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EDITORIALEDITORIAL

Caros leitores,

Este número da Revista Eletrônica Mestrado 
em Administração – RAUnP – abre nosso sexto 
ano de publicação.

Ao longo desse ano, buscaremos avançar 
ainda mais, tentando cumprir as exigências que 
nos levaram ao patamar mais elevado do Qualis. 
Entre as iniciativas, tentaremos tornar a RAUnP 
quadrimestral, com sempre 7 ou 8 artigos por 
número, para assim ultrapassarmos a quantida-
de de 18 artigos por ano. Obviamente, prezando 
com rigor pela qualidade científica dos trabalhos 
e respeitando o prazo máximo de 6 meses entre a 
submissão e o parecer final.

É importante relatar que este número está 
sendo publicado com um ligeiro atraso devido à 
mudança na coordenação do nosso Mestrado Pro-
fissional (MPA), novos projetos de especializa-
ções na Universidade e a decisão de criarmos um 
PPGA, oferecendo, além do MPA, um Mestrado 
Acadêmico e um Doutorado em Administração.

É um sonho que dará maior solidez e visibi-
lidade a nossas pesquisas e do qual a RAUnP é 
parte fundamental.

Assim sendo, queremos agradecer à Profa. 
Tereza de Souza pela brilhante condução do 
MPA nos últimos 8 anos e desejar todo sucesso 
ao Prof. Alípio Veiga, nosso novo coordenador.

O presente trabalho traz uma entrevista e 7 
artigos. Na entrevista, o Prof. Alípio Veiga faz 
um balanço de tudo que o MPA alcançou e apre-
senta as perspectivas para os próximos anos. Em 
relação aos artigos, Raissa de Azevedo Barbosa 
e André Gustavo Carvalho Machado analisa-
ram as estratégias de inovação implementadas 
na Embrapa Algodão, sob a perspectiva da vi-
são baseada em recursos; Alex Bizarria Bezer-

ra, Fabiana Pinto de Almeida Bizarria e Mônica 
Mota Tassigny estudaram o comprometimento 
organizacional junto a funcionários da carreira 
administrativa de uma instituição financeira no 
Município de Fortaleza – CE; Mariana Berrutti e 
Cristiana Demski da Silva avaliaram, em estudo 
de caso, as mudanças ocorridas e o processo de 
adaptação na empresa Beta Indústria e Comér-
cio S/A sob a perspectiva do Modelo de Equilí-
brio Pontuado de Tushman e Romanelli (1985); 
Renata Porto Chaves e Antonio André Cunha 
Callado investigaram os padrões de uso de in-
dicadores de desempenho de cadeia no âmbito 
de organizações agroindustriais localizadas na 
Região Metropolitana do Recife; Carlos Enrique 
de Medeiros Jerônimo realizou um diagnóstico 
do cenário dos recursos utilizados na gestão am-
biental no universo das micro e pequenas em-
presas do município de Manaus – AM; George 
Sebastião Guerra Leone, Carlos Pedrosa Junior e 
Edilson Paulo desenvolveram uma classificação 
dos principais sistemas, métodos e critérios apre-
sentados na literatura sobre custos, baseando-se 
no objetivo principal de cada um destas técnicas, 
a fim de possibilitar uma melhor compreensão 
do conjunto de estudos sobre custos; finalmente, 
Thiago Cavalcante Nascimento, Andrea Torres 
Barros Batinga de Mendonça, Richard Medei-
ros Araújo, João Carlos da Cunha e Paulo Cesar 
Medeiro buscaram compreender como as discus-
sões sobre sustentabilidade têm sido tratadas nos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor 
elétrico nacional. 

Boa leitura.

Rodrigo Leone
Editor
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EsTRATÉGIAs DE INOVAÇÃO E RBV: O 
CAsO EmBRAPA ALGODÃO 

INNOVATION sTRATEGIEs AND RBV: THE EmBRAPA ALGODÃO CAsE
raissa de azevedo Barbosa
Mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba. 
E-mail: raissa_azevedo@hotmail.com

andré Gustavo carvalho machado
Professor.  Universidade Federal da Paraíba.  
E-mail: agcmachado@gmail.com

envio em: Agosto de 2013
aceite em: Outubro de 2013

resUmo
O objetivo deste artigo foi analisar as estratégias de inovação implementadas na Embrapa Algodão, sob a perspectiva da visão baseada em recursos. A estratégia 
de pesquisa adotada foi de estudo de caso. Os resultados evidenciaram a adoção de um conjunto de estratégias de inovação, o qual pode ser agrupado em cinco 
classificações teóricas: (1) Proativa; (2) Baseada no processo, velocidade, aprendizagem, tecnologia e mercado (3) oportunista e ofensiva (4) de parceria, e (5) 
jogando para ganhar. Funcionários qualificados, investimentos em P&D e desenvolvimento de tecnologias foram os recursos mais utilizados para suportar as 
estratégias de inovação identificadas. Conclui-se que a análise das estratégias de inovação alinhadas à RBV foi capaz de compreender aspectos intrínsecos e, por 
vezes, obscuros do processo inovativo e na busca da vantagem competitiva.

