-
te da demanda futura e como nem sempre os 
suprimentos estão disponíveis a qualquer 
momento, deve-se acumular estoque para 
assegurar a disponibilidade de mercadorias 
e minimizar os custos totais de produção e 
distribuição (BALLOU, 2010, p. 204).

Dentre outras finalidades descritas pelo autor 
para realizar uma política de controle de estoques, 
destacam-se a melhoria no nível de bens e serviços 
ofertados, os incentivos de economias na produção, 
nas compras e nos transportes, a proteção contra 
os aumentos de preços e as incertezas na demanda 
e no tempo de ressuprimento, além da segurança 
contra contingências.

Expostas as principais considerações acerca da 
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importância do controle dos custos empresariais nos 
aspectos logísticos que envolvem os transportes e o 
controle dos estoques de matéria - prima e produtos, 
segue a metodologia utilizada para o alcance dos re-
sultados da pesquisa. 

4  mETODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos de pesquisa, enquadra-
-se como um estudo de caso. O uso da metodologia 
do estudo de caso se justifica pelo fato de seu objeto 
de estudo se encontrar inserido no contexto aplica-
do a duas organizações, sendo necessária uma leitu-
ra compreensiva do universo investigado. Para Gil 
(1994), um estudo de caso é caracterizado pelo estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de ma-
neira a permitir o conhecimento amplo e detalhado do 
mesmo. Sua maior utilidade é verificada nos estudos 
exploratórios.  Segundo Yin (2005), o estudo de caso 
se propõe a investigar um fenômeno contemporâneo, 
onde os limites entre o fenômeno e seu contexto não 
são claramente percebidos. Dentre as razões pela es-
colha do Estudo de Caso, tem-se a possibilidade de 
responder a perguntas do tipo  como?”  e  “por quê?”, 
ou seja, compreender a natureza e a complexidade do 
contexto da investigação. 

Para compreender o fenômeno, os pesquisadores 
se valeram do instrumento Radar da Inovação apli-
cado pelos Agentes Locais de Inovação, sendo fonte 
de dados secundários para fins dessa pesquisa. Como 
forma de ampliar o campo de compreensão, foi elabo-
rado e aplicado um roteiro de entrevista semiestrutu-
rado com perguntas abertas baseadas nos conteúdos 
sobre logística empresarial, abordados pelos autores 
Bowersox e Closs (2001), Ballou (2010) e Novaes 
(2004), utilizando a técnica conhecida como pesqui-
sa de campo, na modalidade exploratória-descritiva, 
cujo objetivo principal, ainda segundo Lakatos e 
Marconi (1991), é formular questões que possam au-
mentar a familiaridade com o ambiente pesquisado 
ou modificar e clarificar conceitos, além de servirem 
para descrever determinados comportamentos ou fe-
nômenos ocorridos nos estudos de casos dotados de 
análises empíricas e teóricas. 

No roteiro de entrevista em questão, são questio-
nados aspectos ligados ao controle de estoques e sua 
periodicidade, custos com aquisição e transporte de 
matéria - prima, troca de informações com os forne-
cedores, sistemas de informações, bem como o con-
ceito de inovação sob a ótica dos gestores das duas 
empresas pesquisadas e as principais modificações 

logísticas implementadas ao longo dos últimos três 
anos em ambos os ambientes empresariais. As entre-
vistas foram agendadas com os sujeitos e suas gra-
vações foram previamente autorizadas pelos sujeitos. 
Cada entrevista realizada variou entre 35 e 40 minu-
tos. Quando da transcrição, chegou-se a aproximada-
mente 28 páginas de material empírico.  

O universo é composto pelos gestores de duas 
empresas potiguares fabricantes de móveis planeja-
dos, denominados de “Sujeito A” e “Sujeito B”, lo-
calizadas respectivamente nos bairros de Igapó e Fe-
lipe Camarão, denominadas “A” e “B” para manter 
a confidencialidade das informações prestadas pelas 
mesmas, as quais participam do Programa Agentes 
Locais de Inovação – ALI, região metropolitana da 
Grande Natal.

Assim, dados o contexto e a proposta da pesquisa, 
pode-se denominar que a abordagem é qualitativa, a 
qual, de acordo com os autores Gomes e Araújo (2005, 
p. 6), é um tipo de pesquisa caracterizada por “méto-
dos norteados pelo paradigma interpretativo, em que 
a racionalidade cede espaço à subjetividade, na busca 
pela interpretação dos acontecimentos e pelo entendi-
mento das relações existentes entre as variáveis”.

Em outras palavras, não se preocupa em produzir 
resultados numéricos ligados às quantidades dos fenô-
menos investigados, e sim à sua qualidade, aproximan-
do-os da realidade das duas empresas ora estudadas. 

Os dados coletados nas entrevistas são tratados pela 
técnica denominada de análise de conteúdo, que, para 
o autor Moraes (1999), constitui-se em bem mais do 
que uma simples técnica de análise de dados, repre-
sentando uma abordagem metodológica com caracte-
rísticas e possibilidades próprias. Segundo a sua visão:

A matéria-prima da análise de conteúdo pode 
constituir-se de qualquer material oriundo de 
comunicação verbal ou não-verbal, como 
cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, 
livros, relatos autobiográficos, discos, gra-
vações, entrevistas, diários pessoais, filmes, 
fotografias, vídeos, etc. Contudo, os dados 
advindos dessas diversificadas fontes chegam 
ao investigador em estado bruto, necessitando, 
então ser processados para, dessa maneira, fa-
cilitar o trabalho de compreensão, interpreta-
ção e inferência a que aspira a análise de con-
teúdo. Em sua vertente qualitativa, parte de 
uma série de pressupostos, os quais, no exame 
de um texto, servem de suporte para captar seu 
sentido simbólico. Este sentido nem sempre 
é manifesto e o seu significado não é único. 
Poderá ser enfocado em função de diferentes 
perspectivas (MORAES, 1999, p. 7-8).
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Trata-se, pois, de uma metodologia de análise de 
dados qualitativos que pode levar a conclusões diver-
sas, a depender das variações e características parti-
culares do universo pesquisado.

5 ANáLIsE E DIsCussÃO DOs DADOs

A ferramenta empresarial “Radar da Inovação”, 
adaptada para utilização nacional pelo SEBRAE com 
o objetivo principal de medir o grau de inovação das 
empresas participantes do programa ALI, foi aplica-
da nas empresas “A” e “B” com os seus proprietá-
rios (gestores), denominados “Sujeito A” e “Sujeito 
B”, nos meses de agosto e novembro do ano de 2012, 
respectivamente. 

Ressalte-se que tal grau de inovação global varia 
entre a pontuação mínima de 1,0 (um) e máxima de 
5,0 (cinco), e utiliza como parâmetros as atitudes ino-
vadoras vivenciadas nos últimos três anos ao longo 
das suas treze dimensões, conforme explorado no 
item 3 do presente artigo.

Nesse sentido, a empresa “A”, localizada no bairro 
de Igapó e atuante no mercado local desde 1990, pos-
sui três colaboradores, faixa de faturamento anual en-
tre R$ 360.000,00 e R$ 1.000.000,00, natureza jurídica 
de empresário individual, código nacional de atividade 
econômica (CNAE) 31.01-2-00 (fabricação de móveis 
com predominância de madeira), alcançou a pontuação 
global 2,7 (dois vírgula sete), ressaltando-se que esta 
pontuação global é obtida através da média aritmética 
dos índices alcançados em cada uma das já referidas 
treze dimensões do Radar da Inovação.

Já a empresa “B”, localizada no bairro de Felipe 
Camarão, no mercado há aproximadamente 20 anos, 
possui sete colaboradores, faixa de faturamento anu-
al entre R$ 360.000,00 e R$ 1.500.000,00, natureza 
jurídica de sociedade empresarial limitada, mesmo 
CNAE (31.01-2-00: fabricação de móveis com predo-
minância de madeira), obteve grau de inovação global 
2,9 (dois vírgula nove). 

A empresa “A” alcançou desempenho inovador 
máximo (grau cinco) em duas das treze dimensões 
avaliadas: 1) Plataforma, pois os seus recursos físi-
cos e de conhecimento para produção e atendimento 
servem a mais de uma família de produtos, além do 
fato de que os seus produtos são oferecidos em mais 
de duas versões, para atingir novos mercados ou 
grupos diferentes de consumidores; e, 2) Cadeia de 
Fornecimento, já que sistematicamente adota novas 
soluções para reduzir o custo do transporte e dos 
estoques das matérias - primas. 

Entretanto, obteve o menor desempenho possível 
(grau um) em outras três dimensões, quais sejam: 1) 
Relacionamento, pois não adotou qualquer nova fa-
cilidade ou recurso de informática para melhorar o 
relacionamento com os clientes; 2) Presença, já que 
não criou pontos ou canais de venda diferentes dos 
existentes anteriormente nem estabeleceu novas rela-
ções com distribuidores/representantes para a venda 
de seus produtos; e, 3) Rede, tendo em vista que não 
adotou qualquer nova forma de falar com ou ouvir os 
clientes, usando ou não a tecnologia da informação, 
para ganhar eficiência.

Nas demais dimensões, a empresa em referência 
alcançou desempenhos considerados entre medianos 
e satisfatórios, localizados, respectivamente, entre os 
índices 2,0 e 4,0: Oferta (4,2); Marca (2,0); Clientes 
(3,7); Soluções (2,0); Agregação de valor (2,0); Pro-
cessos (2,0); Organização (2,5); e, Ambiência inova-
dora (2,0), este último com peso 2 na contagem geral. 

Comparativamente, a empresa “B” alcançou seu 
grau máximo inovador também em duas das treze di-
mensões avaliadas: 1) Plataforma, pois os seus recur-
sos físicos e de conhecimento para produção e aten-
dimento servem a mais de uma família de produtos, e 
os seus produtos são oferecidos em mais de duas ver-
sões; e, 2) Clientes, já que tem uma sistemática para 
colher informações sobre as necessidades dos clientes 
e identificar novos mercados, tendo lançado mais de 
uma nova versão de produto em decorrência daquelas 
informações coletadas sistematicamente junto ao seu 
público consumidor. 

Em contrapartida, alcançou suas menores pon-
tuações nas dimensões: 1) Cadeia de Fornecimento, 
pois não adotou qualquer nova solução para reduzir 
o custo do transporte ou dos estoques das matérias - 
primas; e, 2) Presença, não tendo criado pontos ou ca-
nais de venda diferentes dos existentes anteriormente 
nem estabelecido novas relações com distribuidores/
representantes para a venda de seus produtos.

Nas dimensões restantes, a referida empresa al-
cançou os seguintes desempenhos, também consi-
derados entre medianos e satisfatórios, embora leve-
mente superiores àqueles apresentados pela empresa 
“A” e localizados, respectivamente, entre os índices 
1,3 e 4,0: Oferta (3,4); Marca (3,0); Soluções (3,0); Re-
lacionamento (4,0); Agregação de valor (2,0); Proces-
sos (1,3); Organização (2,5); Rede (3,0); e, Ambiência 
inovadora (2,0).

No segmento ora pesquisado, como sua atividade 
econômica principal trata da fabricação de móveis sob 
medida, planejados segundo as expectativas e necessi-
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dades dos clientes, a dimensão foi reduzida aos aspectos 
ligados aos estoques de matéria - prima e ao transpor-
te destas, desde os fornecedores até as empresas, bem 
como dos produtos prontos das empresas aos seus clien-
tes, pois ambas não dispõem, em razão da natureza das 
suas atividades, de estoques de produtos acabados.

Assim, de acordo com o exposto, enquanto a em-
presa “A” alcançou desempenho máximo de cinco 
(5,0) na dimensão em tela, a empresa “B” obteve a 
pontuação mínima de um (1,0) quando da aplicação 
do Radar da Inovação com os seus respectivos gesto-
res, “Sujeito A” e “Sujeito B”.

Para complementar as informações gerais obti-
das com o Radar da Inovação, aplicou-se também 
com os referidos gestores um roteiro de entrevista 
semiestruturado, direcionado aos aspectos logís-
ticos ligados, dentre outras questões, aos espaços 
físicos destinados ao armazenamento de matérias 
- primas, as dificuldades enfrentadas na aquisição 
destas, localização dos principais fornecedores, sis-
tema de transporte utilizado e adoção de uma políti-
ca de controle de estoques pelas empresas “A” e “B”, 
também considerando o período de tempo compre-
endido nos últimos três anos.

O roteiro, apresentado a ambos os empresários 
no mês de dezembro de 2012, teve início questio-
nando o entendimento dos gestores acerca do que 
vem a ser a inovação, qual o seu papel no desem-
penho empresarial, e, ainda, se a adoção de proces-
sos de logística empresarial inovadores contribuem 
para um bom desempenho com relação ao controle 
dos estoques e à redução dos custos com transporte 
de insumos e produtos. 

O gestor “Sujeito A” respondeu que a inovação 
ocorre quando se faz uma coisa de determinada ma-
neira e passa-se a fazê-la de outra, com menos cus-
tos, tempo e maior qualidade. Considera que inovar 
é importante para se manter no mercado, pois se as 
empresas não acompanharem as tendências e inova-
ções necessárias, não conseguem competir.  Quanto 
aos processos logísticos inovadores, respondeu que 
eles são importantes para um bom desempenho, pois 
contribuem para reduzir os custos com aquisição e 
transporte de matérias - primas, além de manter or-
ganizado o fluxo de entrada e saída de materiais. No 
entanto, houve um retrocesso, pois há um ano, ele 
exercia o controle de estoques, através de uma plani-
lha organizada e controlada por uma ex-funcionária. 
Após a saída desta da empresa, tal controle não mais 
foi realizado, e, atualmente, não dispõe de informa-
ções exatas sobre quanto tem de matéria - prima na 

empresa, sabendo somente que o que possui é sufi-
ciente para atender as suas necessidades.

Já o “Sujeito B” considerou que inovação é algo 
que diferencia a empresa dentro do seu segmento 
de atuação, é a audácia de fazer algo que seja dife-
rente do outro, mantendo o produto com qualidade, 
fugindo do convencional e surpreendendo positi-
vamente o cliente. Acrescentou que possui o papel 
de buscar melhores resultados em menores tempos, 
trazendo ganhos de produtividade na entrega dos 
produtos em tempo hábil e preservando a qualida-
de dos serviços prestados. Quanto à importância 
dos processos logísticos inovadores, entende que 
eles devem ser otimizados, pois refletem o lucro e 
o crescimento da empresa.

Percebeu-se que, teoricamente, os gestores das 
empresas objeto deste estudo entendem a importância 
da inovação como uma espécie de “mola” propulsora, 
necessária à sobrevivência dos seus empreendimen-
tos. As falas de ambos estão em consonância com os 
ensinamentos de Sarkar (2009), para quem inovar não 
é somente ter uma ideia nova, mas, acima de tudo, 
atingir os consumidores eficazmente de maneira ori-
ginal, formando os diferenciais do mercado. 

A questão seguinte se refere ao espaço físico dis-
ponível para o armazenamento de materiais, bem 
como se o mesmo é suficiente para atender às neces-
sidades das empresas e se houve adaptações ou mu-
danças físicas nos últimos três anos.

O proprietário da empresa “A” afirmou que existe 
um espaço de 15m² no total destinado a esse fim, sendo 
que 5m² são destinados às ferragens, parafusos, colas e 
outros materiais de uso geral, enquanto os 10m² restan-
tes são ocupados por duas grades de ferro que arma-
zenam, em média, 100 (cem) chapas de madeira cada 
uma, sendo esse espaço considerado suficiente. Quan-
to às inovações realizadas internamente, respondeu 
que a aquisição dessas grades ocorreu há cinco meses, 
e serviu para organizar melhor o espaço, bem como 
otimizar o armazenamento da madeira, mantendo-a  
protegida e separada do restante do material.

O gestor da empresa “B” não dispõe de um espaço 
físico adequado para o armazenamento das matérias 
- primas, sendo a madeira e o vidro colocados na en-
trada da fábrica, percorrendo 30 metros desde esse 
espaço até a serra onde são cortados e manuseados. O 
espaço total desse local é de 6m² no total (3m² para a 
madeira no estágio um, antes do corte, e mais 3m² no 
estágio 2, após seu manuseio). Quanto às demais ma-
térias - primas (fitas para acabamento, ferramentas, 
colas adesivas, de contato e para madeira, parafusos, 
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PVC para revestimento, madeira para sustentação, 
dentre outras), são guardadas no escritório, pois não 
possui um Almoxarifado específico para essa finali-
dade. Embora tal ambiente específico para guarda e 
controle dos materiais não exista, afirmou que o es-
paço é suficiente para o seu armazenamento e está de 
acordo com as suas demandas, considerando, ainda, 
que realizou adaptações que trouxeram o crescimento 
da área física ocupada pelo galpão.

A seguir, questionou-se quais as principais difi-
culdades enfrentadas pelas empresas com relação 
à aquisição de matérias - primas, e se tais dificul-
dades diminuíram ou se acentuaram no período de 
tempo considerado.

O “Sujeito A” respondeu que as principais dificul-
dades ocorrem no sistema de transporte das madei-
ras, pois as madeireiras localizadas em Natal, muitas 
vezes, não cumprem os prazos estipulados para a en-
trega dessas mercadorias. A maior parte delas traba-
lha com rotas, e, caso os materiais sejam necessários 
em datas que não coincidam com aquelas traçadas 
pelos fornecedores, o próprio empresário tem que 
ir buscá-las. Apesar dessas dificuldades persistirem, 
alegou que elas diminuíram, de tanto que as move-
larias e marcenarias locais reclamaram e solicitaram 
melhorias nesses serviços.

Quanto ao proprietário da empresa “B”, sua prin-
cipal dificuldade para aquisição das matérias - primas 
reside na falta de capital de giro, que dificulta a mo-
bilidade da sua cadeia de suprimento, fazendo com 
que suas compras sejam concentradas praticamente 
em um único fornecedor. A falta de crédito, aliada ao 
fato de que nem todos os materiais necessários estão 
disponíveis nas poucas lojas em que pode comprar 
a prazo, vêm contribuindo para que essa situação se 
mantenha ao longo dos últimos anos. Ainda assim, 
considerou que as dificuldades decresceram, porque 
o comércio local diversificou a quantidade e a quali-
dade dos insumos disponíveis.

A próxima questão diz respeito ao tempo médio 
de aquisição de matérias - primas de cada empresa. 
Enquanto a empresa “A” adquire seus materiais, em 
média, a cada quinze dias, buscando minimizar os 
custos com transportes e otimizar o tempo gasto com 
tais compras, a empresa “B” as realiza quase todos 
os dias, pois não dispõe de nenhum mecanismo de 
controle interno de materiais.

A pergunta seguinte é referente exatamente à exis-
tência desse processo de controle de estoques, por 
quem é realizado, e, em caso positivo, com que perio-
dicidade. Ambos os gestores responderam que esse 

controle não é realizado no momento, sendo que o 
“Sujeito A” tinha essa área organizada um ano atrás, 
conforme já se disse anteriormente, mas, com a saída 
da funcionária que era responsável por essa ativida-
de, atualmente não adota nenhum mecanismo de ges-
tão de estoques. As matérias - primas são adquiridas 
conforme as necessidades e demandas contratadas, e, 
no dia da compra, realiza informalmente uma pesqui-
sa para checar quais materiais estão disponíveis na 
empresa e quais precisam ser comprados. Já o “Su-
jeito B” nunca realizou esse controle, afirmando que, 
apesar de ter a consciência de que a ausência desses 
processos aumenta os seus custos com transportes e o 
desperdício de materiais, sabe o que possui, mas não 
faz ideia da quantidade de matéria - prima disponível 
atualmente na empresa.

Quanto aos fornecedores, foi questionado se as 
duas empresas pesquisadas dispõem de um leque va-
riado conforme os tipos de matérias - primas, quais 
os critérios para selecioná-los e se os mesmos são 
avaliados, bem como onde estão localizados.

A empresa “A” possui fornecedores variados, ad-
quirindo suas ferragens e madeiras em várias lojas lo-
calizadas em Natal, RN, embora na Zona Norte con-
sidere que existe somente um bom fornecedor para 
aquisição de madeira em MDF, a Madeireira Tourão, 
e em outras áreas da cidade tenha preferência pelas 
empresas Jamade e Rocha Compensados. Utiliza 
como critérios a disponibilidade dos materiais e os 
melhores preços, comprando mais à vista para apro-
veitá-los quando há uma boa promoção, realizando 
a avaliação de desempenho informalmente, no dia a 
dia, já que somente deixa de comprar com os fornece-
dores de sempre caso os mesmos não acompanhem as 
tendências e inovações necessárias. 

Quanto ao gestor da empresa “B”, conforme já re-
ferido, não dispõe de um leque variado de fornecedo-
res, ao contrário, entre 90 e 95% de seus materiais são 
adquiridos com um único fornecedor, a empresa Ro-
cha Compensados, em Natal, RN. Somente algumas 
matérias - primas, como, por exemplo, alguns mode-
los de puxadores e ferragens, são comprados também 
na Jamade. Por meio da entrevista constatou-se que 
o mercado local é caracterizado por um monopólio, 
pois não há concorrentes fortes o suficiente para com-
petir em igualdade de variedade e disponibilidade de 
produtos com os grandes fornecedores do ramo. Por 
esse motivo, a análise de desempenho é prejudicada, 
em razão da ausência de outras opções.

Em seguida, questionou-se sobre as maneiras que as 
empresas adotam para trocar informações com aqueles 
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fornecedores, e se houve alguma mudança recente. 
O “Sujeito A” respondeu que o contato normal-

mente é pessoal, somente ocasionalmente utiliza o 
telefone ou e-mail. Quando necessário, utiliza-se 
desses meios somente para adquirir matérias - pri-
mas, mas a praxe é que o empresário se dirija até 
os fornecedores, embora estes também enviem os 
seus representantes à empresa, oferecendo novida-
des e apresentando novas soluções em ferragens e 
maquinários. Citou como exemplos de inovações 
recentes duas ferramentas para produção adquiri-
das recentemente nas visitas desses representantes: 
uma trena a laser, comprada há poucos dias, e uma 
caixa de ferramentas para facilitar o acabamento 
dos frisos, há alguns meses. 

O “Sujeito B” comunica-se com seu fornecedor 
através de visitas regulares do empresário àquele, e 
também através de telefonemas praticamente diários. 
Apesar da Rocha Compensados disponibilizar repre-
sentantes que visitam ocasionalmente a empresa, o 
gestor prefere ir até a loja, prática a qual considera 
mais um costume do que uma necessidade.

O roteiro de entrevista também questionou os 
gestores sobre os custos com transportes, como os 
mesmos são realizados para levar matéria - prima dos 
fornecedores até as empresas e os produtos destas até 
os seus clientes, o impacto desses custos sobre os seus 
faturamentos, e se são adotadas periodicamente no-
vas soluções para minimizá-los.

Na empresa “A”, o proprietário dispõe de uma 
caminhonete, adquirida como uma solução para 
evitar os custos com fretes, que consumiam, se-
gundo a sua visão, grande parte do seu lucro. Hoje 
contrata frete terceirizado somente se houver en-
tregas para algumas cidades do interior ou fora do 
estado, e, mesmo assim, somente se for um volume 
grande, caso contrário, ele mesmo prefere realizá-
-las. Quanto aos materiais, em geral também os 
adquire dessa forma, indo buscá-los nos fornece-
dores, principalmente as ferragens, pois as chapas 
de madeiras geralmente são entregues por aqueles, 
embora as madeireiras cobrem taxas de entrega. O 
impacto desses custos no faturamento não é consi-
derado alto pelo gestor, pois o mesmo não adquire 
suas matérias - primas diariamente, concentrando 
as compras em intervalos mais espaçados, buscan-
do economizar. Além disso, procura comprar além 
do necessário para pagar o mínimo possível nessas 
taxas de entregas, pois, conforme sua fala, tanto 
faz comprar uma chapa de madeira como 50, o va-
lor cobrado pelas madeireiras é o mesmo.

A empresa “B” informou que o transporte é ter-
ceirizado, tanto das matérias - primas (do forne-
cedor até a empresa) quanto dos produtos prontos 
(da empresa para os clientes). O empresário prefere 
assim, pois a Rocha Compensados, apesar de pos-
suir serviço de entrega, adota uma escala/rota que 
limita o gestor em algumas ocasiões de necessidades 
diversas. O impacto dos custos com transporte não 
ultrapassa um percentual de 5% (cinco por cento) 
sob o faturamento. Não adotou novas soluções para 
reduzir esses custos, pois já há dois anos trabalha 
informalmente com a mesma pessoa física, respon-
sável pelo frete diário de seus produtos.

Por fim, perguntou-se quanto aos sistemas de in-
formações e a maneira pela qual os mesmos auxiliam 
as empresas na gestão dos seus materiais. 

O “Sujeito A”, gestor e proprietário da empresa 
“A”, confirmou que esses sistemas são importantes 
para facilitar o planejamento e o controle dos esto-
ques mínimos, ponto em que a matéria - prima não 
falta nunca. Afirmou, ainda, que a principal dificul-
dade atual para implantar esse controle  se concentra 
na ausência de uma pessoa que seja responsável por 
essa área, já que o empresário trabalha muito mais 
na produção, embora exerça também todas as demais 
atividades administrativas. 

Já a empresa “B”, representada pelo seu proprietá-
rio e gestor, o “Sujeito B”, considerou que os sistemas 
de informações são importantíssimos, especialmente 
no que se refere ao controle das quantidades de mate-
rial a ser adquirido e consumido, desde o volume de 
compra das matérias - primas à produção do produto 
final. Seus principais sistemas utilizados atualmente 
são os projetos desenhados pelos parceiros arquitetos 
e o desenhos (serviços) realizados em conjunto com 
os próprios clientes, e, embora não faça uso de um 
sistema formal que permita controlar as perdas e des-
perdícios de matérias - primas, considera que o sof-
tware existente no mercado que efetua os planos de 
corte é imprescindível ao ganho de produtividade das 
empresas do seu segmento. Por questões financeiras, 
não pôde ainda adotá-lo, mas, tão logo seja possível, 
pretende adquiri-lo para mudar o seu “sistema” atual, 
que se utiliza muito mais da intuição que de outros 
parâmetros formais e mais confiáveis.

A realidade organizacional das empresas “A” e 
“B” demonstrou que não são seguidos os conceitos 
dos autores Ballou (2010), Bowersox e Closs (2001) e 
Novaes (2004), os quais ensinam que uma adequada 
política de controle de estoques das matérias - primas, 
bem como a adoção de vias inovadoras e eficazes de 
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transporte destas e dos produtos prontos até os clien-
tes, levam à redução sistemática dos custos operacio-
nais e das perdas e desperdícios de materiais, com o 
objetivo não somente de reduzir o passivo empresa-
rial, mas, em especial, de maximizar a lucratividade. 

Embora reconheçam a importância e a necessi-
dade de seguirem por esses caminhos na busca por 
custos mais justos e suportáveis e margens de lucro 
mais expressivas, os proprietários admitiram que atu-
almente não o fazem, seja por falta de  tempo ou de 
um colaborador que possa ser responsável pela im-
plantação e manutenção desses controles, como é o 
caso da empresa “A”, seja em razão de uma “cultura” 
organizacional que não privilegia esses mecanismos 
de controle, exemplificada pela empresa “B”.

Ou seja, tanto o “Sujeito A” quanto o “Sujeito 
B” entendem que é preciso inovar nos processos da 
cadeia de fornecimento, conforme ensinam os re-
feridos autores, mas, pelos motivos diversos já ex-
plicitados, não realizam na prática o que sabem ser 
necessário pela teoria.

Expostos os principais aspectos coletados em 
campo nas empresas “A” e “B” junto aos seus respec-
tivos gestores, “Sujeito A” e “Sujeito B”, seguem as 
considerações finais acerca da pesquisa ora desenvol-
vida, assim como as limitações da mesma e algumas 
sugestões de futuros aprofundamentos sobre o tema.

6 CONsIDERAÇÕEs FINAIs 

Esse paper objetivou compreender como ocorre a 
inovação no contexto da cadeia de fornecimento. As 
informações fornecidas pelos gestores das duas em-
presas fabricantes de móveis planejados, objetos des-
te estudo, quando confrontadas com os ensinamentos 
dos teóricos sobre inovação e logística empresarial, 
levou à identificação de alguns pontos críticos, a 
exemplo da ausência de rotinas e atitudes inovado-
ras recomendadas por aqueles autores, especialmente 
quanto ao controle dos estoques de matérias - pri-
mas e práticas frequentes de redução dos custos com 
transportes destas até as empresas, e dos produtos 
prontos até o cliente final.

O objetivo maior a ser alcançado pela gestão 
eficiente de estoques e dos transportes de matérias 
- primas e produtos é a redução dos custos e o con-
trole das perdas significativas, com a consequente 
eliminação do desperdício de materiais e de tempo, 
ambos essenciais ao bom desempenho empresarial. 
Nas empresas ora estudadas, embora na teoria haja 
a compreensão dessa importância, na prática a falta 

da adoção desses processos causa danos para o pla-
nejamento organizacional, refletindo-se nas despe-
sas e custos mais elevados, seja com a aquisição ou 
a conservação dos estoques.

 A relação com os fornecedores, a forma de ar-
mazenamento das matérias - primas, o controle de 
entradas e saídas de materiais, o transporte para en-
trega dos produtos, todos esses são fatores que, se 
organizados à luz dos conceitos abordados ao longo 
deste artigo, constituem-se em processos que levam 
à organização e ao controle necessários às práticas 
gerenciais eficazes. 

Seguindo em via contrária, verificou-se que as 
empresas “A” e “B” não adotam o sistema de con-
trole de estoques, bem como não realizam o contro-
le das perdas e desperdícios de matérias - primas. 
No que diz respeito aos custos com transportes, a 
empresa “A”, por possuir veículo próprio e um me-
lhor controle da periodicidade das compras, reali-
zadas em média a cada quinze dias, está em situa-
ção mais vantajosa que a empresa “B”, que optou 
pelo sistema de fretes terceirizados e efetua suas 
compras quase que diariamente. 

Quanto à existência de um local específico para 
armazenamento de materiais, a empresa “A” tam-
bém apresentou melhores resultados que a empresa 
“B”, visto que aquela dispõe de um espaço próprio 
para essa armazenagem, ao contrário do que ocorre 
na empresa “B”. No que se refere aos fornecedores, a 
primeira dispõe de um leque de opções e possui capi-
tal disponível para escolher com quem e aonde com-
prar, enquanto a segunda, em razão da ausência de 
controles financeiros, fica limitada a um fornecedor 
exclusivo, dificultando a adoção de novas práticas ou 
processos nesse quesito. 

Ressalte-se que os resultados ora expostos limi-
tam-se tão somente à realidade de duas empresas do 
ramo da movelaria potiguar, não pretendendo, por-
tanto, representar o universo total desse segmento, o 
qual, futuramente, poderá ser objeto de uma pesquisa 
mais ampla e com propostas específicas de melhorias.

Por ora, sugere-se que tais melhorias, no caso das 
empresas em tela, poderão ser alcançadas através da 
adoção de um sistema de controle de estoques, com 
planejamento de compras em conformidade com o 
mesmo e periodicidade que favoreça um menor custo 
com os transportes (fretes). Destaca-se que a cadeia 
de fornecimento ainda merece ser alvo de interven-
ção no campo da estratégia e melhor impetrada como 
meio de inovação para fomentar a busca por resulta-
dos otimizados para as organizações. 
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resUmo
O Propósito do presente trabalho foi o de analisar a percepção dos Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) de unidades prisionais da Grande João Pessoa 
quanto à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). O levantamento de dados foi feito com base no modelo teórico sobre QVT de Walton (1973), que apresenta 08 (oito) 
categorias conceituais de Qualidade de Vida no Trabalho. A presente pesquisa tem, quanto a seus objetivos, caráter descritivo, utilizando o método do estudo de 
caso tendo a aplicação de um questionário como instrumento de coleta de dados. Quanto à análise dos dados esta é uma pesquisa tanto quanti quanto qualitativa. 
Dos oito critérios estudados apenas um deles (trabalho e espaço total de vida), alcançou uma avaliação que possa ser considerada positiva. As respostas dadas 
pelo ASPs também deixam transparecer a falta de investimentos no setor, seja por má gestão ou falta de prioridade na área de segurança pública. Salientando-
se a importância da profissionalização da gestão das unidades prisionais, buscando-se valorizar os profissionais de carreira da Secretaria, pela experiência que 
possuem e pela oportunidade de crescimento profissional e salarial dos servidores, o que pode contribuir para aumentar sua motivação.

Palavras-chave: Agentes de segurança penitenciária. Qualidade de Vida no Trabalho. Motivação.

aBstract
The purpose of this study was to analyze the perception of Prison Security Agents (ASPs) from prisons of the Great João Pessoa on the Quality of Work Life (QWL). 
The survey was based on the theoretical model on QWL Walton (1973), which has 08 (eight) conceptual categories of Quality of Working Life. This research has 
as its objectives, descriptive character, using the method of case study and the application of a questionnaire as an instrument of data collection. The analysis 
of this data is both a quantitative and qualitative research. Of the eight criteria studied only one (work and total space of life), reached an evaluation that can 
be considered positive. The answers given by ASPs also betray a lack of investment in the sector, either through mismanagement or lack of priority on public 
safety. The work discusses the importance of professional management of prisons, aiming to enhance the career professionals of the Secretariat, who have the 
experience and the opportunity for growth and wage professional of servers, which can increase their motivation.

Key Words: Prison security agents. Quality of work life. Motivation.
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   1 INTRODuÇÃO   

O trabalho sempre fez parte da vida do homem, 
na medida em que provê a sua subsistência e é im-
portante fonte de realização pessoal e interação so-
cial. Nos últimos anos, o trabalho tem sofrido uma 
série de modificações, causadas pelas transforma-
ções na forma de consumo da sociedade, passando 
a exigir uma constante adaptação por parte das or-
ganizações, para que possam se adequar às novas 
realidades e assim garantirem a sua permanência no 
mercado (MAGRI; KLUTCHOVSKY, 2006; MO-
RETTI; TREICHEL, 2003; ROSA; PILATTI, 2007; 
VASCONCELOS, 2001).

As novas exigências do atual modelo de produção 
trazem consigo consequências negativas na vida do 
trabalhador, tanto para a sua saúde física quanto para a 
mental. Estes problemas trazem consequências como 
o aumento no absenteísmo, diminuição do rendimen-
to, maior rotatividade de mão-de-obra, reclamações e 
greves mais numerosas, com efeitos negativos sobre 
a rentabilidade das organizações (OLIVEIRA, 1997 
apud MAGRI; KLUTCHOVSKY, 2006; FERNAN-
DES, 1996 apud VASCONCELOS, 2001).

Além disso, surge uma nova visão sobre o capital 
humano. Com o avanço tecnológico, o acirramento da 
competitividade e a busca por inovações, as pessoas 
receberam o status de principal fator competitivo. As-
sim, torna-se primordial oferecer melhores condições 
de trabalho, para o recrutamento dos melhores pro-
fissionais e para que estes possam desenvolver seus 
potenciais. Neste contexto, surge o conceito de Qua-
lidade de Vida no Trabalho (QVT) como ferramenta 
de gestão, visando ao alcance dos objetivos da orga-
nizacão por meio do suprimento das necessidades e 
da autorrealização dos trabalhadores (CONTE, 2003; 
FRANÇA JR.; PILATTI, 2004; MORETTI; TREI-
CHEL, 2003; ROSA; PILATTI, 2007).

A QVT, como destacam Moretti e Treichel (2003, 
p. 73), “apresenta dois aspectos importantes: a pre-
ocupação com o bem-estar do trabalhador e com a 
eficácia organizacional”, ou seja, enxerga uma rela-
ção de interdependência entre estas duas variáveis e 
não uma relação de conflito. Complementando o pen-
samento, Conte (2003, p. 33) relaciona a gestão aos 
resultados organizacionais, defendendo que: 

É muito provável que funcionários motiva-
dos, capacitados e bem remunerados passem 
a ter um desempenho acima da média, redu-
zindo custo, apresentando melhores soluções 
aos clientes e gerando como desdobramento 

maior vitalidade financeira, que, mais do que 
nunca, pode significar a sobrevivência da 
empresa (CONTE, 2003, p. 33).

Quanto ao oferecimento de um bom nível de QVT, 
algumas categorias profissionais oferecem um desa-
fio maior, devido a sua natureza, como é o caso dos 
Agentes de Segurança Penitenciária (ASP). Primei-
ro, por ser uma profissão que envolve vários fatores 
de risco, tensão e desgaste físico e mental, como o 
convívio com pessoas violentas e envolvidas em ati-
vidades criminosas; jornada de trabalho prolongada; 
uso de armas de fogo; desvalorização por parte da so-
ciedade; execução de trabalhos repetitivos, etc. Além 
disso, por ser uma atividade de grande importância 
para a sociedade, tendo em vista que esses trabalha-
dores são os principais operadores das execuções pe-
nais, com grande influência no isolamento, reeduca-
ção e reinserção social do apenado (ROCHA, 2003; 
CORREIA, 2006).

Diante do exposto, o propósito do presente estudo 
foi o de responder ao seguinte questionamento: Qual 
a percepção dos agentes de segurança penitenciária 
do Estado da Paraíba quanto à Qualidade de Vida no 
Trabalho? Para tentar responder a esta problemática, 
o presente trabalho tem como objetivo geral analisar 
a percepção dos agentes de segurança penitenciária 
(ASPs) da Grande João Pessoa quanto à Qualidade de 
Vida no Trabalho.

  2 FuNDAmENTAÇÃO

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) consti-
tui-se objeto de preocupação do homem no trabalho. 
Esta, segundo França Jr. e Pilatti (2004), acentuou-se 
com a Revolução Industrial, que expôs os trabalhado-
res a condições precárias de trabalho e a um sistema 
de produção que fazia do trabalho algo extremamente 
repetitivo e desmotivante. No decorrer do século XX, 
muitos pesquisadores desenvolveram estudos sobre 
QVT, dentre eles Mayo, Maslow, McGregor e Her-
zberg (RODRIGUES, 1999, apud VASCONCELOS, 
2001), buscando fundamentos para construção de um 
marco teórico sobre o tema. 

O tema QVT, segundo Cardoso (1999, apud 
FRANÇA JR.; PILATTI, 2004), começou a ser es-
tudado diretamente na década de 1950 na Inglaterra, 
com as pesquisas de Trist e seus colaboradores sobre 
o modelo macro para agrupar o trinômio indivíduo/
trabalho/organização. Na década de 1960, cresceram 
as iniciativas de cientistas sociais, líderes sindicais, 
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empresários e governantes na busca de uma melhor 
organização do trabalho, com o objetivo de minimi-
zar os efeitos negativos do trabalho na saúde e bem-
-estar dos trabalhadores. 

Já na década de 1970, surgiu um movimento pela 
QVT tendo como principais motivos “a preocupação 
com a competitividade internacional e o grande suces-
so dos estilos e técnicas gerenciais dos programas de 
produtividade japonesa, centrados nos empregados” 
(MORETTI; TREICHEL, 2003, p. 3). A década de 
1970 foi um marco no desenvolvimento da QVT, que 
tinha como base a saúde, segurança e satisfação dos 
trabalhadores, e seguiu inicialmente a escola socio-
-técnica, onde a “organização do trabalho foi colocada 
como princípio maior, a partir da análise e reestrutura-
ção das tarefas” (FRANÇA JR.; PILATTI, 2004, p. 5).

No contexto histórico, Amorim (2010, p.36) en-
tende que:

Inicialmente, os estudos sobre a QVT focali-
zavam aspectos individuais restritos e relati-
vos ao bem-estar do trabalhador no ambiente 
de trabalho. Posteriormente, procurou-se 
solucionar problemas relativos ao enrique-
cimento da tarefa, objetivando estimular a 
criatividade no exercício funcional, ampliar 
a participação nas decisões e reduzir a im-
pessoalidade nas relações de trabalho. Hoje, 
o tema constitui item obrigatório no plane-
jamento estratégico corporativo e é tratado 
como uma vantagem competitiva no merca-
do, necessário para atrair e manter bons pro-
fissionais (AMORIM, 2010, p.36).

A QVT é definida, segundo Limongi-França (1997, 
apud VASCONCELOS, 2001, p. 25) como o “conjunto 
das ações de uma empresa que envolve a implantação 
de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no 
ambiente de trabalho” e para Pilatti e Bejarano (2005, 
apud ROSA; PILATTI, 2007), QVT envolve, entre ou-
tras características, a participação do empregado nas 
decisões organizacionais; reestruturação de tarefas, 
estruturas e sistemas para que ofereçam maior liberda-
de e satisfação no trabalho; sistemas de compensações 
que valorizem o trabalho; adequação do ambiente de 
trabalho às necessidades individuais do trabalhador e 
satisfação com o trabalho.

A QVT consiste em um tema multidisciplinar, 
recebendo contribuições e possuindo diferentes 
abordagens nos diversos campos de conhecimento 
a que está ligada. De fato, por se tratar de um tema 
extremamente amplo, com certo grau de subjetivi-
dade e ainda em expansão, torna-se difícil a tarefa 
de formular um conceito capaz de abarcar toda a 
sua complexidade, como defende Limongi-França 
(2009, p. 24): “o tema QVT tem sido tratado como 
um leque amplo e, geralmente, confuso”. Mas vá-
rios autores como Lau (2000); Sirgy et al (2001); 
Martel e Dupuis (2006) defendem a qualidade de 
vida no trabalho como uma real necessidade para 
as organizações e defendem a mensuração de vari-
áveis que a compõem. O Quadro 1 resume os fato-
res determinantes sugeridos pelos principais estu-
diosos da QVT.

autor/concePção

(Walton (1973)

Hackman e Oldman (1975)

Westley (1979)

Werter e Davis (1983)

Nadler e Lawler (1983)

Huse e Cummings (1985)

Fatores deterMinantes
Compensação justa e adequada, condições de trabalho, oportunidade de uso e 
desenvolvimento das capacidades, oportunidade de crescimento e segurança, 
integração social no trabalho, constitucionalismo, trabalho e espaço total de 
vida e relevância social da vida no trabalho.

Variedade da tarefa, identidade da tarefa, significado da tarefa e feedback.

Enriquecimento das tarefas, trabalho autossupervisionado, distribuição de lu-
cros e participação nas decisões.

Projeto de cargos segundo a habilidade, disponibilidade e expectativas sociais 
do colaborador, práticas de trabalho não mecanicistas, autonomia, variedade, 
identidade da tarefa e retro-informação.

Participação nas decisões, reestruturação do trabalho através de enriqueci-
mento de tarefas e grupos de trabalho autônomos, inovação no sistema de 
recompensas e melhora no ambiente de trabalho.

Participação do colaborador, projeto de cargos, inovação no sistema de recom-
pensas e melhoria no ambiente de trabalho.

Quadro 1 – Resumo dos Fatores Determinantes das Diversas Concepções Teóricas de QVT.

Fonte: Rocha (1998, apud SOUSA; GONÇALVES, 2007,  p. 22).
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A abordagem de Walton (1973) foi adotada como 
modelo teórico para esta pesquisa, por se tratar de 
um modelo de maior abrangência e ser um dos mais 
aceitos e utilizados nos trabalhos sobre QVT, embora 
aspectos dos demais autores também sejam contem-
plados. Walton (1973, apud FREITAS; SOUZA, 2008; 
SOUZA, 2009) formulou um modelo que propõe oito 
critérios que devem ser considerados para que possa 
existir QVT. São eles:

1. Compensação justa e adequada – diz respeito 
à existência de remuneração justa e adequa-
da para o trabalho realizado, levando-se em 
conta a equidade interna (comparação com os 
trabalhadores dentro da organização) e equi-
dade externa (comparação com o praticado 
pelo mercado de trabalho). O “cálculo” do 
que seria uma remuneração justa é bastante 
relativo, podendo ser levadas em considera-
ção várias variáveis para o estabelecimento 
do mesmo, como o esforço físico e mental 
exigido para as tarefas, as habilidades reque-
ridas, a responsabilidade do cargo, importân-
cia da tarefa para a atividade da organização, 
a experiência, entre outros.

2. Condições seguras e saudáveis de trabalho – 
trata das condições reais do ambiente de tra-
balho em que o trabalhador desenvolve as suas 
tarefas. Envolve o estabelecimento de horários 
razoáveis, materiais e equipamentos adequa-
dos para a execução de suas tarefas, ações 
para minimizar riscos à sua integridade física 
e mental, imposição de limites de idade para 
certas funções em que as atividades são preju-
diciais para o bem-estar das pessoas acima ou 
abaixo de certa idade, entre outras questões.

3. Oportunidade imediata de uso e desenvolvimen-
to das capacidades humanas – implica na busca 
pela utilização plena do talento e habilidades das 
pessoas, incentivando e oferecendo condições 
para que elas possam se desenvolver. Envolve 
políticas e ferramentas de gestão como empo-
werment, feedback, múltiplas habilidades, sig-
nificado e identidade das tarefas, etc. Contudo, 
a consideração dessas ações está condicionada 
a fatores contingenciais como a maturidade dos 
trabalhadores, a formação do trabalhador e a sua 
capacidade de tomar iniciativas.

4. Oportunidade de contínuo crescimento e se-
gurança – trata das oportunidades que a or-

ganização oferece aos seus trabalhadores para 
que estes possam desenvolver a sua carrei-
ra, considerando os limites que ela oferece, 
principalmente o que diz respeito à educação 
formal. Deve-se então avaliar o nível de ex-
pectativa do trabalhador em utilizar os conhe-
cimentos que ele adquire, as possibilidades de 
progressão funcional, a expectativa de manu-
tenção do emprego e o quanto as atividades 
exercidas contribuem para manter e expandir 
a sua capacidade.

5. Integração social na organização do trabalho – 
considera-se a qualidade dos relacionamentos 
interpessoais, o espírito de equipe e a igual-
dade de tratamento para todos. Sendo assim, 
é indispensável estabelecer oportunidades 
iguais para todos, sem nenhum tipo de precon-
ceito, estabelecer uma cultura de ajuda mútua 
e respeito pelo próximo, bem como combater 
qualquer tipo de discriminação no ambiente 
de trabalho.