Palavras chave: Agronegócio. Estratégias de Inovação. Recursos. Embrapa. Algodão Colorido
 

aBstract
The aim of this study was to analyze innovation strategies implemented at Embrapa Algodão, from the perspective of resource-based view. The research strategy 
chosen was the case study. The results highlighted the adoption of a set of innovation strategies, which can be grouped into five theoretical classifications: (1) 
Proactive, (2) Based on the process, speed, learning, technology and market (3) opportunistic and offensive (4 ) partnership, and (5) playing to win. Qualified 
employees, investments in R & D and technology development were the most used resources to support identified innovation strategies. It was concluded that 
the analysis of innovation strategies aligned with RBV was able to understand intrinsic and sometimes obscure aspects of the innovation process and the 
pursuit of competitive advantage.

Key words: Agribusiness. Innovation Strategies. Resources. Embrapa. Colored Cotton.
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   1 INTRODuÇÃO   

O Brasil é destaque no volume de produção de 
muitos produtos e figura entre os maiores produto-
res agropecuários do mundo. Dados divulgados pelo 
Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada mostram que as exportações do agronegócio 
brasileiro alcançaram o recorde de U$$ 97 bilhões 
em 2012, valor 1% superior ao de 2011 (BAR-
ROS; ADAMI, 2013a), acumulando crescimento 
de 101,86% desde o ano 2000 (BARROS; ADAMI, 
2013b).

O sucesso alcançado pelo Brasil na produção e 
exportação de produtos agrícolas é consequência 
de vários fatores, em particular do papel exercido 
pala Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) nas últimas décadas. A Embrapa tem 
como missão “viabilizar soluções de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, em benefício da sociedade brasileira”. 
Em seus quadros há, aproximadamente, 9.248 em-
pregados, dos quais 2.215 são pesquisadores, sendo 
18% com mestrado, 74% com doutorado e 7% com 
pós-doutorado (EMBRAPA, 2012).

Dentre as unidades da Embrapa, destaca-se a 
Embrapa Algodão, a qual, além de estudar o sisal, 
mamona, amendoim, gergelim e pinhão manso, por 
meio de pesquisas empreendidas ao longo de sua 
existência, desenvolveu o algodão naturalmente co-
lorido. Este produto contribui não apenas para mini-
mizar os potenciais impactos ambientais negativos 
decorrentes do seu tingimento pelas empresas do se-
tor têxtil, mas também gerar fonte de renda ao longo 
da cadeia de produção e comercialização. Destaca-
-se, pois, o papel da inovação para o alcance destes 
objetivos, na medida em que contribui para agregar 
mais valor aos produtos e serviços ofertados, dife-
renciando dos concorrentes, tornando-se assim, uma 
fonte de vantagem competitiva (POPA et. al., 2011).

As escolhas relativas à inovação devem fazer 
parte de uma estratégia que direcione os objetivos, 
métodos e modos de utilizar e desenvolver plena-
mente o potencial inovador da organização (LEN-
DEL; VARMUS, 2011). A estratégia de inovação, 
por sua vez, precisa estar alinhada à estratégia de 
negócios para que a primeira possa prover o suporte 
adequado ao sucesso da segunda.

Por outro lado, considerando uma abordagem 
inside-out, as fontes de desempenho no uso das es-
tratégias podem ser avaliadas por meio do uso de 
recursos e capacidades que contribuam para a hete-

rogeneidade dos players. Neste contexto, a visão ba-
seada em recursos ou “resource-based view” (RBV) 
tem o potencial para contribuir na compreensão do 
desenvolvimento de estratégias de inovação e pode 
promover insights significativos, na medida em que 
pode esclarecer quais recursos são prioritários na 
criação e execução de determinadas estratégias, di-
recionando os investimentos e esforços em prol da 
inovação.

Assim, o objetivo deste artigo foi analisar as es-
tratégias de inovação implementadas na Embrapa 
Algodão, sob a perspectiva da visão baseada em 
recursos. Especificamente, buscaram-se identificar 
as estratégias de inovação e investigar quais são os 
recursos e capacidades que permitiram o desenvol-
vimento destas estratégias na organização selecio-
nada.

A estratégia de pesquisa utilizada foi de estudo 
de caso. Para a coleta de dados foram empreendidas 
entrevistas semiestruturadas com três sujeitos-cha-
ve, complementadas com documentação pertinente 
acessada na própria organização. O uso de diferen-
tes lentes teóricas no processo de análise dos dados 
permitiu evidenciar a adoção de tipologias distintas 
de estratégias de inovação pela organização. Estas, 
sob a perspectiva da RBV, são suportadas por seis 
categorias de recursos: humanos, financeiros, tec-
nológicos, físicos, organizacionais e reputacionais, 
sendo os três primeiros os que mais têm contribuído 
para o alcance dos propósitos estratégicos.