6. Constitucionalismo na organização do traba-
lho – o grau em que os direitos dos trabalha-
dores são respeitados. Envolve o cumprimento 
dos direitos trabalhistas, dos direitos previ-
denciários, do respeito à privacidade pessoal 
e da liberdade de expressão.

7. O trabalho e o espaço total de vida – trata do 
equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida 
pessoal, considerando que a experiência de 
trabalho pode afetar positiva ou negativamen-
te outras dimensões da vida dos trabalhado-
res. A relação das características do trabalho 
exercido com problemas que podem acarretar 
sua vida familiar deve ser avaliada, e a busca 
desse equilíbrio deve ser estruturada com base 
nos esquemas de trabalho, expectativa de car-
reira, progresso e promoção.

8. Relevância social da vida de trabalho – ana-
lisa-se a percepção do trabalhador quanto à 
imagem da organização, qualidade dos produ-
tos e serviços, e responsabilidade social dos 
empregados, fator que interfere diretamente 
na autoestima e motivação para com o seu tra-
balho. Empresas que agem de maneira irres-
ponsável fazem com que muitos empregados 
passem a depreciar a sua carreira e a organi-
zação, gerando desestímulo.
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Em síntese, o modelo de Walton (1973) possui 
oito critérios a serem considerados para que possa 
se avaliar a QVT, cada qual com respectivos indica-
dores (Quadro 2). Kanaane (apud FALLER, 2004) 
lembra que a QVT engloba a dimensão individual, 
das necessidades humanas e o impulso emocional, 
e a dimensão situacional composta pelos tipos de 
tecnologia, políticas organizacionais, cultura da or-
ganização, etc. Assim, para que se estude o fenô-

meno da QVT, é preciso se ater a diversos aspectos, 
pois pela sua natureza contingencial, realidades di-
versas serão responsáveis por condições de trabalho 
e interação social também diversas as quais foram 
abordados consistentemente por vários autores, e as 
categorias definidas por Walton (1973, apud SOU-
ZA, 2009) permitem uma profunda análise sobre 
diferentes prismas e não contradizem estudos mais 
recentes sobre o tema.

autor/concePção

1) Compensação justa e adequada

2) Condições de trabalho

3) Uso e desenvolvimento de capacidades

4) Oportunidade de crescimento e segurança

5) Integração social na organização

6) Constitucionalismo

7) O trabalho e o espaço total de vida

8) Relevância social do trabalho na vida

Fatores deterMinantes
- Eqüidade interna e externa

- Justiça na compensação

- Partilha dos ganhos de produtividade

- Proporcionalidade entre salários

- Jornada de trabalho razoável

- Ambiente físico seguro e saudável

- Ausência de insalubridade

- Autonomia

- Autocontrole relativo

- Qualidades múltiplas

- Informações sobre o processo total do trabalho

- Possibilidade de carreira

- Crescimento pessoal

- Perspectiva de avanço salarial

- Segurança no emprego

- Ausência de preconceitos

- Igualdade

- Mobilidade

- Relacionamento

- Senso comunitário

- Direitos de proteção do trabalhador

- Privacidade pessoal

- Liberdade de expressão

- Tratamento imparcial

- Direitos trabalhistas

- Papel balanceado do trabalho

- Estabilidade de horários

- Poucas mudanças geográficas

- Tempo para lazer e família

- Imagem da empresa

- Responsabilidade social da empresa

- Responsabilidade pelos produtos

- Práticas de emprego

Quadro 2 – Categorias Conceituais de Qualidade de Vida no Trabalho

Fonte: Walton (1973, apud SOUZA, 2009, p. 35)
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3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

3.1 cARAcTERizAçãO DA pESQUiSA E 
AMOSTRAgEM 

Estado da Paraíba os Agentes de Segurança Pe-
nitenciária (ASPs) estão ligados à Secretaria de Es-
tado da Cidadania e Administração Penitenciária 
(SECAP), que além de gerir políticas públicas para a 
cidadania é responsável pela administração do siste-
ma penitenciário do Estado. Na estrutura da SECAP, 
a Gerência Executiva do Sistema Penitenciário (GE-
SIPE) gerencia o dia a dia das unidades prisionais e 
a Gerência Executiva de Planejamento, Segurança e 
Informação (GEPLASI) trabalham com o monitora-
mento e gerenciamento de informações estratégicas 
para o planejamento de ações de melhoria.

O ASP, como exposto por Reichert et al (2007, p. 

5), é o “profissional que presta serviço junto ao se-
tor de segurança, tendo como funções o acompanha-
mento e vigilância dos presos nas dependências da 
unidade prisional”. Ele tem como função garantir a 
segurança e a disciplina dentro dos estabelecimentos 
prisionais, trabalhando para que os apenados sejam 
mantidos separados da sociedade durante o tempo de-
terminado pela justiça. 

No Estado da Paraíba não há, aparentemente, 
documento que descreva as atribuições específicas 
de um ASP. O Manual do Agente Penitenciário do 
Paraná (2005, p. 4) apresenta na descrição do cargo 
que o profissional que deve “efetuar a segurança da 
Unidade Penal em que atua, mantendo a disciplina. 
Vigiar, fiscalizar, inspecionar, revistar e acompa-
nhar os presos ou internados, zelando pela ordem e 
segurança deles, bem como da unidade penal”. As 
atividades desenvolvidas por estes profissionais es-
tão apresentadas na Figura 1.

1.  Participar das propostas para definir a individualização da pena e tratamento objetivando a adaptação do preso e  
 a reinserção social;

2.  Atuar como agente garantidor dos direitos individuais do preso em suas ações;

3.  Receber e orientar presos quanto às normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme  
 normativas legais;

4.  Revistar presos e instalações;

5.  Prestar assistência aos presos e internados encaminhando-os para o atendimento nos diversos setores sempre  
 que se fizer necessário;

6.  Verificar as condições de segurança comportamental e estrutural, comunicando as alterações à chefia imediata;

7.  Acompanhar e fiscalizar a movimentação de presos ou internados no interior da Unidade;

8.  Acompanhar presos em deslocamentos diversos em acordo com as determinações legais;

9.  Efetuar a conferência periódica dos presos ou internados de acordo com as determinações legais;

10. Observar o comportamento dos presos ou internados em suas atividades individuais ou coletivas;

11. Não permitir o contato de presos ou internos com pessoas não autorizadas;

12. Revistar toda pessoa previamente autorizada que pretenda adentrar ao estabelecimento penal;

13. Verificar e conferir os materiais e as instalações do posto, zelando pelos mesmos;

14. Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas específicas da Unidade.

15. Conferir documentos, quando da entrada e saída de presos da Unidade;

16. Operar o sistema de alarme, monitoramento audiovisual e demais sistemas de comunicação interno e externo;

17. Executar outras atividades correlatas

Fonte: Manual do agente penitenciário do Estado do Paraná (2005, p. 4)

Figura 1: Atividades Desenvolvidas pelos ASPs
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A natureza criminosa das pessoas com as quais o 
ASP trabalha diariamente revela que se trata de uma 
profissão de alto risco, que impõe aos trabalhadores 
uma carga de fadiga que pressupõe estresse funcio-
nal. Como afirma Correia (2006, p. 12), “recai sobre 
o Agente Penitenciário toda carga de riscos internos 
e externos, a expectativa, a ansiedade, a angústia e a 
exposição que interferem e influenciam seu ambien-
te familiar, social e profissional”. Além disso, o ASP 
convive com uma sobrecarga de trabalho, tendo em 
vista o número pequeno de profissionais por unidade, 
cada vez mais superlotadas, e sua carga horária, que 
normalmente é de 24 horas seguidas, contribuindo 
para seu desgaste físico (CORREIA, 2006).

Somam-se às características mencionadas os fa-
tos de o ASP trabalhar armado, de ser discriminado e 
“mal visto” pela sociedade (VASCONCELOS, 2000), 
responder administrativa e criminalmente pelos ape-
nados, trabalhar normalmente em condições precá-
rias, tanto de equipamentos quanto de instalações, 
além de diversas outras características que tornam a 
atividade do ASP muito desgastante para o cidadão 
que a desempenha.

A maioria dos ASPs desenvolve atividades de 
segurança e disciplina das unidades, trabalhando 
em contato direto com os apenados e em regime de 
plantão, sendo 24h de trabalho por 72h de descanso. 
Há também agentes que desempenham serviços bu-
rocráticos nas unidades, como nos arquivos, nas se-
cretarias, no auxílio à direção, entre outros. Existem 
também aqueles que desempenham algumas funções 
de apoio na sede da SECAP.

Segundo a GESIPE, a Paraíba possuia em 2010 
a maior população carcerária do Brasil em termos 
proporcionais, possuindo 8524 apenados. Desse to-
tal 76% cumpriam pena em regime fechado, sendo 
42% já condenados e 34% presos em caráter provi-
sório (aguardando julgamento). Do restante dos de-
tentos, 17% cumpriam pena em regime semiaberto, 
se recolhendo durante o período da noite, nos finais 
de semana e nos feriados, e 7% cumpriam pena em 
regime aberto, recolhendo-se às unidades prisionais 
nos finais de semana.

Na Paraíba, ainda segundo a GESIPE, em 2010 
existiam 84 unidades prisionais, sendo 16 peniten-
ciárias de segurança máxima (13 masculinas e 3 fe-
mininas), 3 unidades de segurança média, 1 instituto 
de psiquiatria forense, além de 64 cadeias públicas 
destinadas aos presos provisórios. Para vigilância 
destas unidades, segundo a Subgerência de Recur-
sos Humanos da SECAP, na Paraíba em 2010 exis-

tiam 712 ASPs no quadro efetivo, sendo 566 homens 
e 146 mulheres. Somam-se a esses um número supe-
rior de trabalhadores temporários e servidores com 
desvio de função, que exercem as mesmas funções 
dos ASPs efetivos.

Segundo Marconi e Lakatos (1995, p. 108), o uni-
verso ou população da pesquisa é o “conjunto de seres 
animados ou inanimados que apresentam pelo menos 
uma característica em comum”, e a delimitação do 
universo significa “explicitar que pessoas ou coisas, 
fenômenos, etc., serão pesquisadas, enumerando as 
suas características em comum”. Por esta definição, o 
universo desta pesquisa é constituído dos Agentes de 
Segurança Penitenciária que prestam serviço nas uni-
dades prisionais localizadas nas cidades de João Pes-
soa, Bayeux e Santa Rita, que corresponde a 295 pro-
fissionais, segundo o Setor Pessoal da SECAP (2010).

Quanto à amostragem, definida por Silva e Mene-
zes (2001, p. 32) como “parte da população ou do uni-
verso, selecionada de acordo com uma regra”, a pes-
quisa utilizou adotou uma do tipo não-probabilística 
por conveniência. A amostragem não-probabilística é 
definida por Marconi e Lakatos (1995, p. 108) como 
aquela que “não faz uso de uma forma aleatória de 
seleção” dos elementos do universo para sua compo-
sição, já a amostra por conveniência, segundo Schi-
ffman e Kanuk (2000, apud OLIVEIRA, 2001, p. 3), 
é aquela onde “o pesquisador seleciona membros da 
população mais acessíveis”. Para a coleta de dados foi 
realizada uma série de visitas entre os dias 23/09/2010 
e 15/10/2010 em 6 unidades prisionais, sendo 3 pe-
nitenciárias de segurança máxima (2 masculinas e 
1 feminina), 1 penitenciária de segurança média e 
2 cadeias públicas. A partir destas visitas foi obtido 
um total de 52 questionários respondidos (17,63% do 
universo), que consistiram na amostra desta pesquisa.

A pesquisa em pauta é de natureza explorató-
ria, pois tem como principal finalidade, segundo 
Gil (1999) desenvolver, esclarecer e modificar con-
ceitos e ideias, que permitem ao investigador au-
mentar sua experiência em torno de determinado 
problema, com vistas formular abordagens mais 
condizentes com o desenvolvimento de estudos 
posteriores. Através do uso de procedimentos re-
lativamente sistemáticos, a pesquisa exploratória 
pode desenvolver hipóteses relevantes a um deter-
minado fenômeno (GIL, 1999).

Esta pesquisa é quanti- e qualitativa. Quantitativa 
porque se propõe a medir o nível da QVT e, segundo 
Silva e Menezes (2001, p. 20), este tipo de pesquisa 
“considera que tudo pode ser quantificável, o que sig-
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nifica traduzir em números opiniões e informações 
para classificá-las e analisá-las”. O trabalho também 
é qualitativa pois utilizou informações oriundas da 
experiência profissional de um dos autores na orga-
nização pesquisada e este tipo de pesquisa “conside-
ra que há uma relação dinâmica entre o mundo real 
e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 
pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas 
no processo de pesquisa qualitativa” (SILVA; MENE-
ZES, 2011, p. 20).

Com relação aos seus objetivos, o presente estudo 
é de caráter descritivo. Vergara (2009, p. 42) descre-
ve que a pesquisa descritiva “expõe características de 
determinada população ou de determinado fenômeno 
(...) Não tem compromisso de explicar os fenômenos 
que descreve, embora sirva de base para tal explica-
ção”. Os objetivos desta pesquisa pretendem exata-
mente descrever a visão dos ASPs sobre a QVT no 
seu ambiente de trabalho.

O método de pesquisa utilizado foi o de estudo de 
caso, utilizando um processo de casos múltiplos. Para 
Yin (2001), a preferência pelo uso do estudo de caso 
deve ser dada quando da investigação empírica de 
um fenômeno contemporâneo, em situações onde os 
comportamentos relevantes não podem ser manipula-
dos, mas onde é possível se fazer observações diretas 
e entrevistas sistemáticas.

Foi utilizado um questionário para coletar os da-
dos. Silva e Menezes (2001, p. 33) definem o ques-
tionário como “uma série ordenada de perguntas que 
devem ser respondidas pelo informante. O questio-
nário deve ser objetivo, limitado em extensão e estar 
acompanhado de instruções”.

3.2 MÉTODOS DE cOLETA E ANÁLiSE DE 
DADOS

O questionário utilizado nesta pesquisa foi con-
feccionado com base no modelo teórico sobre QVT 
de Walton (1973). Os questionários foram entregues 
pessoalmente sendo respondidos e entregues, em sua 
maioria, na mesma ocasião da entrega, mas em al-
guns casos os questionários foram deixados com os 
servidores e recebidos em outras ocasiões.

O questionário utilizado foi uma adaptação do 
instrumento desenvolvido e usado na pesquisa de 
Souza (2009), sendo constituído por duas partes. A 
primeira trata de dados pessoais e profissionais do 
respondente, visando a uma caracterização geral da 
amostra e a segunda parte aborda a avaliação sobre 
QVT. Nesta segunda parte, o questionário consistiu 
em 24 questões com respostas pré-determinadas so-
bre as diversas variáveis que determinam a QVT pelo 
modelo de Walton, além de 3 questões abertas onde o 
respondente pôde expressar suas opiniões com mais 
liberdade e clareza sobre fatores relacionados à QVT 
na organização.

As 24 questões objetivas que tratam da QVT apre-
sentam respostas pré-determinadas dispostas em 
uma escala do tipo Likert. Conforme Alexandre et al 
(2003, p. 3), a escala do tipo Likert apresenta “catego-
rias ordenadas, igualmente espaçadas e com o mes-
mo número de categorias para todos os itens” e “as 
respostas para cada item variam segundo o grau de 
intensidade”. As questões apresentam, além da alter-
nativa “não sei responder”, 4 alternativas ordenadas, 
variando entre “discordo totalmente” (que equivale 
ao ponto 1) e “concordo totalmente (equivalendo ao 
ponto 4), conforme exposto na Figura 2.

Discorda
Totalmente

Discorda
Parcialmente

Discorda
Totalmente

Discorda
Parcialmente

1 2 2,5 3 4

Ponto
Médio

Figura 2 - Escala do tipo Likert Utilizada na Pesquisa
Fonte: Autoria própria

A escala utilizada não possuía um valor central, o 
qual indicaria uma posição de neutralidade. Confor-
me Alexandre et al (2003, p. 3), sua ausência “pode 
conduzir a uma tendência e forçar os respondentes a 
marcarem a direção que eles estão inclinados”, além 
do fato de que “pessoas confundem a categoria neu-

tra como não sei ou não aplico”. A categoria “não sei 
responder” também seguiu o adotado no trabalho de 
Alexandre et al (2003), pois evita que pessoas com 
opiniões nessa situação marquem uma alternativa 
qualquer, o que levaria à distorção dos resultados, ou 
mesmo deixando a questão em branco. Optou-se por 
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uma escala com poucas categorias (4 categorias), pelo 
fato de que o questionário contava com um grande 
número de questões, buscando assim enxugá-lo, ten-
do em vista que eles seriam respondidos durante o 
horário de trabalho dos ASPs.

Os dados coletados através desta pesquisa fo-
ram analisados quantitativamente, através de téc-
nicas estatísticas, com a utilização do programa 
MS-Excel. Foram calculadas as médias de cada 
indicador estudado conforme valores da escala Li-
kert utilizada na pesquisa.

As respostas das questões abertas apresentadas no 
final do questionário foram agrupadas e dispostas em 
forma de listas decrescentes, de acordo com o número 
de vezes em que cada uma delas foi mencionada pelos 
respondentes, indicando assim os pontos positivos e 
negativos da organização quanto à QVT, bem como 
as sugestões de melhoria apontadas.

4 ANáLIsE E INTERPRETAÇÃO DOs 
DADOs

Inicialmente são apresentados os resultados do le-
vantamento de dados pessoais e profissionais dos en-

trevistados (ASPs), para que se compreenda o perfil 
médio dos 52 integrantes da amostra:

— 80,8%, do sexo masculino; 
— 67,3% têm idade inferior a 35 anos, enquanto  

  apenas 11,5% têm mais de 46 anos;
— 48,1% são solteiros; 36,5% casados; 9,6%  

  divorciados e 5,8% declararam possuir outro  
  estado civil;

— 40,4% estão cursando nível superior, embora 
 o cargo de ASP exija como critério mínimo  
 de formação o Ensino Médio completo,  
  17,3% deles já possuem formação superior  
 completa e 3,8% estão cursando ou já  
  terminaram algum tipo de pós-graduação;
— 73,1% têm entre 1 e 5 anos de trabalho;
— 76,9% trabalham no regime de plantão de 24  

  horas por 72 horas de descanso. 
— 13,5% trabalham em regime de expediente  

  diurno, de segunda a sexta-feira.
Em relação ao levantamento de dados quanto à 

Qualidade de Vida no Trabalho dos Agentes de Se-
gurança Penitenciária, seguindo o Modelo de Walton, 
a Tabela 1 resume os valores médios alcançados para 
cada indicador, os quais são comentados na sequência. 

critérios de QVt

Compensação justa e 
adequada

Condições de trabalho

Uso e desenvolvimento 
da capacidade humana

Oportunidade de 
crescimento e segurança

Integração social na 
organização

Constitucionalismo na 
organização

Trabalho e espaço total 
de vida

Relevância social do 
trabalho na vida

Média

2,27
1,85
2,23
2,94
1,67
1,75
2,16
2,13
1,84
1,71
1,63
3,35
2,27
1,85
1,93
2,65
2,54
2,49
3,10
3,48
3,51
2,06
2,21
2,24

indicadores de QVt

Remuneração justa e adequada
Equidade salarial interna
Equidade salarial externa
Jornada de trabalho razoável
Ambiente físico seguro e saudável
Disponibilização de materiais e equipamentos
Autonomia para programar e executar atividades
Utilização da capacidade plena dos servidores
Informações sobre os resultados do trabalho
Realização de treinamentos
Oportunidade de ascensão pessoal e salarial
Segurança (estabilidade) no emprego
Integração social
Igualdade de oportunidade para os servidores
Promoção da mobilidade social
Privacidade na vida pessoal
Liberdade de expressão
Garantia dos direitos trabalhistas
Equilíbrio entre vida pessoal e jornada de trabalho
Horários estáveis de trabalho
Tempo para lazer e família
Valorização do servidor
Responsabilidade da organização pelos serviços prestados
Preocupação com a imagem organizacional e dos servidores

tabela 1  – Avaliação Geral dos Indicadores de QVT.

Fonte: Dados da pesquisa de campo
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De uma maneira geral, a avaliação dos ASPs quan-
to aos aspectos relacionados à QVT foi negativa, pois 
apenas no aspecto Trabalho e espaço total de vida 
as respostas concordaram parcialmente (média acima 
de 3,0) que há um equilíbrio entre a vida pessoal e a 
jornada de trabalho, que os horários de trabalho são 
estáveis e que têm tempo para o lazer e para a família.

Quanto ao critério compensação justa e adequada 
a avaliação por parte dos ASPs sugere a necessidade 
de uma revisão do sistema de remuneração, principal-
mente em relação à equidade interna, ou seja, a compa-
ração da remuneração com os serviores dentro da pró-
pria  organização, pois muitas vezes o mesmo trabalho 
é desenvolvido mas a remuneração é diferenciada por 
critérios que não estão muito claros ou mesmo aceitos 
pelos ASPs. As questões salariais no serviço público 
são muitas vezes mais complexas que na iniciativa pri-
vada, na visão de Marconi (2003) mas seria desejável 
que a remuneração seguisse a tendência que se espa-
lha pelo país de valorização salarial dos trabalhadores 
também ligados à área de segurança pública. 

Segundo Braga (2007, p. 3), “trabalhadores de sa-
lários relativamente baixos são bem melhor remune-
rados no setor público”, porque a estrutura de salários 
que é praticada em organizações públicas brasileiras 
remunera considerando os critérios educação e expe-
riência de forma diferente do setor privado, pois os 
servidores com pouca qualificação não são valoriza-
dos na inciativa privada e recebem baixos salários, 
mas “são protegidos no setor público com salários 
bem superiores a sua produtividade potencial” (BRA-
GA, 2007, p. 9).

Em relação às condições de trabalho, também fo-
ram avaliadas como precárias, pois segundo os ASPs 
o ambiente físico não é seguro e nem saudável para 
o desenvolvimento de suas astividades. Associado a 
isto, a disponibilização de materiais e equipamentos 
também não atende às necessidades, demonstrando 
serem estes dois indicadores que precisam de ações 
emergenciais e maiores investimentos. Salienta-se 
que, segundo os pesquisados, com relação à dispo-
nibilização de materiais e equipamentos, em todas 
as unidades faltavam materiais de uso básico, como 
detectores de metal para revista de pessoas, falta de 
equipamentos de segurança como por exemplo a não-
-disponibilização de armamento “não letal”.

Quanto ao uso e desenvolvimento da capacidade 
humana, foram questionados inicialmente quanto ao 
nível de concordância sobre a autonomia necessária 
para programar e executar as suas atividades, eles dis-
cordaram parcialmente desta afirmativa, bem como 

quando foram questionados sobre a utilização de toda 
sua capacidade, criatividade e habilidade na execução 
de seu trabalho. Mas a pior avaliação neste critério de 
qualidade de vida no trabalho foi relativo ao indica-
dor “Oferece aos servidores informações constantes” 
acerca dos resultados obtidos no trabalho e no proces-
so como um todo, com média 1,84.

O resultado geral do critério oportunidade de 
crescimento e segurança também foi insatisfatório, 
embora deva-se salientar que houve relativa discre-
pância entre os indicadores avaliados. Quando ques-
tionados sobre o nível de concordância em relação ao 
indicador “Realiza treinamentos com os servidores”, 
a maioria discordou completamente de que este indi-
cador ocorra de forma satisfatória. Pior avaliação foi 
feita quanto ao indicador “Oferece aos servidores a 
oportunidade de ascensão pessoal e salarial dentro da 
organização” (média 1,63). Isto reflete uma problemá-
tica muito caracterísitca de certos cargos no serviço 
público, pois a carreira é limitada e, como a legisla-
ção não permite a ascensão, os servidores não con-
seguem ter oportunidade de crescimento profissional. 
Já em relação ao indicador “segurança no emprego”, 
a avaliação foi boa (3,35), provavelmente pelo fato da 
estabilidade ser garantida por lei no serviço público, 
embora seja necessário registrar que esta estabilida-
de não atinja os trabalhadores que exercem a função, 
mas sejam trabalhadores temporários. 

Esses dois resultados bastante negativos quanto à 
oportunidade de crescimento e segurança no trabaho 
poderiam ser melhorados com a implantação do novo 
plano de cargo, carreira e remuneração dos ASPs, que 
há vários anos vem sendo formulado e ainda não es-
tava implantado na época da coleta de dados. Alguns 
pesquisados comentaram ainda a falta da real utiliza-
ção da Escola de Gestão Penitenciária (EGEPEN), ór-
gão criado para oferecer treinamento constante para 
a categoria, mas não estaria cumprindo sua função.

O critério integração social na organização foi 
o que recebeu a avaliação mais negativa por parte dos 
servidores. O primeiro indicador avaliado foi “Pro-
move a integração social no âmbito organizacional, 
através do cultivo ao bom relacionamento entre os 
servidores, proporcionando um clima organizacio-
nal satisfatório”. O índice médio de discordância foi 
um pouco acima da opção “discordo parcialmente” 
(2,27). Os demais indicadores deste critério foram 
avaliados de forma mais precária ainda pelos ASPs, 
pois eles discordam quase que totalmente que a or-
ganização possibilite aos servidores a igualdade de 
oportunidades e muito menos promova mobilidade 
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social, através do compartilhamento de ideias, de 
valores sociais ou de indivíduos, de uma camada in-
ferior para a superior, e vice-versa, ou de um grupo 
para outro no mesmo nível.

Esse resultado pode ter como explicação principal 
o fato de haver diferentes tipos de servidores exercen-
do a mesma função, que recebem salários diferentes e 
não possuem os mesmos direitos garantidos a outros 
colegas. Foram registrados comentários de que essa 
situação gera uma série de desconfortos para os servi-
dores, como a formação de facções, o enfraquecimento 
do sentimento de equipe e o sentimento de exclusão. 

O critério constitucionalismo na organização 
ficou praticamente numa posição mediana da escala 
utilizada na pesquisa, mais elevado que as médias an-
teriores, mas não tendo atingido um nivel de aceita-
ção parcial que seria 3. O primeiro indicador avaliado 
foi relativo ao nível de concordância se a organização 
permite que o servidor tenha direito à privacidade na 
sua vida pessoal, seguido do aspecto relativo à liber-
dade de expressão, que possa manifestar suas ideias e 
dar sugestões sobre o trabalho e finalmente o critério 
relativo aos direitos trabalhistas. Como se trata de um 
critério que envolve a garantia de direitos aos servi-
dores, esta deficiência pode inclusive acarretar preju-
ízos à organização, pois está passível de intervenções 
jurídicas movidas pelos servidores ou mesmo pelos 
órgãos fiscalizadores. Entre os direitos que não esta-
riam sendo respeitados pela SECAP, segundo comen-
tários de alguns participantes, estariam a existência 
de diferentes remunerações para servidores que exer-
cem exatamente a mesma função e o pagamento ape-
nas parcial do chamado “risco de vida”, um adicional 
de 100% sobre o vencimento garantido por lei (esta-
tuto do servidor público do Estado da Paraíba), mas 
que só estaria sendo pago 50% para os ASPs efetivos, 
e aos servidores temporários e com desvio de função 
em torno de 20%.

O critério trabalho e espaço total de vida repre-
senta a exceção dentre todos os critérios avaliados, 
pois foi o único que pode ser considerado como bem 
avaliado pelos ASPs, sendo também o único que 
contou com boa avaliação dos três indicadores: “pro-
porciona aos servidores um papel balanceado no tra-
balho”, ou seja, um equilíbrio entre a vida pessoal e 
a jornada de trabalho; “oferece aos servidores horá-
rios estáveis de trabalho”; e “oferece aos servidores 
tempo para o lazer e para a família”, talvez porque 
muitos servidores trabalhem em regime de plantão e 
os que trabalham diariamente cumpram sua jornada 
de trabalho sem a necessidade de horas extras. Sem 

dúvida, este é um critério importante de QVT, pois, 
segundo Amorim (2010), um dos grandes vilões da 
saúde do trabalhador é o stress, que é resultado prin-
cipalmente de pressões do meio ambiente e ações 
repetitivas no dia a dia do trabalho, e dentre essas 
pressões, o excesso de jornada de trabalho é fator 
complicador importante.

A relevância social do trabalho na vida, seguindo 
o padrão de outros critérios avaliados anteriormente, 
também obteve avaliação bem aquém do esperado, 
tendo os seus indicadores avaliados abaixo do pon-
to médio da escala. Neste critério estão indicadores 
que representam problemas crônicos para a classe dos 
ASPs, visto que, segundo relatos, historicamente eles 
possuem uma imagem negativa e desvalorizada por 
parte da sociedade e da própria organização, além de 
terem que responder pessoalmente, nas esferas admi-
nistrativa e criminal, por problemas ocorridos com a 
população carcerária.

Com o objetivo de ampliar o estudo a aspectos que 
porventura não tenham sido abordados no modelo de 
Walton (1973), foi inserida no instrumento de pesquisa 
a possibilidade de que fossem listados fatores negativos 
que prejudicam o desenvolvimento da QVT, fatores po-
sitivos que impulsionam a QVT dos ASPs e ainda uma 
terceira questão, também aberta, para sugestões para a 
melhoria da QVT no ambiente de trabalho. 

Os dois fatores negativos mais citados pelos ser-
vidores (Tabela 2) foram a falta de materiais e equi-
pamentos necessários para o trabalho (12 vezes) e as 
más condições das estruturas físicas das unidades 
prisionais (7 vezes), confirmando a avaliação negati-
va desse critério, salientada anteriormente. Aspectos 
importantes que são citados por outros estudos (p. ex. 
CONTE, 2003; FRANÇA JR.; PILATTI, 2004; LI-
MONGI-FRANÇA, 2009) também apareceram nesta 
pesquisa como o risco no desenvolvimento das ativi-
dades, dificuldades de relacionamento com os gesto-
res, má gestão, falta de apoio da alta adminsitração, 
falta de equipamentos e estrutura física precária. 

No que se refere a quais fatores positivos na or-
ganização contribuiriam para que houvesse um bom 
nível de QVT (Tabela 3), os mesmo aspectos positivos 
abordados nos estudos citados anteriormente foram 
identificados, como os que se referem à questão do 
relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, a 
estabilidade e a jornada de trabalho. Ressalta-se que 
6,3% dos pesquisados declararam como fator positivo 
o relacionamento com os superiores e 12,5% indica-
ram a remuneração recebida, que foi bastante critica-
da no critério de compensação justa e adequada. 



74v.5, n.2, abr./set. 2013.

Falta de equipamentos e materiais adequados
Estrutura física precária
O risco
Relacionamento com os gestores
Falta de efetivo
Má gestão
Desinteresse do Estado com relação ao sistema penitenciário
Insalubridade
Outras respostas
total

17,1%
10,0%
8,6%
7,1%
5,7%
4,3%
4,3%
4,3%

38,5%
100,0%

12
7
6
5
4
3
3
3

27
70

tabela 2  – Fatores Negativos na Organização que Prejudicam a QVT

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Fatores negatiVos na organização Que PrejudicaM a QVt   FreQüência das resPostas   Percentuais

Relacionamento entre os servidores
Estabilidade
Jornada de trabalho
Remuneração
Relacionamento com superiores
Nenhum
Pagamento em dia
Outras respostas
total

20,8%
20,8%
14,6%
12,5%
6,3%
6,3%
6,3%

12,5%
100,0%

10
10
7
6
3
3
3
6

48

tabela 3  – Fatores Positivos na Organização que Contribuem Para a QVT

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo 

Fatores negatiVos na organização Que PrejudicaM a QVt   FreQüência das resPostas   Percentuais

Melhoria da remuneração
Disponibilização de equipamentos e materiais necessários
Aumento de efetivo
Melhoria da estrutura física das unidades
Cursos de capacitação
Valorização e respeito ao servidor
Outras respostas
total

15,6%
15,6%
10,9%
10,9%

7,8%
6,3%

32,8%
100,0%

10
10
7
7
5
4

21
64

tabela 4  – Sugestões de Melhoria da QVT

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo 

sugestões de Melhoria da QVt                                          FreQuência das resPostas       Percentuais

Na última pergunta do questionário, os Agen-
tes de Segurança Penitenciária foram convida-
dos a dar sugestões para proporcionar a melho-

ria do nível de QVT dentro da organização. As 
principais sugestões apresentadas estão expos-
tas na Tabela 4.

As sugestões mais citadas pelos respondentes coin-
cidem com os principais fatores negativos apresentados, 
como a falta de materiais e equipamentos e a precarie-
dade da estrutura física das Unidades. Contudo, aspec-

tos relativos ao trabalho, desenvolvimento das compe-
tencias dos servidores e sua valorização também foram 
citados, como vários autores citados anteriormente tam-
bém salientam ser importante para a QVT.
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5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

A Qualidade de Vida no Trabalho abrange um 
amplo dimensionamento na organização contempo-
rânea, pois procura por um lado, melhorar a satisfa-
ção, desenvolvimento profissional e o bem-estar do 
trabalhador, e por outro, aumentar a produtividade, 
competitividade e o desempenho organizacional. As-
sim, o desempenho dos trabalhadores é visto como 
intimamente ligado ao nível de satisfação e realização 
que se encontra no ambiente de trabalho e o alcance 
dos objetivos organizacionais está diretamente rela-
cionado ao alcance dos objetivos dos seus colabora-
dores, principalmente quando se fala em um mercado 
tão competitivo como o atual.

O objetivo principal deste trabalho foi analisar 
a percepção dos agentes de segurança penitenciária 
(ASPs) da Grande João Pessoa (PB) quanto à sua 
Qualidade Vida no Trabalho. Em comparação com 
os resultados encontrados em outros trabalhos so-
bre QVT realizados com servidores públicos de ou-
tros estados e de outras áreas de atuação (GARCIA, 

2007; ARAÚJO, 2010; SOUZA, 2009, LIMONGI-
-FRANÇA, 2009, AMORIM, 2010), percebe-se que 
a classe de servidores que contou com uma predo-
minância de avaliações negativas foi a dos ASPs 
do Estado da Paraíba, visto que dos oito critérios 
estudados apenas um deles (trabalho e espaço to-
tal de vida), alcançou uma avaliação que possa ser 
considerada como positiva. Sendo este, inclusive, o 
critério (trabalho e espaço total de vida), que obte-
ve ótima avaliação por parte de todos os profissio-
nais estudados, enquanto que remuneração justa e 
adequada se mostra como um fator que gera insa-
tisfação no funcionalismo público em geral.

As respostas dadas pelo ASPs também deixam 
transparecer a falta de investimentos no setor, seja por 
má gestão ou falta de prioridade na área de segurança 
pública. Salientando-se a importância da profissiona-
lização da gestão das unidades prisionais, buscando-
-se valorizar os profissionais de carreira da Secretaria, 
pela experiência que possuem e pela oportunidade de 
crescimento profisssional e salarial dos servidores, o 
que pode contribuir para aumentar sua motivação.
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resUmo
Este estudo tem como objetivo analisar as percepções de jovens usuários em relação a um grupo de fatores de atratividade presentes em um shopping 
center da cidade de Natal. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 829 clientes, estudantes universitários, envolvendo 37 fatores dentre aqueles 
considerados mais importantes na literatura. O questionário aplicado permitiu coletar dados sobre a percepção dos usuários em relação à importância 
dos atributos e ao desempenho dos dois shoppings mais freqüentados. Os fatores foram hierarquizados segundo sua importância. Com base na matriz de 
importância x desempenho, realizou-se uma análise comparativa, identificando diferenciais competitivos entre os empreendimentos avaliados. Ao final, 
mediante uma análise fatorial, as variáveis foram condensadas em um número menor de dimensões explicativas do fenômeno.

Palavras-chave: shopping centers. Fatores de atratividade. Qualidade do serviço. Matriz importância x desempenho.

aBstract
This paper analyses the attractiveness factors of shopping malls from young shoppers’ perspective. The study was carried out through a survey of 
829 customers, college students, in Natal, Brazil. Questionnaires were applied to collect data on users' perceptions regarding the importance of 
the attributes and performance of the two busiest shopping malls. The factors were ranked according to their importance. Based on importance 
performance matrix, is carried out a comparative analysis, identifying competitive advantages among the malls evaluated. In the end, by a factor 
analysis, variables were condensed into a smaller number of explanatory dimensions of the phenomenon. Results confirmed the existence of important 
gaps between customers’ expectations and the level of service offered by shopping centers.

Keywords: Shopping centers. Attractiveness factors. Quality service. Importance performance matrix.
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1 INTRODuÇÃO

O crescimento das atividades comerciais e de 
serviços através da implantação de novos shopping 
centers tem alterado o modo pelo qual as empresas 
se relacionam com seus clientes. Um shopping re-
presenta para os consumidores mais que um local de 
compras com ambiente comercial diversificado. Os 
empreendedores têm procurado entender as novas 
necessidades e direcionar seus esforços para a reten-
ção e fidelização dos clientes através da prestação de 
serviços de qualidade. Desde 1966, marco da implan-
tação do primeiro shopping em São Paulo, constata-
-se um crescimento significativo na implantação de 
novos empreendimentos. Segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Shopping Centers, o número de cen-
tros comerciais saltou de 281 em 2000 para 382 em 
2008, representando um crescimento de 36% no pe-
ríodo (ABRASCE, 2009). Os empreendimentos que 
sintonizarem seus esforços para estabelecer um rela-
cionamento mais próximo das necessidades de seus 
potenciais clientes, oferecendo atrativos e serviços de 
qualidade, terão maior valor percebido por eles, o que 
servirá de estímulo para fidelização e fortalecimento 
de seu negócio perante o público. É importante audi-
tar as percepções da clientela dos shoppings, tendo 
em vista a subjetividade e a diversidade de atributos 
que compõem a satisfação de consumo.

Este trabalho tem como objetivo analisar as per-
cepções de jovens usuários em relação a um grupo 
de fatores de atratividade presentes em um shopping 
center. A pesquisa foi realizada na cidade de Natal, 
Brasil, e envolveu um grupo de jovens universitários. 
O nível de satisfação dos usuários é avaliado através 
das lacunas existentes entre as expectativas e a per-
cepção do serviço recebido. Adicionalmente, através 
da matriz importância x desempenho, são avaliados 
e comparados os dois principais shoppings da cidade. 
A identificação e a hierarquização dos fatores de atra-
tividade, assim como a formulação de matrizes de 
oportunidade são importantes instrumentos para que 
gestores de empreendimentos dessa natureza possam 
definir suas estratégias e formular sua política opera-
cional para atender adequadamente os seus clientes. 

   2 REFERENCIAL TEÓRICO

Grönroos (2003) afirma que a qualidade do ser-
viço ou de um produto é qualquer coisa que o clien-
te perceba o que ela seja e na verdade o que conta 

é a qualidade percebida pelo cliente. Afirma, ainda, 
que para entregar e manter a qualidade de serviço, 
uma organização precisa primeiramente identificar o 
que constituiu qualidade para aqueles que ela serve. 
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) afirmam que 
qualidade do serviço tem sido definida como o re-
sultado de uma comparação entre a expectativa e o 
que é percebido como recebido. Afirmam ainda, que 
percepções da qualidade, por aqueles que prestam e 
por aqueles que recebem o serviço, muitas vezes têm 
sido relatadas diferentes. As expectativas dos clien-
tes compõem um fator importante que influencia na 
qualidade percebida do serviço. Quando um cliente 
avalia a qualidade de um serviço, ele a julga por al-
gum padrão anterior estabelecido, que é a base para 
a formação da sua expectativa. Caso não haja expe-
riência anterior importante, o cliente poderá basear 
sua expectativa em propagandas, folhetos, comunica-
ção boca a boca, entre outros. A satisfação do cliente 
desempenha um papel fundamental em setores alta-
mente competitivos, nos quais existe uma diferen-
ça expressiva entre clientes meramente satisfeitos e 
clientes completamente satisfeitos (LOVELOCK; 
WRIGHT, 2006).

O clássico trabalho de Zeithaml, Berry e Parasu-
raman (1993) estabelece um modelo conceptual que 
articula a natureza e os fatores determinantes das ex-
pectativas do cliente em relação ao serviço. Ademais, 
firmam os conceitos de nível de serviço desejado e ní-
vel de serviço adequado (mínimo aceitável). A região 
entre os dois níveis representa uma zona de tolerância 
que o cliente admite como satisfatória para o serviço 
recebido. A zona de tolerância é flutuante podendo 
variar de acordo com o cliente e com as circunstân-
cias. Para os clientes, atributos mais importantes do 
serviço têm zona de tolerância mais estreita. Atribu-
tos mais importantes têm, também, limites de expec-
tativas mais próximos do máximo da escala utilizada 
(ZEITHAML; BITNER, 2003). Um dos requisitos 
para que uma empresa possa aperfeiçoar a oferta de 
seus serviços - e posicionar-se adequadamente em re-
lação aos seus concorrentes -, é conhecer as percep-
ções dos clientes em relação aos serviços esperado e 
recebido. A maioria dos estudos de serviços se baseia 
na noção da desconfirmação. Isso significa dizer, que 
a qualidade percebida é medida com uma compara-
ção entre expectativas e as experiências para uma sé-
rie de atributos da qualidade.

2.1 O SERviçO NOS SHOppiNg cENTERS
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As primeiras pesquisas acadêmicas sobre shopping 
centers são datadas do final da década de 60. Traziam 
questões como o tempo de deslocamento aos shop-
pings e o perfil de seus usuários (BELLENGER et al., 
1977; BRUNNER; MASON, 1968; COX; COOKE, 
1970; MOORE; MASON, 1969). Estudos clássicos 
demonstram que os shopping centers são o terceiro 
local mais freqüentado por norte-americanos, prece-
dido pelo lar e pelo trabalho (KANG; KIM; TUAN, 
1996). Os shoppings estão se tornando centros que 
envolvem atividades recreativas, de encontros sociais 
e lugar de compra (NG, 2003). Em uma única área 
geográfica há uma variedade de bens e serviços à dis-
posição de seus frequentadores. Para Kenyon (1997), 
a segurança é um ponto de destaque e explica o suces-
so dos shopping centers em atrair consumidores, em 
relação ao comércio varejista tradicional.

Sit et al (2003) afirmam que poucos estudos têm 
examinado a imagem dos shopping centers. Sua pes-
quisa revela que as dimensões mais importantes na 
visão dos compradores são comercialização, acessibi-
lidade, serviços, atmosfera, segurança, entretenimen-
to especializados e de eventos especiais e comida. 
Hastreiter et al (2000) procuraram estabelecer estatis-
ticamente a relação entre a satisfação do consumidor 
e nove dimensões: acesso e estacionamento, arqui-
tetura e atmosfera, qualidade e preço, mix de lojas, 
serviços, comodidade e conveniência, atendimento 
e compostos promocionais, praça de alimentação, 
lazer e entretenimento. El-Adly (2007) levantou os 
fatores de atratividade em shopping centers dos Emi-
rados Árabes Unidos e segmentou os compradores 
de acordo com as suas dimensões. O estudo revelou 
seis dimensões que atraem os clientes: conforto, en-
tretenimento, diversificação, essência, conveniência e 
luxo. O estudo segmenta os usuários em três tipos: a) 
relaxados, que priorizam conforto, segurança, esta-
cionamentos amplos e limpeza; b) exigentes, essen-
cialmente jovens, que consideram, no geral, todos os 
fatores como sendo muito importantes; c) os pragmá-
ticos, maioria com idade superior a quarenta anos, 
que são mais atraídos pelos preços, qualidade e varie-
dade das lojas, acesso, segurança e limpeza.

Alguns estudos têm examinado o crescimento do 
setor a cada ano, suas características e complexidades. 
Aspectos como fatores econômicos e motivacionais 
foram apresentados por Nicholls et al (2002) e Mar-
tin e Turley (2004). Bloch et al (1994) constataram 
que os consumidores tinham uma visão ampliada do 
shopping. Além de um ambiente de compra, conside-
ravam um lugar de entretenimento. Terblanche (1999) 

analisou os benefícios que os clientes desfrutam em 
um shopping, sugerindo que a recreação é o atribu-
to que mais se destaca. Nos estudos de Bellenger et 
al (1977), Finn et al (1996), Bloch et al (1994) e Roy 
(1994) foram examinadas e descritas características 
relativas à natureza  do ambiente físico,  à atmosfera 
e à variedade de lojas. O ambiente físico inclui ele-
mentos como arquitetura de interiores e decoração, 
iluminação, música, aroma e limpeza. Alguns autores 
examinaram elementos isolados que compõem o am-
biente como a música (YALCH; SPANGENBERG, 
1990), a cor (BELLIZZI; HITE, 1992) e o aroma 
(SPANGENBERG et al, 1996).

Wong et al (2001) desenvolveram um instrumento 
para avaliar as perspectivas dos consumidores em re-
lação ao ambiente macro dos shoppings. Esse instru-
mento, denominado SCATTR, contém 21 atributos 
classificados em cinco dimensões: localização, quali-
dade e variedade, popularidade, facilidades e incenti-
vos de vendas. Wakefield e Baker (1998) constataram 
que o ambiente do shopping influencia na vontade 
de consumo, diversidade de restaurantes e entreteni-
mento, apresentando um forte efeito sobre o desejo 
de permanência dos clientes. Estudos apontam que, 
quanto mais tempo o cliente passa nos ambientes do 
shopping, maior será a probabilidade de seus gastos 
(DONOVAN et al, 1994; NG, 2003).

O estado emocional dos clientes afeta a relação 
de compra. Deste modo, a emoção terá um efei-
to importante sobre a vontade de permanência dos 
clientes no shopping. (SPANGENBERG et al, 1996). 
Na mesma linha, Dennis et al, (2002), Wong e Yu 
(2003) e Sit et al (2003) avaliaram a imagem como 
um conjunto de atributos relevantes para a captação 
e retenção de clientes. A qualidade das lojas âncoras 
é um fator relevante na percepção do usuário, fator 
que pode levar os clientes a aumentar sua frequên-
cia de visitas (BURNS; WARREN, 1995; FINN; 
LOUVIERE, 1996). Outros estudos enfatizaram a 
imagem para a conservação do comércio varejista 
em shoppings (PESSIMIER, 1980; OSMAN, 1993). 
Yavas (2003) analisou pontos favoráveis e desfavo-
ráveis percebidos por dois segmentos distintos de 
compradores em shoppings, utilizando 24 atributos 
encontrados na literatura. Whyatt (2008) analisou 
as razões que levam o consumidor do Reino Uni-
do a escolher um shopping em detrimento de outro. 
O estudo apontou que a distância e transporte não 
são obstáculos para a busca de um shopping. A va-
riedade de lojas com marcas fortes mostra-se mais 
relevante na percepção dos clientes. Noutra direção, 
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Ibrahim (2002), afirma que a literatura tem negli-
genciado atributos de transportes e viagens aos cen-
tros comerciais varejistas. Aspectos como conforto 
e confiabilidade dos modos de transporte afetam 
significativamente a escolha dos clientes. 

3 mETODOLOGIA

A literatura técnica internacional apresenta um 
significativo número de pesquisas envolvendo o im-
pacto de múltiplas dimensões e atributos vinculados 
a escolhas, preferências, opções de compras, freqüên-
cia e satisfação dos usuários em shopping centers. 
Um levantamento, permeando os estudos de Finn e 
Louviere (1996), Wong et al (2001), Dennis, Mars-
land e Cockett (2002), Ibrahim e Wee (2002), Sit et 
al (2003), Yavas (2003), Martin e Turley (2004), El-
-Adly (2007), Whyatt (2008), revela  um conjunto de 

84 fatores distribuídos pelos autores em 11 dimen-
sões como acesso, transporte, ambiente, conveniên-
cia, atendimento, diversificação do comércio, gestão 
do empreendimento, oferta de serviços, entreteni-
mento, imagem e características do usuário. Foi re-
alizada uma análise prévia para identificar, dentre os 
atributos elencados, quais possuíam maior relevância 
para atender os objetivos do estudo. A composição 
do conjunto final de atributos usados nesta pesquisa 
obedeceu a critérios de completude, especificidade e 
presença em trabalhos empíricos relevantes. Alguns 
atributos foram excluídos por estarem justapostos 
ou contidos em outros fatores; outros por não serem 
compatíveis com as características dos shoppings lo-
cais. Ao final, o conjunto de atributos a ser utilizado 
na pesquisa foi consolidado com 37 fatores de atra-
tividade. O Quadro 1 mostra o conjunto dos fatores 
utilizados nessa pesquisa.

Qualidade e/ou atratividade das lojas âncoras.

Agradabilidade da praça de alimentação.

Facilidade de locomoção (corredores, escadas rolantes, 
portas automáticas e elevadores).

Aparência interna.

Aparência externa.

Segurança em todas as instalações.

Limpeza e manutenção.

Número de banheiros.

Higiene e limpeza dos banheiros.

Nível de freqüência do shopping (o fato de ser pouco ou 
muito freqüentado por outras pessoas).

Iluminação interna.

Ornamentação interna com plantas e árvores.

Música ambiental.

Aroma ambiental.

Espaço de serviço (bancos, caixas eletrônicos, agência 
de turismo, salão de beleza, ginástica).

Presença de lojas renomadas (griffes famosas).

Presença de supermercados.

Variedade de lojas no mesmo segmento.

Diversidade de segmentos do comércio.

Qualidade dos produtos à venda.

Nível de preço apropriado à renda do usuário.

Disponibilidade de áreas de atenção e/ou entretenimento 
para crianças.

Presença de grandes cadeias do fast food.

Música ao vivo na praça de alimentação.

Diversidade de restaurantes na praça de alimentação.

Presença de cinemas.

Localização.

Proximidade do shopping à residência do usuário.

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

Ambiente interno refrigerado.

Facilidade de acesso mediante transporte coletivo.

Número de vagas no estacionamento.

Gratuidade no estacionamento.

Áreas para descanso nos corredores 
(assentos, poltronas).

Presença de central de informação aos usuários. 

Programação visual e sinalização.

Abertura aos domingos e feriados.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1 – Lista dos fatores pesquisados
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3.1 OS SHOppiNg cENTERS

Com base nos critérios de centro comercial com 
espaços planejados, composto por lojas destinadas ao 
comércio varejista e à prestação de serviços, sob uma 

administração central da área condominiada, assegu-
rando uma convivência integrada, com funcionalida-
de padronizada, foram identificados os sete maiores 
shopping centers da cidade do Natal. A Tabela 1 mos-
tra suas principais características.

Cidade Jardim 3.371 315 0 104 não não não

Midway Mall 67.300 3.500 10 300 sim sim sim

Natal Shopping 17.020 900 4 119 não não sim

Norte Shopping 22.000 1.200 3 112 sim não sim

Orla Sul 6.260 1.520 2 93 não não sim

Praia Shopping 7.944 750 0 113 não sim sim

Via Direta 8.628 600 2 192 não não sim

tabela 1 – Características dos shoppings envolvidos

Fonte: Pesquisa.

noMe Praça
aliMentação

área 
locáVel (M2)

estaciona 
Vagas

lojas 
Âncoras

lojas 
satélites

suPerMer-
cados cineMas

 3.2 A AMOSTRA

 O universo da pesquisa são estudantes uni-
versitários, usuários de shoppings da cidade do Natal. 
O cálculo da amostra foi realizado por meio da fór-
mula do tamanho amostral para a proporção de uma 
população finita, que foi estimada com base em dados 
do INEP (2008) que estabelecem 48.589 estudantes 
matrículas em cursos de graduação presenciais. Os 
estudos amostrais para uma população desta ordem, 
considerando uma significância alfa de 5% e um erro 
de estimação amostral admitido de 0,03, na propor-
ção p/(1-p), 50%/50%, revelaram uma necessidade 
de uma amostra com tamanho n=1044. Essa hipótese 
considera a situação em que a proporção de estudan-
tes universitários, usuários de shopping, seria com-
pletamente desconhecida. A aplicação do questioná-
rio foi realizada, por conveniência, de acordo com a 
disponibilidade do respondente. A aplicação do ques-
tionário foi realizada por um dos autores, no ambien-
te das instituições, de acordo com a disponibilidade 
do respondente, no período de 15/07/2009 a 15/09/09. 
Pela faixa de idade, a população estudada recai num 
contingente que representa 43% dos frequentadores 
de shopping no Brasil (ABRASCE, 2009). Ademais, 
os estudantes universitários constituem um grupo ho-
mogêneo de jovens que freqüentam com relativa assi-
duidade as dependências dos shoppings, com escola-
ridade e senso crítico acentuados (MACHADO et al, 

2006; LEE; UGALDO, 1997; NILSSON-WITELL; 
FUNDIN, 2005; QIN; PRYBUTOK, 2009). 

3.3 O QUESTiONÁRiO

O questionário foi dividido em três módulos. No 
primeiro, foram incluídos aspectos relativos ao per-
fil sócio-econômico dos respondentes como gênero, 
idade, renda familiar, ocupação principal, frequência 
com que utiliza o shopping, meio de transporte uti-
lizado, bairro onde reside e os três shoppings mais 
frequentados por ordem de prioridade. No segundo 
módulo, os respondentes foram inquiridos sobre suas 
percepções em relação ao grau de importância dada 
a cada um dos 37 atributos, sendo as questões aplica-
das na forma interrogativa e suas respostas registra-
das numa escala Likert de 11 pontos, com variação de 
zero (não importante) a dez (muito importante).

No terceiro módulo, os respondentes foram insta-
dos, preliminarmente, a identificar o shopping de sua 
preferência. Em seguida, foram demandados a avaliar 
o desempenho dos dois maiores shoppings da cida-
de, Midway Mall e Natal Shopping, em relação aos 
mesmos 37 atributos utilizados no segundo módulo.  
Para que o entrevistado pudesse responder aos ques-
tionamentos feitos no terceiro módulo, fazia-se ne-
cessário que este tivesse frequentado as dependências 
dos shoppings participantes há pelo menos 60 dias. 
As respostas foram registradas de forma similar aos 
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procedimentos realizados no segundo módulo, numa 
escala Likert de 11 pontos, variando de zero (péssimo 
desempenho) a dez (excelente desempenho).

4 ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Os resultados aqui apresentados refletem a apu-
ração de 829 respostas válidas de 1023 questionários 
aplicados, representando um taxa de retorno de 81 %. 
O número de respostas válidas, menor que o previsto, 
elevou o erro amostral para 3,4%. O tratamento esta-

tístico foi realizado utilizando-se o Statistical Packa-
ge for the Social Science – SPSS, versão 12.0. O teste 
alfa de Conbrach de confiabilidade e consistência da 
amostra apresentou um valor de 0,815. O sexo femi-
nino (59%) predomina entre os respondentes. Mais de 
80% têm atividade remunerada, com renda familiar 
até 10 salários mínimos. Na sua maioria, os respon-
dentes têm menos de 35 anos (86%), frequentam o 
shopping ao menos duas vezes por mês (79%) e fa-
zem uso do ônibus como principal meio de transporte 
(56%). A Tabela 2 detalha alguns desses dados. 

menos de 18 0,8% menos 1 vez/mês 11,2% ônibus 56%

18 a 24 50,8% 1 vez por mês 10,0% táxi 1%

25 a 35 34,7% 2 vezes por mês 32,3% moto 7%

36 a 45 13,2% 1 vez por semana 24,0% carro 36%

mais de 45 0,5% Mais de 1 vez/semana 22,4%    

tabela 2 – Perfil dos respondentes

Fonte: Pesquisa

idade     FreQuência              Meio de transPorte

Midway Mall 421 50,80% 484 58,40%

Natal Shopping 238 28,70% 205 24,70%

Praia Shopping 47 5,70% 38 4,60%

Norte Shopping 41 4,90% 31 3,70%

Orla Sul 37 4,50% 33 4,00%

Via Direta 23 2,80% 27 3,30%

Cidade Jardim 22 2,70% 11 1,30%

tabela 3 – Shopping preferido e mais frequentado

Fonte: Pesquisa

noMe    citado coMo o PreFerido      

Instados a responder sobre o shopping de sua 
preferência, os respondentes escolheram o Midway 
Mall (50,8%) e o Natal Shopping (28,7%) como os de-
tentores de maior preferência. Nos últimos lugares, 
Via Direta (2,8%) e Cidade Jardim (2,7%). Quando 
a pergunta remeteu à indicação dos mais frequenta-
dos, houve uma inversão de ordem entre o quarto e 
o quinto lugares, Norte Shopping e Orla Sul. As res-

postas que podem capturar situações nas quais o res-
pondente tenha maior atração por um shopping, mas, 
circunstancialmente, atenda suas necessidades fre-
quentando outro. No caso dos dois shoppings avalia-
dos, o Midway Mall tem o índice de freqüência maior 
que o de preferência; o inverso ocorre com o Natal 
Shopping. A Tabela 3 mostra detalhes dos níveis de 
frequência e preferência.

citado coMo o 
Mais FreQuentado
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Diversidade de segmentos do comércio 8,47 1 Aparência interna 7,94 20

Presença de cinemas 8,33 2 Qualidade dos produtos à venda 7,93 21

Agradabilidade da praça de alimentação 8,29 3 Acessib. portadores de nec. especiais 7,77 22

Espaço de serviços 8,28 4 Nível de freqüência 7,74 23

Localização 8,26 5 Iluminação interna 7,71 24

Facilidade acesso por transporte coletivo 8,26 6 Higiene e limpeza dos banheiros 7,64 25

Facilidade de locomoção interna 8,26 7 Presença de central de informações  7,59 26

Valor cobrado pelo estacionamento 8,23 8 Programação visual e sinalização 7,42 27

Proximidade do shopping à residência 8,22 9 Limpeza e manutenção 7,38 28

Divers. restaurantes praça de alimentação 8,21 10 Abertura aos domingos e feriados 7,37 29

Ambiente interno refrigerado 8,20 11 Ornamentação interna  7,34 30

Qualidade das lojas âncoras 8,13 12 Aparência externa 7,28 31

Segurança nas instalações 8,13 13 Presença grandes cadeias do fast food 7,27 32

tabela 4 – Importância atribuída aos fatores de atratividade

                    Fatores     i           r                Fatores                             i         r 

4.1 A iMpORTÂNciA DOS fATORES

Os respondentes assinalaram a sua percepção re-
lativa à importância dos fatores apresentados no Qua-
dro 1, atribuindo uma nota de zero (não importante) a 
dez (muito importante). As médias nominais obtidas 
variaram de 7,08 (música ambiental) a 8,47 (diversi-
dade de segmentos do comércio). Uma análise preli-
minar permite aferir que os respondentes consideram 
os atributos que lhes foram apresentados de mediana-
mente importantes a muito importantes. A Tabela 4 
apresenta ordenadamente os valores médios obtidos 
do grau de importância dos fatores pesquisados. Na 
avaliação do ranking de importância atribuída aos fa-
tores, deve-se considerar o segmento do público que 
avaliou: universitários, jovens em sua grande maio-
ria. No terço dos atributos mais importantes, quatro 
estão associados diretamente à dimensão acessibili-
dade: acesso mediante transporte coletivo, proximi-
dade à residência, localização do shopping e o preço 
cobrado pelo estacionamento. A dimensão recreação 
e entretenimento aparece com três fatores: cinema, 
agradabilidade e diversidade dos restaurantes da pra-
ça de alimentação. Na dimensão diversidade e qua-
lidade da oferta, aparecem variedade de segmentos 
do comércio, espaço de serviços e qualidade das lojas 
âncoras. Completam a lista dos mais importantes, na 

dimensão ambiente, facilidade de locomoção interna 
e ambiente refrigerado.

As três primeiras dimensões citadas parecem es-
tar de acordo com o senso comum quando se analisa 
o público respondente. A acessibilidade é funda-
mental para aqueles que têm o ônibus como prin-
cipal meio de locomoção. Para Campos e Nóbrega 
(2009), uma significativa parcela dos jovens costu-
ma frequentar a praça de alimentação quando vão ao 
shopping para comprar, passear ou ir ao cinema. A 
praça de alimentação é um ponto de encontro e dela 
podem originar-se caminhos para outras atividades 
de recreação e entretenimento. A dimensão varie-
dade e qualidade é o que alguns autores chamam de 
essência do shopping center. 

Por outro lado, no terço dos atributos considerados 
menos importantes, chama a atenção a presença de 
vários fatores ambientais. Cinco dos doze atributos 
podem ser incluídos nessa dimensão: ornamentação 
interna, aparência externa, música ao vivo na praça 
de alimentação, aroma e música ambiental. Na dimen-
são informacional, aparecem central de informações 
e programação visual e sinalização. Dois fatores, pre-
sença de lojas renomadas e de grandes cadeias do fast 
food estão associados a marcas fortes. Completam a 
lista limpeza e manutenção, abertura aos domingos e 
feriados e áreas de atenção para crianças.
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Número de vagas no estacionamento 8,12 14 Música ao vivo praça de alimentação 7,23 33

Variedade de lojas no mesmo segmento 8,11 15 Aroma ambiental 7,20 34

Nível de preço apropriado a sua renda 8,10 16 Áreas de atenção para crianças 7,20 35

Áreas para descanso nos corredores 8,10 17 Presença de lojas renomadas 7,16 36

Presença de supermercado 7,97 18 Música ambiental 7,08 37

Número de banheiros 7,96 19

           i = grau de importância                                                                                                        r = ranking 

Fonte: Pesquisa

                    Fatores     i           r                Fatores                             i         r 

A literatura sobre shoppings mostra uma larga am-
plitude de fatores que condicionam a sua atratividade, 
proporcionados por condicionantes do empreendimen-
to em si, pelo perfil dos usuários e por elementos cul-
turais diversos. O estudo de El-Addly (2007) realizado 
nos Emirados Árabes mostra que a presença de cine-
ma, segundo atributo mais importante nesta pesquisa, 
está nos últimos lugares numa lista de 25 fatores de 
atratividade – em último quando se trata do segmen-
to mais jovem. A disponibilidade de áreas de atenção 
para crianças pode não ser importante para um público 
eminentemente jovem e solteiro, mas seria de grande 
valia para casais com filhos pequenos.

4.2 A MATRiz DE OpORTUNiDADES

As organizações devem desenvolver estratégias 
no intuito de identificar um conjunto de informações 
sobre as necessidades dos clientes, bem como dos 
seus concorrentes (CAMPOS, 2007). O modelo con-
siste em estabelecer um ranking de importância dos 
atributos ou fatores competitivos de uma empresa em 
relação às expectativas dos clientes ou do seu posi-
cionamento perante os concorrentes. Clientes têm 
expectativas mais altas e são menos tolerantes à va-
riação na qualidade do serviço em atributos mais im-
portantes (ZEITHAML; BITNER, 2003). Conclusões 
extraídas da matriz de importância x desempenho 
são baseadas no pressuposto de que o desempenho de 
um atributo pode ser alterado sem que haja distorções 
na importância do atributo (BACON, 2003, ESKIL-
DSEN et al, 2006). Campos (2008) avalia que os gaps 
existentes entre os concorrentes podem determinar 
qual empresa possui as melhores e piores práticas do 
mercado. O posicionamento externo é obtido, quando 
são comparadas as lacunas de desempenho em rela-
ção ao(s) principal(ais) concorrente(s) com o grau de 
importância atribuído a cada fator. Stock e Lambert 

(2001) denominam o posicionamento interno como 
matriz absoluta e o externo como matriz relativa.

4.3 AS MATRizES ABSOLUTAS DE 
OpORTUNiDADES

Os graus de importância, devidamente hierarqui-
zados, foram postos lado a lado com os respectivos 
níveis de desempenho obtidos através da percepção 
dos clientes. Para a análise da matriz de oportunidades 
foi utilizado o modelo proposto por Stock e Lambert 
(2001). São formadas nove células com o cruzamento 
de 3 grupos de importância e 3 grupos de desempenho. 
No eixo das ordenadas, os 37 atributos foram agrupa-
dos pela importância. No primeiro grupo ficaram os 
doze mais importantes; no terceiro, os doze menos im-
portantes. No grupo do meio, os 13 atributos de impor-
tância intermediária. No eixo das abscissas, o critério 
de agrupamento fundou-se no grau de desempenho. 
Assim, na representação, a escala de desempenho as-
sumiu o valor mínimo de 4,27, avaliação atribuída ao 
valor cobrado pelo estacionamento e o valor máximo 
de 8,24, avaliação atribuída à agradabilidade da praça 
de alimentação, ambos no Natal Shopping. A faixa de 
desempenho foi, então, dividida em três grupos: alto, 
médio e baixo desempenho.

As matrizes absolutas dos dois empreendimen-
tos estão representadas na Tabela 5. Da observa-
ção direta, pode-se perceber que os dois shoppings 
receberam a maioria das notas na faixa de alto de-
sempenho. No caso do Midway Mall, as exceções 
ficaram para os atributos agradabilidade da praça de 
alimentação, ornamentação interna, aparência exter-
na, música ao vivo na praça de alimentação. Chama 
a atenção a agradabiliadde da praça de alimentação 
por ser um atributo considerado de alta importância, 
porém, com médio desempenho para os responden-
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tes. A análise sugere o aperfeiçoamento da oferta do 
atributo pelo Midway Mall. Os três últimos fatores 
caíram na célula de baixa importância com médio 
desempenho. A análise sugere manter ou reduzir o 
nível de sua oferta. Isto quer dizer que, apesar da ava-
liação não ter sido das melhores, o empreendimento 
não teria maior comprometimento na sua atratividade 
em função da baixa importância atribuída pelos res-
pondentes. No caso do Natal Shopping, os atributos 
presença de cinemas, valor cobrado pelo estaciona-
mento, presença de supermercado ficaram na zona de 
baixo desempenho e um atributo, qualidade das lojas 

âncoras, na faixa de médio desempenho. Como não 
há supermercado e cinema instalados na estrutura do 
Natal Shopping, esses atributos foram representados 
com nota mínima. Os atributos presença de cinemas e 
valor cobrado pelo estacionamento são de alta impor-
tância com baixo desempenho. A análise sugere que 
na percepção dos respondentes, os gestores do Natal 
Shopping deveriam melhorar, sem dúvida, a atrativi-
dade, instalando salas de cinema e cobrando um valor 
mais adequado pelo estacionamento. A qualidade das 
lojas âncoras obteve médio desempenho, a análise su-
gere melhorá-la, torná-la mais atraente.

Diversidade de segmentos do comércio 7,46 7,66 -0,20

Presença de cinemas  7,94 NA NA

Agradabilidade da praça de alimentação 6,43 8,24 -1,81

Espaço de serviço 8,02 7,97 0,05

Localização 7,92 7,97 -0,05

Facilidade de acesso por transp. coletivo 7,65 7,80 -0,15

Facilidade de locomoção interna 8,21 8,13 0,08

Valor cobrado estacionamento NA 4,27 NA

Proximidade do shopping à residência 7,69 7,76 -0,07

Diversidade de restaurantes na praça 7,72 7,72 0,00

Ambiente interno refrigerado 7,58 7,77 -0,19

Qualidade das lojas âncoras 7,66 6,85 0,81

atriButos M       n lac
deseMPenhoMelhorar 

s/ dúVida
Melhorar/ 

ManterMelhorar

Segurança nas instalações 7,84 7,68 0,16

Número de vagas no estacionamento 7,70 7,70 0,00

Variedade de lojas no mesmo segmento 7,90 7,79 0,11

Nível de preço apropriado a sua renda 7,68 7,68 0,00

Áreas para descanso nos corredores 7,66 7,63 0,03

Presença de supermercado 8,19 NA NA

Número de banheiros 7,66 7,74 -0,08

Aparência interna 8,06 7,89 0,17

Qualidade dos produtos à venda 7,86 7,86 0,00

Acessibilidade portador de nec. especiais 7,67 7,83 -0,16

Nível de freqüência 7,74 7,83 -0,09

Iluminação interna 7,69 7,85 -0,16

Higiene e limpeza dos banheiros 7,50 7,67 -0,17

Melhorar Manter/ 
reduzirManter

tabela 5 – Matriz absoluta consolidada Natal Shopping Center e Midway Mall.
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M (     )                                                         4,27                     5,59                        6,92                         8,24                     N (     )
M – Midway Mall        Lac  – Lacuna, diferença entre o desempenho dos dois shoppings        N – Natal Shopping              

Central de informações aos usuários  7,49 7,46 0,03

Programação visual e sinalização  7,67 7,54 0,13

Limpeza e manutenção 7,81 7,95 -0,14

Abertura aos domingos e feriados 7,89 7,79 0,10

Ornamentação interna 6,78 7,73 -0,95

Aparência externa 6,83 7,97 -1,14

Presença de grandes cadeias do fast food 7,77 7,86 -0,09

Música ao vivo na praça de alimentação 6,91 7,84 -0,93

Aroma ambiental 7,79 7,70 0,09

Áreas de atenção para crianças 7,69 7,67 0,02

Presença de lojas renomadas 8,06 8,10 -0,04

Música ambiental 7,70 7,51 0,19

Manter Manter/ 
reduzir

Manter/ 
reduzir

Fonte: Pesquisa

Fonte: Pesquisa

Na análise individual é importante conhecer 
em quais atributos o desempenho do shopping fi-
cou acima das expectativas dos respondentes. Isso 
pode ser calculado pela diferença entre a impor-
tância atribuída, medida por excelência das expec-
tativas, e o grau de desempenho, ambos avaliados 

numa escala de zero a dez. No Midway Mall, em 
dez atributos, o desempenho superou as expecta-
tivas. No Natal Shopping, as expectativas foram 
superadas em quinze atributos. Para os dois shop-
pings, a Tabela 6 mostra os atributos nos quais as 
expectativas foram superadas.

tabela 6 – Atributos nos quais o desempenho supera expectativas
natal shoPPing Midway Mall
atriButo lac iMP atriButo lac iMP
Presença de lojas renomadas 0,94 baixa Presença de lojas renomadas 0,90 baixa

Aparência externa 0,69 baixa Música ambiental 0,62 baixa

Música vivo praça de alimentação 0,61 baixa Aroma ambiental 0,59 baixa

Presença grandes cadeias fast food 0,60 baixa Abertura aos domingos e feriados 0,52 baixa

Limpeza e manutenção 0,57 baixa Presença grandes cadeias fast food 0,51 baixa

Aroma ambiental 0,50 baixa Áreas de atenção para crianças 0,49 baixa

Áreas de atenção para crianças 0,47 baixa Limpeza e manutenção 0,43 baixa

Música ambiental 0,43 baixa Programação visual e sinalização 0,25 baixa

Abertura aos domingos e feriados 0,42 baixa Aparência interna 0,12 média

Ornamentação interna 0,39 baixa Nível de freqüência 0,00 média

Iluminação interna 0,14 média   

Programação visual e sinalização 0,12 baixa   

Nível de freqüência 0,09 média   

Acessib. Portador de  ec. Especiais 0,06 média   

Higiene e limpeza dos banheiros 0,03 média   

lac – Lacuna, diferença entre desempenho e importância.              imp – Importância atribuída pelos clientes
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Fonte: Pesquisa

tabela 7 – Principais atributos com desempenho abaixo das expectativas

A Tabela 7 indica os atributos nos quais os desem-
penhos ficaram aquém das expectativas, gerando lacu-
nas (gaps) negativas. Os resultados apontam que em 12 
atributos a qualidade do serviço no Natal Shopping fica 
aquém das expectativas dos clientes. Para os atributos 
presença de cinemas e presença de supermercado, a ta-
bela não mostra os gaps pelo fato do Natal Shopping 

não disponibilizar os respectivos serviços.  Dos doze 
atributos, oito fazem parte do grupo dos atributos de 
mais alta importância. Ainda na Tabela 7, do lado di-
reito, são apresentados os dez atributos para os quais os 
clientes avaliaram negativamente a qualidade do ser-
viço do Midway Mall. Dos dez atributos, sete fazem 
parte do grupo dos atributos de mais alta importância.

natal shoPPing Midway Mall
atriButo gaP iMP atriButo gaP iMP
Presença de cinemas  - alta Agradab. da praça de alimentação -1,86 alta

Presença de supermercado - média Diversid. segmentos do comércio -1,01 alta

Valor cobrado pelo estacionamento -3,96 alta Ambiente interno refrigerado -0,62 alta

Qualidade das lojas âncoras -1,28 alta Facilidade acesso transp. coletivo -0,61 alta

Diversid. segmentos do comércio -0,81 alta Ornamentação interna -0,56 baixa

Diversidade restaurantes na praça -0,49 alta Proximidade à residência -0,53 alta

Áreas para descanso nos corredores -0,47 média Diversidade restaurantes na praça -0,49 alta

Proximidade à residência -0,46 alta Qualidade das lojas âncoras -0,47 alta

Facilidade acesso transp. coletivo -0,46 alta Aparência externa -0,45 baixa

Segurança nas instalações -0,45 média Áreas para descanso -0,44 média

Ambiente interno refrigerado -0,43 alta   

Nível de preço apropriado -0,42 média   

4.4 AS MATRizES DE pOSiciONAMENTO 
cOMpETiTivO 

Embora as matrizes absolutas de oportunidades tra-
gam importantes sugestões em relação a ações a serem 
tomadas, sua análise não contempla a ação dos concor-
rentes. Um empreendimento pode ter sido bem avaliado 
em relação a um determinado atributo, mas seu desem-
penho pode estar muito aquém da concorrência. A ma-
triz de oportunidades leva em consideração o grau de 
importância conferido pelos clientes ao atributo e as la-
cunas de desempenho observadas em relação às melho-
res práticas da concorrência (benchmark). Tratando-se 
dos dois principais shoppings concorrentes, as lacunas 
podem ser calculadas pela diferença entre as notas de 
desempenho atribuídas pelos respondentes em cada fa-
tor de atratividade. A última coluna da Tabela 5 mostra 
as lacunas observadas em cada atributo. Na construção 
da matriz de posicionamento competitivo, o eixo ver-
tical traz os atributos ordenados decrescentemente e 
agrupados em três faixas de importância.

Por outro lado, o eixo horizontal representa as la-
cunas calculadas de um shopping em relação ao ou-
tro. A escala utilizada nesta pesquisa levou em consi-

deração a dimensão da maior lacuna (1,81), no caso, 
o atributo agradabilidade da praça de alimentação. 
A escala variou de -1,81 a 1,81, dividida em 3 zonas, 
refletindo baixas, médias e altas lacunas. Pelo mode-
lo de Stock e Lambert (2001), na zona central estão 
os atributos com paridade competitiva; à esquerda e 
à direita, os atributos com vantagem e desvantagem 
competitiva, respectivamente.

Nas três células de paridade competitiva estão os 
atributos para os quais os respondentes não perce-
bem diferenças significativas entre o desempenho 
dos dois shoppings. Os atributos representados nesta 
zona de paridade têm força competitiva decrescente, 
de cima para baixo. Isso significa que, ao desenhar 
uma estratégia de mudança, os gestores deverão 
considerar que aquelas situadas na primeira faixa de 
importância terão mais impacto na percepção dos 
clientes. A zona de vantagem competitiva indica os 
atributos que um shopping tem em relação ao ou-
tro, considerando a avaliação de desempenho levada 
a cabo pelos respondentes. Na primeira célula, es-
tão alocados os atributos que conferem maior força 
competitiva ao empreendimento. Corresponde aos 
atributos que os usuários deram mais relevância e, 
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ao mesmo tempo, receberam uma avaliação signifi-
cativamente mais forte que a concorrência. 

Por fim, a zona de desvantagem competitiva indi-
ca os atributos que receberam uma avaliação signi-
ficativamente menor que os do concorrente. Quanto 

mais importante para o usuário, maior a fraqueza do 
empreendimento. Na medida em que o grau de impor-
tância dos atributos vai diminuindo para o usuário (de 
cima para baixo), a fraqueza torna-se menos relevante 
em termos competitivo.

Fonte: Pesquisa

tabela 8 – Matriz de posicionamento competitivo
lacunas

VantageM coMPetitiVa   Paridade coMPetitiVa                     desVantageM coMPetitiVa
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o Agradab. da praça alimenta.

Maior força

Música vivo praça alimenta.
Ornamentação interna
Aparência externa

Menor força

-1,81                                         

Presença de cinemas 
Valor do estacionamento
Qualidade lojas âncoras

Maior fraqueza

Presença de supermercado

Menor fraqueza
                                       

1,81

Facilidade locomoção interna 
Espaço de serviço
Diversidade restaurantes na praça
Localização
Proximidade à residência
Facilidade acesso transp. coletivo
Ambiente interno refrigerado
Diversidade segmentos comércio
Aparência interna
Segurança nas instalações
Variedade lojas mesmo segmento
Áreas para descanso
Vagas no estacionamento
Nível de preço apropriado 
Qualidade dos produtos
Número de banheiros
Nível de freqüência
Acessib. portador  nec. especiais
Iluminação interna
Higiene e limpeza dos banheiros
Música ambiental
Programação visual e sinalização 
Abertura domingos e feriados
Aroma ambiental
Central de informações 
Áreas de atenção para crianças
Presença de lojas renomadas 
Presença grandes cadeias fastfood
Limpeza e manutenção
-0,60                                       0,60

A Tabela 8 representa a matriz de posicionamen-
to do Natal Shopping em relação ao Midway Mall. 
Os atributos presença de cinema, presença de super-
mercado e valor cobrado pelo estacionamento foram 
adicionados à matriz na zona de desvantagem com-
petitiva. Foram percebidos como de alta importância 
pelos respondentes. O Midway Mall não cobra pelo 
estacionamento, recebendo assim uma excelente ava-
liação no atributo; os respondentes conferiram a esse 
fator um grau mediano de importância.

A matriz de oportunidades apenas sugere rumos 
com base na percepção externa manifestada pelos 
clientes. Como pano de fundo, aparece a questão cus-

to versus benefício, isto é, onde se deve investir para 
aperfeiçoar a política de serviço e melhorar os fatores 
de atratividade, de forma que os clientes percebam 
positivamente o esforço realizado. Quando essa situ-
ação é confrontada com questões e recursos internos 
de cada empreendimento, podem surgir elementos re-
afirmadores dos rumos apresentados pela matriz ou 
fatores restritivos de ordem tecnológica ou organiza-
cional (CAMPOS et al., 2006).

A indicação de uma intervenção nos atributos ci-
nema, estacionamento e qualidade das lojas âncoras 
do Natal Shopping aparece com muita clareza na ma-
triz de posicionamento. Em tese, os gestores deveriam 
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se perguntar: em que medida é possível investir em 
salas de projeção? Convém reduzir receitas e tornar 
gratuito o acesso ao estacionamento, tal como trata 
seu principal concorrente? Convém reduzir o valor 
cobrado? É possível investir e alcançar um padrão 
para as lojas âncoras de forma a reduzir a lacuna em 
relação ao concorrente? As respostas a essas e outras 
questões devem ser formuladas num processo de pla-
nejamento. A matriz de oportunidades é um instru-
mento revelador da visão de seus clientes quanto às 
forças e fraquezas percebidas.

Na confrontação direta entre concorrentes prin-
cipais, a matriz de posicionamento de um empreen-
dimento é reveladora da matriz de seu concorren-
te; uma é o negativo fotográfico da outra. Assim, a 
matriz de posicionamento do Midway Mall revelará 
que suas vantagens competitivas mais importantes 
são os cinemas, o estacionamento gratuito e a quali-
dade de suas lojas âncoras. Como principal desvan-
tagem competitiva, certamente aparecerá o atributo 
agradabilidade da praça de alimentação. Esse fator 
foi considerado o terceiro atributo mais importante 
na pesquisa. Observa-se uma distância considerável 
no desempenho desse item entre os dois shoppin-
gs. Os respondentes avaliaram a agradabilidade da 
praça de alimentação do Natal Shopping com sendo 
excelente (8,24). O desempenho do Midway Mall 
(6,43) não só foi muito inferior ao do concorrente, 
como foi o que obteve a menor avaliação dentre os 
seus 37 atributos pesquisados. Caberia aos gestores 
do Midway Mall procurar alternativas para melho-
rar a atratividade da praça e/ou melhorar sua ima-
gem junto aos usuários.

A estratégia a ser formulada pelos gestores pode 
contemplar diferentes possibilidades. Parecem óbvias 
ações que levem um empreendimento a mudar um 
atributo muito importante para o cliente, de uma cé-
lula de desvantagem competitiva para a paridade ou 
para a vantagem competitiva. É possível enxergar pos-
sibilidades de movimentos de atributos também entre 
células verticais. Aperfeiçoar a oferta, investindo di-
retamente no fator de atratividade, pode desencadear 
movimentos verticais e/ou horizontais na matriz. No 
entanto, esses movimentos podem ocorrer investindo-
-se no cliente, de forma que o mesmo possa mudar 
suas expectativas quanto à importância do atributo 
e quanto a sua percepção do desempenho proporcio-
nado. Tome-se como exemplo o atributo diversidade 
de segmentos do comércio. Esse atributo recebeu o 
maior grau de importância dentre os respondentes. O 
Midway Mall, com 10 lojas âncoras e 300 lojas saté-

lites, recebeu uma avaliação mais baixa que o Natal 
Shopping, que tem 4 lojas âncoras e 119 lojas satélites. 
Ademais, a área bruta locável do Midway é 4 vezes 
maior que a do concorrente. Uma análise comparativa 
da diversidade pode ser obtida confrontando-se o mix 
dos dois empreendimentos (natalshopping.com.br e 
midwaymall.com.br). Os dados objetivos sugerem que 
o Midway tem um mix mais variado que o Natal Sho-
pping. A percepção é diferente da realidade objetiva. 
Ações do marketing poderiam auxiliar a mudar essa 
imagem e o atributo poderia se tornar uma vantagem 
competitiva para o Midway.

4.6 A ANÁLiSE fATORiAL

A análise fatorial tem como objetivo agrupar va-
riáveis com características comuns conforme sua 
proximidade, com o intuito de mostrar a heterogenei-
dade dentro e entre os grupos. Segundo Reis (2001), 
a análise fatorial envolve um conjunto de técnicas 
estatísticas que - partindo de uma estrutura de de-
pendência existente entre as variáveis de interesse, 
geralmente representadas pelas correlações ou cova-
riâncias -, permite criar um conjunto menor de fato-
res ou dimensões. É possível, então, saber o quanto 
cada fator está associado a cada dimensão e o quanto 
o conjunto de dimensões explica sobre a variabilida-
de geral dos dados originais. Na análise da confia-
bilidade da amostra, o resultado revelou um alfa de 
Cronbach igual a 0,815. Na análise de consistência 
interna, congruência entre atributos quando um de-
les é retirado, todos os resultados foram superiores 
0,807. A exploração utilizou a análise do componente 
principal com o método varimax. O teste de esferici-
dade de Bartlett revelou uma amostra adequada a um 
nível de significância inferior a 0,001; o teste KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) foi de 0,798. Hair et al (2005) 
sugerem que o KMO deva apresentar valores entre 
0,5 e 1,0 e que o número de respostas deva superar 
em pelo menos dez vezes o numero de variáveis para 
que a análise fatorial seja apropriada.

Da primeira rodada da análise fatorial foi extra-
ído um grupo de 11 fatores pelo critério de Kaiser, 
assumindo-se fatores com autovalores superiores 
a um e eliminando-se fatores de carga inferiores a 
0,40. A variância explicada foi de 54,08%. Além da 
baixa variância explicada, os fatores não ofereceram, 
na agregação dos atributos, bons elementos para uma 
interpretação adequada e prática do fenômeno.

Sucessivas rodadas exploratórias foram realiza-
das de forma a contemplar uma explicação da vari-
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ância em valores superiores a 70% e sempre elimi-
nando-se as variáveis com fatores de carga inferiores 
a 0,40. A análise reflete uma tentativa de reduzir os 
atributos a um número menor de fatores que pos-
sam ser traduzidos numa significância prática. Nesta 
solução, primou-se pela congruência entre atributos 
agregados no mesmo fator e pelo grau da variância 

explicada. Todas as variáveis apresentaram comu-
nalidades médias ou altas, variando de 0,62 a um 
máximo de 0,84. Dos 37 atributos, 28 apresentaram 
comunalidade superior a 0,70. Quão mais próximas 
de 1 estiverem as comunalidades melhor o ajuste da 
análise fatorial. A Tabela 9 mostra os resultados da 
variância explicada pelos fatores.

1  5,121 13,840 13,840 20 0,746 2,016 74,681

2  2,612 7,060 20,899 21 0,731 1,977 76,657

3  2,040 5,515 26,414 22 0,687 1,858 78,515

4  1,721 4,652 31,066 23 0,682 1,844 80,359

5  1,685 4,555 35,621 24 0,669 1,807 82,166

6  1,342 3,626 39,246 25 0,652 1,761 83,928

7  1,185 3,203 42,450 26 0,590 1,594 85,522

8  1,164 3,145 45,595 27 0,571 1,543 87,064

9  1,086 2,934 48,529 28 0,558 1,509 88,574

10 1,043 2,818 51,347 29 0,541 1,463 90,036

11 1,010 2,731 54,078 30 0,534 1,444 91,480

12 0,980 2,649 56,727 31 0,520 1,404 92,885

13 0,940 2,539 59,266 32 0,482 1,302 94,187

14 0,913 2,467 61,733 33 0,471 1,272 95,459

15 0,859 2,323 64,056 34 0,447 1,208 96,667

16 0,835 2,256 66,312 35 0,422 1,141 97,808

17 0,812 2,196 68,507 36 0,409 1,104 98,912

18 0,775 2,096 70,603 37 0,402 1,088 100,000

19 0,763 2,062 72,665    

tabela 9 – Variância explicada para 37 fatores 

Fonte: Pesquisa

Fator %  VariÂncia 
acuMulada

auto
Valor

% total 
VariÂncia

% VariÂncia 
acuMulada Fator auto

Valor
% total 

VariÂncia

Nesta solução foi possível reduzir o conjunto de 
37 fatores em 19 grupos com variância explicada de 
72,67, conforme a Tabela 10. A solução foi obtida com 
19 interações. Os resultados mostram um quadro de 

dimensões que em sua maioria não exige interpreta-
ções mais profundas da sua composição. Os atributos 
presentes em cada agrupamento mantêm um nível 
elevado de congruência.

tabela 7 – Principais atributos com desempenho abaixo das expectativas
Fator atriButo                                                                    interPretação

1 Agradabilidade da praça de alimentação     
  Facilidade de locomoção 

 Aparência interna do shopping 

 Qualidade das lojas âncoras 

2 Número de vagas no estacionamento     
  Valor cobrado pelo estacionamento do shopping 

3 Nível de preço apropriado a sua renda

 Qualidade de produtos a venda no shopping 

Geral

Estacionamento

Preço-Qualidade
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Fonte: Pesquisa

Fator atriButo                                                                    interPretação
4 Localização do shopping

 Presença de cinemas no shopping

 Proximidade do shopping a sua residência

5 Variedade de lojas no mesmo segmento

 Diversidade de segmentos do comércio

 Presença de supermercado no shopping

6 Abertura do shopping aos domingos e feriados

 Presença central de informações aos usuários do shopping

7 Nível de freqüência do shopping

 Fácil acesso ao shopping mediante ao transporte coletivo

8 Iluminação interna

 Ambiente interno refrigerado

9 Limpeza e manutenção do shopping

 Segurança em todas as instalações do shopping

10 Ornamentação interna com plantas e árvores

 Música ambiental

11 Higiene e limpeza dos banheiros

 Número de banheiros do shopping

12 Acessibilidade para portadores de necessidades especiais

 Áreas de atenção e/ou entretenimento p/ crianças

13 Espaço de serviço

 Áreas para descanso nos corredores

14 Presença de grandes cadeias do fast food

 Diversidade de restaurante na praça de alimentação

15 Programação visual e sinalização do shopping

16 Aroma ambiental

17 Aparência externa do shopping

18 Música ao vivo na praça de alimentação

19 Presença de lojas renomadas

Conveniência

Mix

Comunicação

Acessibilidade

Conforto ambiental I

Segurança

Conforto ambiental II

Banheiros

Atenção e cuidado

Comodidade

Alimentação

Informações
Aroma
Aparência Externa

Música

Luxo

As dimensões apontadas pela análise fatorial nesta 
pesquisa têm uma forte aderência com as categorias 
encontradas em outros estudos nacionais e interna-
cionais apontados no referencial teórico deste artigo 
e reafirmam a visão ampliada do shopping como um 
espaço seguro, confortável, de lazer e entretenimento.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Uma avaliação externa precisa do serviço é um 
feedback notável para que as empresas possam se re-
posicionar no mercado, redirecionar seus recursos e 
atingir níveis de qualidade compatíveis com as neces-
sidades do cliente. Analisar os fatores de atratividade 
de um shopping center, pressupõe lidar com múltiplos 
atributos, desde elementos objetivos até condicionan-

tes emocionais que afetam a decisão  de escolher e 
frequentar determinado empreendimento. Este traba-
lho analisou a percepção de um grupo de universitá-
rios, usuários de shoppings, em relação a um conjunto 
de importantes fatores determinantes de atratividade, 
obtidos da literatura.

Como primeiro objetivo, foi avaliada a importância 
que os respondentes atribuíram a cada um dos fatores 
de atratividade. Os atributos foram hierarquizados e 
pôde-se constatar que quatro dimensões apareceram 
fortemente dentre a lista dos mais importantes. Qua-
lidade e diversidade da oferta de produtos e serviços 
aparece com três atributos. Esta dimensão represen-
ta a essência do empreendimento e é a fonte original 
da concepção dos shoppings: em um mesmo espaço 
há uma variedade de bens e serviços à disposição de 
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seus frequentadores.  Recreação e entretenimento é 
uma dimensão bem representada com, também, três 
atributos: cinema, agradabilidade e diversidade de 
restaurantes da praça de alimentação. Cabe observar 
que todos estão muito presentes no imaginário dos 
jovens: ponto de encontro, fast food e cinema. Ainda, 
dentre os mais importantes, destaca-se a dimensão 
acessibilidade, pontificada em quatro fatores inequí-
vocos: localização do shopping, facilidade acesso por 
transporte coletivo, proximidade à residência e valor 
cobrado pelo estacionamento. A amostra revelou que 
56% dos respondentes usam o ônibus como meio de 
transporte para deslocar-se até o shopping. A dimen-
são ambiente fecha o grupo dos atributos mais impor-
tantes, contribuindo com dois fatores: facilidade de 
locomoção interna e ambiente refrigerado.

A avaliação dos dois shoppings mais frequenta-
dos aparece como segunda proposição do estudo. Os 
resultados da avaliação do desempenho permitiram 
desenvolver as análises em duas direções. A primeira 
mostra a matriz de oportunidade de cada shopping. 
Pôde-se analisar expectativas e percepções do desem-
penho dos usuários em relação a cada um dos fatores 
de atratividade. Com base do modelo de Stock e Lam-
bert (2001), considerando os atributos mais significa-
tivos e com baixo desempenho para os respondentes, 
a análise sugere que, sem dúvida, os gestores do Natal 
Shopping deveriam melhorar a atratividade do em-
preendimento, instalando salas de cinema e cobrando 
um valor mais adequado pelo estacionamento.

A análise sugere ainda melhorar a qualidade das 
lojas âncoras, alta importância e médio desempenho, 
e a disponibilidade de supermercado, média impor-
tância e baixo desempenho. No Midway Mall, chama 
a atenção a agradabilidade da praça de alimentação. 

Considerado de alta importância pelos respondentes, 
o fator recebeu a pior avaliação dentre todos atributos 
ofertados pelo Midway. A análise sugere o aperfeiço-
amento do fator, de forma a aumentar sua atrativida-
de. Nessa avaliação deve merecer destaque o número 
de fatores que receberam uma avaliação de desempe-
nho melhor que a expectativa dos respondentes. No 
Natal Shopping, quinze atributos tiveram desempe-
nho melhor que as expectativas dos usuários. No Mi-
dway Mall, dez atributos superaram as expectativas.

A matriz de posicionamento competitivo completa 
a análise empreendida. Nesta análise são calculadas e 
comparadas as lacunas de desempenho na confronta-
ção direta entre os dois concorrentes. A matriz de po-
sicionamento revela que as vantagens competitivas do 
Midway Mall são cinema, estacionamento gratuito e 
qualidade das lojas âncoras. Como principal desvan-
tagem competitiva, i.e., como vantagem competitiva 
do Natal Shopping, aparece o atributo agradabilidade 
da praça de alimentação. Esse fator foi considerado o 
terceiro atributo mais importante na pesquisa. Obser-
va-se uma distância considerável na comparação dos 
desempenhos nesse fator. A lacuna de desempenho 
resultante (1,81) foi a maior na comparação direta dos 
dois shoppings, atributo por atributo.

As organizações podem desenvolver estratégias 
que minimizem as lacunas existentes entre as expec-
tativas de seus clientes e o serviço oferecido em seus 
empreendimentos. Para isso, é necessário auditar seus 
clientes e avaliar as boas práticas que possam levar 
seus negócios a uma posição competitivamente dife-
renciada. Os resultados deste trabalho oferecem uma 
contribuição significativa aos gestores de shopping 
centers que buscam novas alternativas para elevar a 
atratividade de seus negócios perante seus clientes.
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resUmo
A televisão brasileira está passando por uma nova fase de transformações com a introdução do sinal digital no sistema de comunicação. Este trabalho foi 
conduzido com o objetivo de (1) relacionar as perspectivas dos estudos científicos e do mercado prático paraibano sobre a TV Digital Interativa, no âmbito 
da exclusão social e novas abordagens do marketing; (2) além de avaliar as possíveis divergências entre o pensamento científico e a abordagem prática 
sobre a TVDI. Para isso, foi feita uma revisão da literatura sobre o assunto, além de entrevistas de caráter qualitativa com personagens que representam o 
setor acadêmico e comercial envolvido no processo de implementação da TVDI no Brasil. Os resultados obtidos nessa entrevista evidenciam que o governo 
federal deve incentivar o interesse da população por esse novo modo de ver a televisão e passar a tratar o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Interativa 
como uma política pública a fim de combater a exclusão digital existente no país. Além disso, surgem “novas” abordagens para o marketing  através da 
TVDI e com ele, a necessidade que as empresas desse ramo passem por uma reformulação das suas estratégias de venda de produtos e serviços, para se 
adaptarem às novas perspectivas do mercado geradas pela interatividade.

Palavras-chave: Interatividade. TVDI.Exclusão digital.Marketing.

aBstract
Introduction of digital interactive TV is marking a new stage in Brazilian television. This research aimed to make a relation between academic 
expectations and local consumer market about IDTV, focusing on social digital exclusion and new markets approaches, and evaluates the differences 
between scientific approach and practical view. To obtains relevant information a review in literature was done, parallel to a qualitative interviews 
with characters that represent academics and commercial areas that are involved in IDTV implementation process. Results point that the Federal 
government needs to support this new way to watch TV, promoting strategies that make this technology accessible to the majority of population, 
reducing the digital exclusion. We discuss the possibilities to use this them for marketing approaches, IDTV impose that marketing companies recycle 
their ideas, and make a adaptation to the news perspectives that arises with this new technology.         

Keywords: Interactivity. TVDI. Digital exclusion. Marketing.
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   1 INTRODuÇÃO

A televisão digital brasileira representa um mun-
do ainda desconhecido, cheio de incógnitas e desa-
fios, não apenas para os usuários, como também para 
os profissionais que tentam desmistificá-la. Inserida 
no contexto da chamada Sociedade da Informação, 
a televisão digital traz consigo a expectativa da im-
plementação de um projeto estratégico capaz de dar 
resposta às demandas de inclusão social e inclusão 
digital no âmbito da realidade nacional, além de per-
mitir o surgimento de novas estratégias de marketing 
que utilizem o potencial dessa nova tecnologia.

No campo da recepção, espera-se uma nova ati-
tude da audiência, que passaria a ter um papel mais 
ativo, diferente do que já foi visto na transmissão 
analógica. Isso porque, através do canal de retorno, a 
comunicação dos usuários com as emissoras mudará, 
pois a característica principal da TV digital brasileira 
é a interatividade.

Apesar da televisão está inserida na maior parte 
dos lares brasileiros, a diversidade das informações 
está contida no mundo virtual. Lá é possível ter aces-
so aos planos do governo, comprar, fazer pagamen-
tos, pesquisar, conhecer novas pessoas – através das 
redes sociais – sem sair de casa. Por isso, o desafio do 
governo federal é tornar esse instrumento de conhe-
cimento acessível a todos. Visto que, o não conhe-
cimento das Tecnologias da Informação (TI), o alto 
custo dos equipamentos e também o desinteresse em 
aprender faz com que esse benefício fique restrito a 
minoria da sociedade.

Então eis que surge a necessidade de juntar o co-
nhecido (televisão) com a tecnologia da informação 
(internet), daí começa a surgir o protótipo do que 
pode se tornar a Televisão Digital Brasileira. A Para-
íba, apesar de possuir grandes centros de tecnologia 
da informação e também ter contribuído para a im-
plantação do sistema de televisão digital brasileira, 
possui uma população que ainda está aderindo a essa 
nova forma de “ver” TV. 

Saber como o telespectador irá se portar com essa 
nova tecnologia que está surgindo e também como 
será possível investir nessa nova ferramenta é desa-
fio para os pesquisadores da área, e mais ainda saber 
como vai ocorrer esta relação, é de suma importância 

para seu entendimento. Mas vale ressaltar que essa 
interatividade também poderá encontrar dificuldade 
de aceitação por parte das pessoas que não têm con-
vívio com a tecnologia.

  2 EVOLuÇÃO DA TELEVIsÃO      
  BRAsILEIRA

  
O surgimento da televisão no Brasil aconteceu em 

1950, mais precisamente no dia 03 de abril, com o 
passar do tempo aquele estranho equipamento foi ga-
nhando cada vez mais a adesão da população e em 
dez anos de existência no país, os aparelhos de TVs já 
estavam presentes em duzentos mil lares brasileiros 
(ALENCAR, 2007).

A evolução da televisão sempre foi lenta e gra-
dual, agrega-se paulatinamente ao modelo anterior. 
A primeira transmissão a cores no Brasil aconteceu 
vinte e dois anos depois de sua chegada em território 
nacional (ALENCAR, 2007). A partir dos anos 80, a 
televisão apenas passou por uma fase de aperfeiçoa-
mento e com o aumento do número de emissoras o 
controle remoto foi a solução para a troca de canais 
sem precisar se levantar do sofá.

Atualmente a televisão passa por mais uma fase de 
transição, deixando de ter o sinal analógico passando 
a incorporar o sinal digital. As principais mudanças 
trazidas por essa novidade começam com imagem e 
som de melhor qualidade. 

Em relação às modificações que ocorrem na ima-
gem, podemos considerar: não existirão interferên-
cias, os famosos “chuviscos” ou “fantasmas”, no 
Sistema de TV Digital; Porém, se o sinal estiver fra-
co, a TV não vai exibir imagens ruins, ela simples-
mente não vai mostrar nenhuma imagem; e o sinal 
digital proporciona imagens com cores mais vivas e 
maior definição1.

Com relação ao som, ele passa a ser “Som Sur-
round 5.1”, mais rico e transmitido em múltiplos 
canais (BRENNAND; LEMOS, 2007). Com a TV 
digital será possível ainda ter a mobilidade, a portabi-
lidade, a multiprogramação e também a possibilidade 
do telespectador interagir com os programas da TV. 

Os padrões internacionais de TV Digital existen-
tes atualmente são o AdvancedTelevision Systems 

1  Definição é o nível de detalhamento que a imagem pode possuir, medido em número de linhas horizontais (480, 720 e 1080 linhas). A definição padrão da TV analógica é 
de 480 linhas. Na digital, a definição máxima chega a 1.080 linhas (chamada Full HD).
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Commttiee (ATSC), o Digital Vídeo Broadcasting 
(DVB) e o Integrated Services Digital Broadcasting 
(ISDB), respectivamente adotados nos Estados Uni-
dos, na Europa e no Japão.

O padrão ATSC começou a ser desenvolvido em 
1982 nos Estados Unidos, porém apenas em 1998 
que começou a ser comercializado (BRENNAND; 
LEMOS, 2007). Este modelo foi desenvolvido para 
atender às necessidades principalmente da televisão 
de alta definição, o HDTV. Apesar de também ser 
adotado em países como Canadá, México, Coréia do 
Sul, Taiwan e Argentina, existe uma baixa adesão dos 
usuários, uma das causas se deve ao elevado custo 
dos aparelhos de alta definição.

A Europa consolidou o DVB, que tem como prin-
cipal objetivo “especificar uma família de padrões 
mundiais para sistemas de televisão digital interativa, 
incluindo a transmissão do sinal e serviços de dados 
associados” (BRENNAND; LEMOS, 2007, p. 112). 
Ao contrário do modelo ATSC, o padrão DVB su-
porta seis modos de produção que vão de sistemas de 
alta definição a sistemas móveis. O sistema europeu 
de TV Digital começou a ser desenvolvido em 1993 
e é adotado nos países da União Europeia, Austrália, 
Nova Zelândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Ín-
dia e África do Sul.

O modelo desenvolvido pelo Japão tem como 
principal função promover e especificar o siste-
ma de difusão terrestre de televisão digital: ISDB. 
Embora seja baseado no sistema de transmissão 
europeu, o ISDB – Terrestrial é superior ao DVB-
-T quanto à imunidade e a interferências, permi-
tindo a convivência da televisão de alta definição 
com a recepção móvel.

O padrão escolhido como base para atender às ne-
cessidades do Brasil, dentre os três existentes, foi o 
modelo utilizado pelo Japão - o ISDB, que viabiliza 
a mobilidade, portabilidade e alta definição. As prin-
cipais adaptações para o modelo brasileiro são base-

adas no tipo de compressão dos arquivos e no desen-
volvimento de um sistema de interatividade próprio 
(SOUTO; FERNANDES, 2009).

Assim, em 27 de novembro de 2003 é publicado no 
Diário Oficial da União o Decreto 4.9012, que institui 
o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). 
O Decreto tem como objetivo promover a inclusão 
social, através da interatividade por meio do acesso 
à tecnologia digital, estimular o desenvolvimento de 
novas aplicações que ofereçam à população entreteni-
mento, educação e cultura, além de garantir a gradual 
adesão do set top box3 para os usuários a custos com-
patíveis com sua renda.

Isso porque atualmente no Brasil 90% da po-
pulação brasileira tem ao menos 01 televisão em 
sua residência (ALENCAR, 2007). No entanto, a 
maioria das televisões existentes possuem o mo-
delo analógico e esse tipo de TV  é incompatível 
para recepcionar a transmissão digital dos sinais 
audiovisuais. Por isso, surge a necessidade de se 
adquirir uma Unidade Receptora e Decodificadora 
(URD), ou set top box.

E para conseguir a interatividade na TV digital, 
é necessário o auxílio de um middleware. No caso 
do Sistema Brasileiro de TV Digital, o padrão ado-
tado foi o Ginga, “sistema de interatividade nacional 
desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em parceria com a Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB)” (CARPANEZ; 
BUENO, 2007, online).

O lançamento oficial da TV Digital no Brasil 
ocorreu no dia 2 de dezembro de 2007, apenas na 
grande São Paulo. O evento teve direito à contagem 
regressiva, fazendo uma alusão ao início da televisão 
em cores.

Há quem tenha se decepcionado com o início da 
TV Digital, como mostram as figuras 1 e 2, publica-
das na Revista Veja, edição 2.038 de 12 de dezembro 
de 2007 (CORRÊA; LIMA, 2007, online):

2  Decreto elaborado no dia 26 de novembro de 2003.
3 O set top box, “nada mais é do que um equipamento externo, o qual viabiliza que um televisor convencional possa apresentar programas de televisão emitidos com 
tecnologia digital” (DIAS, LEITE E LEMOS, s.d., online).
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Figura 1:   Imagem com falhas no dia da estréia da TV Digital.
Fonte: Revista Veja, edição 2.038 de 12 de dezembro de 2007

Figura 2: Falha na transmissão digital, não apresentando 
nenhuma imagem.
Fonte: Revista Veja, edição 2038 de 12 de dezembro de 2007.

Alguns viram isso…

…mas ainda vai funcionar.

Tais erros como os apresentados acima se deram 
porque a transmissão digital enviada pelas emissoras 
saiu com baixa potência, não alcançando determina-
dos lugares de maneira satisfatória.

3 Os DEsAFIOs DA INTERATIVIDADE E 
APLICAÇÕEs mERCADOLÓGICAs

Como pudemos perceber, a televisão a partir desse 
novo modelo terá uma ‘vida’ digital, será renovada 

constantemente e coloca à disposição do público um 
amplo repertório de novos serviços de comunicação. 
Pois, a característica principal da TV digital é a inte-
ratividade, portanto a comunicação terá bidirecionali-
dade entre os pólos emissor e receptor (SILVA, 2006).

Este tipo de tecnologia favorece novas formas de 
acesso à informação e novos estilos de raciocínio e 
conhecimento (PIERRE, 1997). O objetivo é propor-
cionar o acesso das camadas mais pobres à tecnologia 
e ao computador, valendo-se da presença da televisão 
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na maioria dos lares (ALENCAR, 2007). Pois a TV 
analógica atinge a população em massa, mas não per-
mite que todos possam propagar suas próprias infor-
mações para quem quer que seja. 

O Comitê Gestor de Internet no Brasil em Pes-
quisa sobre o uso das Tecnologias a Informação e 
da Comunicação no Brasil 2009 (2010) já constatou 
que os brasileiros mantêm o costume de ter em suas 
casas o aparelho de televisão e se pôde constatar 
também o aumento do uso das tecnologias da infor-
mação e comunicação, como o uso de computador 
e internet. No entanto, o acesso a essas tecnologias 
está diretamente ligado à renda familiar e à região, 
havendo uma maior penetração nos domicílios com 
maior renda familiar e localizados nas regiões eco-
nomicamente privilegiadas do país (COMITÊ GES-
TOR DE INTERNET NO BRASIL, 2010). 

A situação do Nordeste brasileiro é preocupan-
te, pois a pesquisa mostra que a região apresenta 
os indicadores mais baixos de uso do computador e 
de acesso à internet na comparação com as demais 
regiões do país (COMITÊ GESTOR DE INTER-
NET NO BRASil, 2010). Os fatores que impedem o 
acesso à tecnologia para os nordestinos são: o des-
conhecimento em como manuseá-la, o desinteresse 
dos mais velhos, o alto custo dos equipamentos e/
ou serviços, e podemos destacar também a infra-
estrutura territorial. Essas dificuldades devem ser 
consideradas para qualquer tipo de Tecnologia da 
Informação (TI), inclusive para a Televisão Digital 
Interativa Brasileira.

Dessa maneira, as ferramentas de interação pre-
cisam estar voltadas para possibilitar maior contro-
le por parte do usuário no gerenciamento e escolha 
de conteúdo na grade de programação; propiciar 
acesso a serviços prestados pelo poder público 
(como governo eletrônico) minimizando o abismo 
da exclusão digital.

Para que o usuário desfrute da interatividade, 
oferecido pelo sistema brasileiro de televisão digital, 
será necessária a utilização de um canal de retorno, 
semelhante o que acontece com a internet. No entan-
to, se este canal for pago será inevitável o aumento na 
exclusão digital (MATTOS; CHAGAS, 2008), onde 
quem tiver mais condições poderá usufruir de todas 
as vantagens oferecidas pela televisão digital intera-
tiva, enquanto aqueles que não tiverem condições de 
arcar com os custos continuarão, por assim dizer, na 
“periferia” do acesso às tecnologias.

Mas a desigualdade na distribuição das tecnolo-
gias é somente um dos aspectos desse grande desafio 

da sociedade informacional (SOUSA, 2009). Como 
foi necessária que a educação se tornasse política pú-
blica no país para que o analfabetismo fosse reduzido 
substancialmente, também no caso da inclusão digi-
tal será necessária a elaboração de políticas e que o 
estado tome as rédeas desse processo de ampliação 
da inclusão digital, assumindo seu papel na promo-
ção de todas as camadas da população em direção ao 
domínio das TI’s (MATTOS; CHAGAS,2008). 

Todavia neste novo conceito de televisão, não será 
só a população que vai precisar se adaptar à nova tec-
nologia. As emissoras também. já que junto com a 
programação as emissoras poderão enviar ao teles-
pectador dados e aplicativos (CANNITO, 2010). O 
que significa que em uma propaganda poderá, por 
exemplo, trazer informações adicionais como telefo-
ne de contato, endereço de lojas, entre outros dados, 
relevantes para o potencial consumidor.

Por isso, a publicidade terá que se reinventar, 
indo muito além do comercial de trinta segundos 
para aproveitar todos os recursos e superar os desa-
fios deste novo canal do diálogo com o consumidor 
(MOREIRA, 2007). E com isso, novos formatos de 
publicidade também devem surgir de carona nas apli-
cações. A veiculação de anúncios em alta definição 
e com conteúdos interativos devem fazer parte deste 
processo. E, assim como qualquer outra empresa pri-
vada que visa ao lucro, as emissoras podem explorar 
o canal para obter o retorno financeiro desejado. 

As emissoras poderão, por exemplo, vender espa-
ços publicitários dentro da janela que exibe durante 
os resultados dos jogos, durante mesa redonda ou as 
receitas, em um programa de culinária. Como tam-
bém, se o usuário gostar da roupa que uma atriz está 
usando na novela, será possível comprar essa roupa 
em apenas um clique (CANNITO, 2010). As empre-
sas televisivas poderão investir também, no marke-
ting viral (CASTRO; CODATO, 2008). Dessa forma, 
pessoas que nunca se viram terão a oportunidade de 
se conhecer, de se comunicar e de trocar informações.  

Mas para que tudo isso ocorra, o consumidor pre-
cisa ser motivado a fazer parte desse processo. Pois 
o cliente virtual é mais exigente, mais difícil de per-
suadir e seu interesse pelo produto/serviço é impre-
visível. Assim as estratégias precisam ser atraentes e 
trazer benefícios ao consumidor.

Logo é possível dizer que, para as agências, essa 
nova forma de ver TV significa estar mais perto do 
consumidor. Para as emissoras, novas possibilidades 
de faturamento. Para o telespectador, novos canais de 
acesso a produtos e serviços.
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4 mETODOLOGIA

As emissoras de televisão têm até junho de 2016 
para alterarem o sinal do sistema analógico para o di-
gital. Esse será o primeiro passo para a consolidação 
da interatividade na TV, visto que a população estará 
apta para adquirir os aparelhos necessários e se fazer 
presente no mundo virtual. 

Atualmente essa transição acontece de maneira 
lenta, não apenas relacionado à população, mas tam-
bém na modernização das empresas comunicacionais 
(CANNITO, 2010). Um exemplo disso está no esta-
do da Paraíba, apesar de possuir o centro de pesquisa 
onde foi desenvolvido o middleware Ginga, apenas 
uma emissora do Estado já implantou o sistema digi-
tal de televisão.

Por isso, este artigo tem como objetivos (1) relacio-
nar as perspectivas dos estudos científicos e do mer-
cado prático paraibano sobre a TV Digital Interativa, 
no âmbito da exclusão social e novas abordagens do 
marketing; (2) além de avaliar as possíveis divergên-
cias entre o pensamento cientifico e a abordagem prá-
tica sobre a TVDI. Nesse sentido, vamos tentar res-
ponder alguns questionamentos: (1) a TVDI será uma 
ferramenta eficaz no combate a exclusão digital, uma 
vez que essa tecnologia criará uma “nova” forma de 
comunicação?; (2) a TVDI, por meio da interativida-
de, criará novas formas de aplicação de marketing? 

Para testar essas hipóteses foi realizada uma pes-
quisa qualitativa sem o uso de um questionário pa-
drão. As perguntas embora distintas, para cada um 
dos entrevistados, tinham o mesmo contexto e a bus-
cavam informações relacionadas. Foram entrevista-
dos personagens que representam o setor acadêmico 
e comercial envolvido no processo de implementação 
da TVDI na Paraíba. As características da pesquisa 
qualitativa fazem com que seu resultado traga uma 
contribuição substancial às políticas sociais. Assim 
será possível “considerar os diferentes aspectos de 
um caso particular e relacioná-los ao contexto geral” 
(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010, p. 132). 

De tal modo três profissionais foram escolhidos 
para compor o estudo de caso. O primeiro a ser entre-
vistado foi o professor e pesquisador Guido Lemos, 
que é coordenador do Laboratório de Aplicações de 
Vídeos Digitais (Lavid) da Universidade Federal da 
Paraiba (UFPB), que atuou no desenvolvimento do 
middleware Ginga, adotado como padrão no Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital e que é membro do 
Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasi-
leiro de Televisão Digital. Nesse estudo, a visão do 

professor Guido Lemos representa o setor científico.
A segunda entrevistada foi Ana Viana. Ela é edi-

tora-chefe da TV Cabo Branco, afiliada à Rede Glo-
bo na grande João Pessoa/PB. A emissora foi oficial-
mente inserida no Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital dia 16 de junho de 2009, sendo a primeira 
a adotar o novo sistema no estado. E por fim, con-
versamos com o presidente da Associação Brasileira 
de Agências de Publicidade na Paraiba (Abap-PB), 
Max Leal. Essas duas entrevistas contribuíram para 
conseguir uma visão prática do que está por vir com 
a TV Digital Interativa.

5 ANáLIsE E INTERPRETAÇÃO DOs 
DADOs

Pode até ser simples projetar algumas opções inte-
rativas da TVDI para o público. O que se torna difícil 
é imaginar o impacto da comunicação televisual nes-
se novo cenário midiático, com as possibilidades de 
transformações qualitativas quanto aos atuais papéis 
exercidos pelas emissoras tradicionais que ainda car-
regam velhos vícios estruturais e o “público-usuário-
-receptor” que almeja e reclama participação mais 
intensa, sobretudo quanto ao aspecto de produção de 
conteúdo já materializado no âmbito do ciberespaço 
(FEITOSA; ALVES; NUNES, 2009).

Como foi visto anteriormente, a TV Cabo Branco 
foi oficialmente inserida no Sistema Brasileiro de Te-
levisão Digital dia 16 de junho de 2009, e se tornou a 
primeira emissora da Paraíba a implantar o novo mo-
delo. Na época foram instaladas novas antenas, trans-
missores, só que quase três anos depois, a emissora 
ainda passa por adaptações para se tornar totalmente 
digital. Equipamentos como câmeras e de edição de 
imagens ainda faltam ser substituídos por aparelhos 
digitais, para assim a TV ficar completamente ‘digi-
talizada’. E isso exige um grande investimento, assim 
explica-se porque a TV Cabo Branco é a única emis-
sora na Paraíba que oferece aos seus telespectadores 
a versão digital.

As dificuldades não param por aí, no campo da re-
cepção, Ana Viana, editora-chefe da emissora, expli-
ca que as pessoas ainda não têm muito conhecimento 
sobre o que é esse novo sistema da televisão brasi-
leira, o que as pessoas percebem está relacionado à 
qualidade da imagem oferecida. Na visão da editora-
-chefe esse “afastamento” do público está relacionado 
aos altos custos dos equipamentos. “O equipamento 
ainda é caro. Tem a questão de sinal, tem muita área 



105 v.5, n.2, abr./set. 2013.

de sombra, então tem que mexer muito com a estru-
tura mesmo da televisão, que é um grande desafio. 
Além da dificuldade do sinal chegar à casa da pessoa 
tem a questão financeira, essa questão é muito grande 
porque a TV digital ainda é muito cara, claro que está 
barateando, mas a TV digital para a maioria ainda é 
inacessível.” comenta.

Esse desconhecimento deve ser combatido, já que 
ele, associado aos preços caros dos equipamentos, 
torna um dos fatores que impedem o acesso à nova 
tecnologia, como mostrou a Pesquisa sobre o uso 
das Tecnologias a Informação e da Comunicação no 
Brasil 2009 do Comitê Gestor de Internet no Brasil 
(2010). E se há desinteresse por parte da população de 
adquirir os equipamentos básicos do modelo digital, 
a principal característica do Sistema Brasileiro de TV 
Digital, que é a interatividade, fica ameaçada. 

Já com relação ao início da utilização da interati-
vidade na TV Cabo Branco, Ana Viana informou que 
ainda não há um prazo definido para esse começo, 
apesar de já ter feito experiências com o Laborató-
rio de Aplicações de Vídeos Digitais da UFPB. Então 
existiria um distanciamento entre o que pode ser feito 
no âmbito acadêmico e aquilo que realmente vai che-
gar à população? Para Guido Lemos, coordenador do 
Lavid, a resposta é não. Ele acredita que é comum 
que as coisas aconteçam nas universidades até quinze 
anos antes do que vai acontecer no mercado. 

Se para a TV Cabo Branco a interatividade na TV 
Digital está longe de ser implantada na realidade pa-
raibana para Guido Lemos será uma chance de ofe-
recer às pessoas, que chegam a passar mais de cinco 
horas por dia em frente à televisão, uma oportunidade 
de se inserirem digitalmente, de oferecer serviços re-
lacionados à saúde pública (OLIVEIRA et al., 2009), 
educação (ÁVILA et al., 2010), e várias outras áreas 
do interesse público, como compra e vendas de pro-
dutos, serviços bancários, e mesmo um aumento na 
busca pela informação (PEQUENO et al., 2010). 

Mas será que para poder participar dessa interati-
vidade as pessoas precisariam investir mais? Guido 
Lemos informa que “o impacto do Ginga no valor fi-
nal do aparelho é desprezível, porque o custo da TV 
80% é relacionado com a tela”. Por isso, cabe ao go-
verno impedir que isso represente mais um custo ao 
usuário final, para isso é necessário adotar medidas 
para tentar baratear os equipamentos e oferecer os 
serviços que atendam às necessidades da sociedade. 
Já que tanto ciência – Lavid - quanto mercado – TV 
Cabo Branco - concordam que a interatividade na TV 
digital é uma “terra de oportunidades”, onde as pes-

soas vão poder ter acesso a mais informações, a ser-
viços do governo e interagir uns com os outros ainda 
que não compartilhem do mesmo ambiente espaço-
-temporal.

Então, a TVDI será sim um meio de combater a 
exclusão digital confirmando a primeira hipótese des-
se trabalho.

Mas vale ressaltar que não será apenas a popula-
ção que vai precisar se adaptar ao sistema digital. É 
bom lembrar que as pessoas não deixarão de assistir 
à televisão, ainda que usem o aparelho para acessar a 
internet. O mundo digital favorece ainda novas for-
mas de organização das empresas, onde cada teles-
pectador se torna um potencial produtor de conteúdo.

Por isso, tanto ciência quanto mercado lembra que 
as empresas que apostam na televisão para conquistar 
novos clientes vão ter que se reciclar. Algumas carac-
terísticas técnicas do digital abrem a necessidade de 
novos modelos de negócios. Já que a tendência é que 
o mundo virtual se torne cada vez mais real. E as-
sim tanto emissoras de televisão quanto empresas, no 
caso aqui estudado as de publicidade, devem mudar a 
maneira de atrair novos clientes utilizando essa nova 
ferramenta que é a TV Digital Interativa.

Alguns estudiosos acreditam que a interatividade 
prejudicará os anunciantes na televisão, “o intervalo 
comercial já perdeu terreno com a chegada do contro-
le remoto, e sofrerá agora novo e mais forte impacto” 
(CANNITO, 2010, p. 116). Mas de acordo com os da-
dos coletados nessa pesquisa, é esperado que a TV 
digital interativa traga benefícios e abra novas portas 
para o marketing, o que confirma a segunda hipótese 
exposta nesse trabalho.

Esse resultado também é o acreditado pelo presi-
dente da Associação Brasileira de Agências de Publi-
cidade na Paraiba (Abap-PB), Max Leal, “não creio em 
prejuízo, apesar de já ter escutado algo nesse sentido 
de outros profissionais que veem na interatividade um 
atalho para que o telespectador desvie sua atenção dos 
comerciais e dos programas, acredito que a interativi-
dade é um novo atributo que aumenta o nível de rela-
ção do consumidor com a marca” assegura Max Leal.

Assim, ao estruturar modelos de negócios da te-
levisão na era digital interativa, deve-se considerar 
também o crescimento da importância das marcas em-
presariais. No passado, o marketing era voltado apenas 
para a venda de unidades de produtos, agora os profis-
sionais almejam mais que uma única compra; querem 
que o consumidor crie uma identidade com a marca. 
“Viveremos cada vez mais interagindo nas redes so-
ciais. Viveremos uma espécie de mundo paralelo, com 
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semelhanças e diferenças em relação à vida off line. 
Creio que a TV Digital Interativa será apenas mais 
uma plataforma” afirma o presidente da Abap-PB.

Sobre tudo que foi visto, podemos considerar que, 
apesar do tempo de pesquisa para a prática na socie-
dade, ciência e mercado no caso da TV Digital Intera-
tiva caminham juntos. Um precisa do outro para que 
o resultado final seja satisfatório. Porém fatores exter-
nos, como aquisição de equipamentos ou até mesmo 
dificuldades territoriais – a exemplo da chegada do 
sinal digital na casa do telespectador – precisam ser 
solucionados pelo governo nacional. E uma das solu-
ções apresentadas é que o Sistema Brasileiro de Tele-
visão Digital seja visto como uma política pública que 
incentive a aquisição de aparelhos digitais e que esti-
mule o interesse da população sobre o novo modelo.

7 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este estudo se apresenta, em grande parte, como 
um ensaio e não se deve esperar que ele esgote o as-
sunto. A televisão digital já é uma realidade nos pa-
íses desenvolvidos, agora o Brasil está se adaptando 
para que essa realidade faça parte do nosso cotidiano. 
Além da melhora na definição da imagem e na qua-
lidade do som, o governo brasileiro aposta em uma 
terceira característica a interatividade. Para tal feito, 
o país adotou o padrão de TV digital do Japão fazen-
do adaptações no tipo de compressão dos arquivos e 
no desenvolvimento de um sistema de interatividade 
próprio: o middleware Ginga.  

Foi visto neste estudo, que o início do sistema di-
gital no Brasil aconteceu em 2007, em São Paulo, e 
apesar de terem passados quase cinco anos, o país 
ainda está em fase de implantação do novo modelo 
de televisão – como pudemos ver no caso da Paraíba. 
Isso se explica pelas dificuldades territoriais e tam-
bém pelo alto custo de empresas e população adquiri-
rem os equipamentos necessários.

Por isso, cabe ao governo federal incentivar o in-
teresse da população por esse novo modo de ver a te-
levisão e uma das soluções apresentadas é que o Sis-
tema Brasileiro de Televisão Digital passe a ser visto 
como uma política pública. Já que como a principal 
característica do SBTVD é a interatividade, e a partir 
daí espera-se que ela seja uma importante ferramenta 
no combate à exclusão digital existente no país. 

O grande problema é que apesar de todos os bene-
fícios oferecidos, a interatividade ainda não tem data 
para começar a fazer parte do dia a dia dos telespec-
tadores. Mas a TV Cabo Branco e o Laboratório de 

Vídeos Digitais da UFPB acreditam que TVDI será 
sim um meio de combater à exclusão digital confir-
mando a primeira hipótese desse trabalho. Para eles, 
a interatividade será uma chance de oferecer às pes-
soas, que chegam a passar mais de cinco horas em 
frente à televisão, uma oportunidade de se inserirem 
digitalmente, de receberem serviços relacionados à 
saúde pública, educação e de várias outras áreas do 
interesse público, como compra e vendas de produtos, 
serviços bancários, e mesmo um aumento na busca 
pela informação. 

Por outro lado, é necessário que as empresas de 
uma maneira geral fiquem atentas às novas possibilida-
des para divulgação e comercialização de seus produ-
tos por meio da TVDI, visto que a interatividade desse 
sistema trará o receptor para um patamar mais ativo e 
presente, abrindo para o mesmo uma série de possibili-
dades e comodidades para o seu entretenimento.

A TVDI vem para aumentar a troca de informação 
entre o telespectador e o emissor. Por meio de leitura 
sobre temas na área e com os resultados obtidos nesta 
pesquisa é possível considerar uma nova perspectiva 
para atuação dos profissionais da área de marketing 
com a utilização deste “novo meio de comunicação”. 
Um exemplo claro seria a compra de produtos por 
meio da TV Interativa, que se apresenta como uma 
área com grande potencial para as empresas de ma-
rketing uma vez que é possível colher informações e 
oferecer produtos que de fato interessem ao consumi-
dor e se adéquem ao seu perfil.

Visto que é possível que, durante um comercial, 
ou até mesmo durante a exibição de um progra-
ma, o telespectador que se interesse por um deter-
minado produto consiga obter mais informações 
sobre o produto em questão e queira ter as fer-
ramentas necessárias para efetuar uma compra, o 
formato atual dos comerciais precisa passar por 
um processo de reciclagem, sendo necessário de-
senvolver estratégias que maximizem o poder de 
persuasão dos mesmos. Outro ponto interessante 
para ser explorado é que as emissoras de televi-
são vão poder desenvolver pesquisas de opinião. 
Por exemplo, em épocas de eleição os candidatos 
poderiam encomendar aos veículos de comuni-
cação que durante um período pré-determinado 
seus telespectadores fossem indagados sobre suas 
intenções de voto, tudo isso da sua sala de estar 
ao clique de um botão durante os intervalos co-
merciais. Como também uma determinada fábrica 
de automóveis pode encomendar uma pesquisa de 
opinião para saber a aceitação do público sobre 
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quais acessórios deveriam passar a constar nos 
seus produtos. Isso tanto vai ser de fundamental 
importância para quem encomenda a pesquisa, 
como também desenvolve uma nova forma de in-
vestimento para as emissoras de televisão.

Por isso, a Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade na Paraíba acredita que a interatividade 
na televisão não será uma vilã no processo de con-
quistar mais clientes, pelo contrário, ela passa a ser 
uma nova plataforma para fidelizá-los.

Podemos considerar também que, apesar do tem-
po de pesquisa para a prática na sociedade, ciência e 
mercado no caso da TV Digital Interativa caminham 
juntos. Um precisa do outro para que o resultado fi-

nal seja satisfatório.
Apesar disso, o assunto mesmo mostrando-se 

como tendência ainda é pouco discutido, aprofunda-
do e disseminado. A produção de livros sobre o tema 
ainda apresenta-se em pequena escala, tanto que as 
referências deste trabalho se compõem praticamente 
de artigos, ensaios, dissertações e outros textos publi-
cados na internet. 

É necessário que se comece a trabalhar o assunto 
dentro das universidades, que se incentive a produção 
de mais projetos desenvolvendo novas formas de in-
teratividade. E ao profissional de marketing que pen-
se acerca da necessidade de novas produções com os 
meios convergentes.
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NÓBREGA, Kleber. Falando de Serviços: Um 
guia para compreender e melhorar os serviços em 
empresas e organizações. São Paulo: Atlas, 2013. 

Objetividade, praticidade, direcionamento, enri-
quecimento são palavras que definem o livro Falando 
de Serviços, escrito pelo professor Dr. Kleber Nóbre-
ga e lançado neste ano pela editora Atlas. A obra é di-
vidida em oito seções, as quais acompanham o mode-
lo de Gestão de Serviço, divididas em: Entendendo os 
Serviços, Estratégia do Serviço, Conceito do Serviço, 
Qualidade do Serviço, Planejamento do Serviço, Pro-
jeto do Serviço, Sistema de Prestação do Serviço e 
Avaliação do Serviço. As seções são compostas por 
capítulos curtos, possibilitando uma leitura contínua.

A seção Entendendo os Serviços caracteriza e 
classifica os serviços, além de planejar as operações 
para diferentes tipos de serviços. A de Estratégia do 
Serviço define e apresenta os diferentes níveis de 
estratégia de serviço, explica os motivos de se ter e 
como aplicá-la, mostra como desdobrá-la, planejá-la, 
implantá-la e formulá-la, também apresenta a ligação 
da operação de serviços com a estratégia de serviços, 
tudo isto com foco nos componentes da estratégia de 
serviço: Oportunidades, Competências Essenciais, 
Promessa do serviço, Diferenciais, Concorrentes, Po-
sicionamento, Segmento do cliente, Serviços ofereci-
dos e Por que escolher minha empresa.

 A seção Conceito do Serviço se refere ao que é 
serviço, como entender o serviço que a empresa pres-
ta e o impacto do mesmo para o cliente. A quarta se-
ção Qualidade do Serviço explica, avalia e destaca o 
que impacta na qualidade dos serviços, apresenta a 
qualidade técnica e a do processo em serviço e suas 

dimensões, e como estas podem ser usadas para ava-
liar o grau de satisfação do cliente. A de Planejamen-
to do Serviço apresenta a necessidade de se planejar 
o serviço a partir do desdobramento da qualidade, 
dos momentos da verdade, do ciclo de serviço, mas 
sempre com foco no cliente. A de Projeto do Servi-
ço é composta pelos elementos do projeto de servi-
ço: Especificação, Atributos, Pessoal, Infraestrutura, 
Participação do cliente, Especificação de processos, 
Leiaute, Sistemas a prova de falha, Capacidade de 
atendimento, Sistemas de avaliação e fecha com a 
Validação do serviço, também apresenta os cuidados 
que a organização precisa ter na construção do pro-
cesso do projeto do serviço, destaca a importância em 
se fazer um projeto e alerta onde termina o planeja-
mento e começa o projeto de serviço. 

A seção Sistema de Prestação de Serviços explica 
a diferença entre serviço e atendimento, o papel do 
cliente na prestação de serviço, como instruir o clien-
te na participação na execução do serviço, planejar e 
gerenciar os aspectos humanos na atividade de servi-
ço, como também demonstra a forma de padronizar e 
lidar com as falhas na prestação do serviço. A última 
seção Avaliação do Serviço fundamenta e planeja a 
avaliação, destaca as metodologias mais usadas, iden-
tifica a melhor maneira de avaliar o serviço, alerta 
sobre os cuidados em estruturar a avaliação, além de 
apresentar o modelo de lacunas de serviços existentes 
no momento da avaliação do serviço.

Percebe-se ao apresentar as seções que, a obra 
se apresenta com uma leitura prática e objetiva, mas 
com rigor científico, onde o autor explica e dá o dire-
cionamento dos conteúdos como se fosse uma oficina, 
na qual personagens tiram suas dúvidas. Cada perso-
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nagem de uma área de atuação – médico, professora 
do setor público, estudante, proprietário de um res-
taurante, dono de uma empresa de turismo, prefeito 
de uma cidade do interior e engenheira de uma indús-
tria moveleira, comprovando que os serviços apare-
cem em todas as áreas do mercado, assim o modelo 
de Gestão de Serviço pode ser trabalhado tanto pelo 
setor público como pelo privado.

O livro também sugere a forma de conduzir a lei-
tura, proporcionando a cada tipo de leitor – executivo, 
especialista, detalhista – uma viagem de enriqueci-
mento ao mundo dos serviços. Assim, é possível per-
ceber que desde o estudante, o empresário, o gestor 

público, o professor, o autônomo até o curioso podem 
trabalhar de forma direcionada. Com a leitura desta 
obra, o profissional unirá o conhecimento teórico com 
os exercícios de cada seção, e terá a possibilidade de 
aplicá-lo no mundo dos negócios de maneira focada.

Por fim, ‘Falar de Serviços’ aponta conhecimen-
to, estratégia, qualidade, planejamento, projeto e 
avaliação. Como o autor destaca: “[...] o Modelo é 
aplicável a qualquer organização ou empresa que 
deseje compreender e melhorar a gestão e operação 
dos serviços que fornece a seus clientes. [...]. Os con-
ceitos, princípios, e ferramentas se aplicam a servi-
ços em geral.” (p. 249).
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Nosso editor, Prof. Dr. Rodrigo José Guerra Le-
one, concedeu a seguinte entrevista ao Marcos Ya-
mamoto, responsável pelo setor de Comunicação e 
Marketing do Conselho Regional de Administração 
de São Paulo, para compor a reportagem “A chave do 
cofre” da edição 315, ano 35, da Revista Administra-
dor Profissional.

Qual é a importância estratégica da gestão de cus-
tos dentro das empresas?

A gestão de custos tem várias finalidades estra-
tégicas dentro da empresa: conhecer os custos e a 
lucratividade de cada produto/serviço, de cada pro-
cesso/atividade ou de cada departamento; formação 
de preços; decisão sobre volume de produção; decisão 
sobre continuidade ou interrupção de uma linha, um 
produto, um serviço ou uma filial e identificação de 
gargalos com vista à minimização de custos.

Atualmente, como está o mercado de trabalho na 
área para os administradores?  

Há mais demanda pelos serviços de contadores 
e administradores, porém o mercado está cada vez 
mais exigente. O mercado precisa de profissionais 
pró-ativos, de contadores que analisem dados e ge-
rem informações relevantes para a administração, 
que formem o que chamamos de dueto harmonioso 
com o administrador. 

Quais são os desafios de um controle gerencial de 
custos e orçamentos integrado, que deve lidar com 
orçamentos operacionais, variáveis, financeiros, 
de investimentos ativos e imobilizados?

O maior desafio do controle gerencial de custos 
e orçamento é gerar informações relevantes para a 
tomada de decisão. Nesse aspecto, é imprescindível 
saber lidar com os gastos indiretos, sejam eles custos, 
despesas, perdas ou investimentos. Saber quando o 
rateio é indicado e, em caso de ser indicado, que bases 
utilizar e como mensurá-las.  

Diante de uma concorrência de mercado cada vez 
mais acirrada, como encontrar o mark-up ideal 
nesse cenário?

O mark-up é uma questão de posicionamento es-
tratégico da empresa. Porém, sua definição deve res-
peitar uma combinação de custeio, sensibilidade do 
preço de venda e lucratividade. 

De que forma as metodologias de controle, como 
Balanced Scorecard e ERP, auxiliam os profis-

sionais da área?
Essas metodologias são úteis, pois são metodolo-

gias, isto é, são fundamentadas em método. O uso de 
qualquer ferramenta deve ser guiado por procedimen-
tos, rotinas e metas, definidos em consonância com 
as estratégias adotadas pela empresa. Com uma visão 
estratégica, conhecendo a situação atual e os objeti-
vos, a tarefa de controle se torna mais clara.

Quais são as ferramentas mais utilizadas no con-
trole de custos e orçamentos?

As ferramentas dependem do tamanho da empre-
sa e do setor de atuação. Temos visto as mais variadas 
ferramentas. Porém, o que sempre indicamos é que 
gestor adote uma ferramenta que gere a informação 
necessária e suficiente. Para tanto, ela não pode ser 
tão simples a ponto de não servir, nem tão complexa 
a ponto de não ser utilizada. Outro ponto importante 
é que o gestor tenha participação na estruturação dos 
parâmetros e métricas.

Qual é o papel dos departamentos de controlado-
ria e finanças na obtenção do ponto de equilíbrio 
dos custos com o volume e o lucro?

Esses são os departamentos responsáveis pela 
análise do custo-volume-lucro. Eles devem decidir 
sobre os parâmetros e sobre os métodos de análi-
se. Porém, é preciso que esses departamentos criem 
condições de levantar os dados necessários e que es-
ses dados retratem a realidade. Costumamos dizer 
que uma das etapas mais importantes da gestão é a 
coleta de dados. Não adianta o melhor sistema, base-
ado na melhor metodologia, com o melhor tratamen-
to de dados e análise de resultados, se os dados não 
forem fidedignos. É preciso que os departamentos 
de controladoria e finanças diagnostiquem os dados 
antes de tratá-los. 

Como é a relação desses departamentos com os ou-
tros setores da companhia, que demandam investi-
mentos para o cumprimento de suas metas?

Esses departamentos estão na origem e no fim 
do ciclo. Por isso, é preciso o dueto harmonioso co-
mentado anteriormente. Os gastos devem respeitar os 
orçamentos e devem produzir resultados que serão 
avaliados e cobrados. São esses departamentos que 
geram as informações de orçamento para investimen-
tos e de acompanhamento dos resultados financeiros. 
Sem a devida comunicação entre os departamentos, 
as informações recebidas e geradas são incompletas, 
quando não incorretas e, portanto, inúteis.
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É possível definir, de modo geral, como deve ser 
uma estratégia eficiente de controle de custos?

Além de eficiente, o controle de custos deve 
ser eficaz. É o que chamamos de excelência. 
Devemos controlar os custos para gerar as in-
formações relevantes para a tomada de decisão, 
mas devemos controlá-los dentro da ótica do 
custo-benefício, respeitando as limitações e as 
exigências do tamanho da empresa e do setor 
de atuação. Assim, uma estratégia excelente de 
controle de custos é:

1.   Correta identificação dos dados a serem coletados;
2.   Criação/definição de instrumentos de coleta e  
 diagnóstico de dados;
3.   Criação/definição dos sistemas de tratamento dos  
 dados e análise dos resultados. Nesse ponto, são  
 definidos os parâmetros de comparação e as métricas  
 mais adequadas;
4. Criação de processos internos que permitam a  
 comunicação das necessidades ao departamento  
 de controle de custos e das informações geradas  
 aos tomadores de decisão.
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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;
g Parágrafo: espaçamento anterior: 0, posterior: 0 pontos, entre linhas: 1,5, justificado; 
g Tamanho total do artigo: 20 páginas incluindo texto, ilustrações e referências;
g Título do artigo com, até 10 palavras, centralizado, em letras maiúsculas e negrito, nos idiomas português e inglês;
g Resumo e abstract: Entre 100 e 250 palavras. Deverá ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados  
 e as conclusões.
g Palavras chaves em português e inglês: de três a cinco;
g Citações: seguir NBR 10520 de 2002 da ABNT e adotar o sistema autor/data;
g Diagramas, quadros e tabelas devem ser apresentados com títulos e fontes completas;
g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em  
 ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo;
g Informações complementares: em arquivo separado, o autor deverá enviar: 
 Página 1: título do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, empresa ou instituição  
 à qual está ligado, cargo e e-mail. 
 Página 2: identificação do campo no qual se insere o artigo, objetivo, método, resultados e contribuição  
 para a prática administrativa.
  
2 RESENHA BIBLIOGRÁFICA
  A resenha tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. 
Trata-se de uma apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apre-
sentem conteúdo consistente e inovador, de interesse do publico da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar 
a área a qual a obra pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar 
seus pontos fortes e fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