Após esta fase introdutória, o artigo está estru-
turado em seções que abordam o referencial teórico 
onde foi realizado um levantamento dos principais 
teóricos sobre o tema em questão, a metodologia 
para indicar o caminho utilizado no alcance do obje-
tivo, a análise de resultados onde estão indicados os 
achados da pesquisa e as conclusões.

  2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO

O conceito de inovação está diretamente relacio-
nado à mudança e pode assumir diferentes formas 
(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008), sendo alcança-
da por meio de diferentes estratégias (SCHUMPE-
TER, 1982). Por outro lado, Alsaaty e Harris (2009) 
focam nos contextos internos e externos do evento 
da inovação, com conceitos derivados de diferentes 
correntes de pensamento.

Apesar dos esforços para inovação se concen-
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trarem, historicamente, no ambiente interno, com o 
aumento da rotatividade de funcionários e o risco 
do capital privado, as empresas foram obrigadas a 
expandir suas habilidades, migrando de uma inova-
ção de cunho fechado para o paradigma da inova-
ção aberta. Este novo paradigma é caracterizado por 
maior flexibilidade e reconhece a força dos concor-
rentes, além de incluir fontes externas de inovação 
como também busca comercializar a propriedade 
intelectual (CHESBROUGH, 2003, 2006).

Percebe-se, portanto, que o desenvolvimento das 
inovações no âmbito da firma exige a tomada de 
um conjunto de decisões relacionadas à inovação, 
as quais são decorrentes das escolhas estratégicas 
que mais se adequam ao alcance dos objetivos plane-
jados. Neste sentido, as estratégias de inovação, ao 
proverem o suporte às estratégias de negócio, con-
tribuem, sobremaneira, para o desempenho das or-
ganizações e como elas podem competir (DAVILA; 
EPSTEIN; SHELTON, 2007; FREEMAN; SOETE, 
2008; BOWONDER et al., 2010; LYNN; AKGUN, 
1998; GILBERT, 1994). Nesta perspectiva, cada es-
tudioso do tema oferece um meio de conduta dife-
rente do outro, ou seja, uma variedade de estratégias 
de inovação que é concebida a partir de certos crité-
rios de seleção.

Para Bowonder et al. (2010), as organizações 
devem escolher as estratégias de inovação consi-
derando três dimensões e cada uma das dimensões 
inclui três tipologias de estratégias de inovação: o 
enriquecimento do portfólio, com as tipologias ofer-
ta de plataforma, co-criação, redução de tempo de 
ciclo e valorização da marca; a liderança competiti-
va com as tipologias de avançar a tecnologia, à prova 
de futuro, desenvolvimento enxuto e parceria; e a 
dimensão de excitação do cliente, com as estraté-
gias de inovação de mutação da inovação, destrui-
ção criativa, segmentação do mercado e aquisição. 
A escolha feita pela organização deve ser pautada 
nos seus objetivos, e nos recursos e capacidades, e 
vai determinar como a empresa irá se comportar e o 
que é necessário para seu alcance. 

O ambiente competitivo, por sua vez, é funda-
mental na escolha das estratégias (DAVILA; EPS-
TEIN; SHELTON, 2007). Gilbert (1994) e Freeman 
e Soete (2008) destacam o setor, o ambiente interno 
da empresa e os recursos e capacidades como fato-
res a serem considerados para a escolha da estraté-
gia. Lynn e Akgun (1998), por seu turno, destacam 
o grau da incerteza no mercado ou tecnologia para 
esta decisão.

Gilbert (1994), Davila, Epstein e Shelton (2007) 
discutem alguns pontos no que se referem à esco-
lha das estratégias. O primeiro denomina que as or-
ganizações podem se comportar como reativas ou 
proativas e adotar estratégias de jogar para ganhar e 
jogar para não perder. Cada comportamento possui 
um conjunto de características que atende às organi-
zações que estão preparadas para tal. 

Para Lynn e Akgun (1998), as organizações de-
vem mensurar o grau de incerteza do ambiente em 
que estão inseridas, ou seja, do mercado e da incer-
teza das suas capacidades técnicas, pois estes são os 
fatores determinantes na escolha da estratégia. Esta 
escolha é, portanto, uma resposta contingencial da 
empresa para conseguir competir frente ao mercado. 
Os autores dividem as estratégias de inovação em 
seis tipos diferentes: de processo, velocidade, apren-
dizagem, mercado, tecnologia e quantitativa.

Freeman e Soete (2008) categorizam as estratégias 
de inovação em seis tipologias: ofensivas, defensivas, 
imitativas, dependentes, tradicionais e oportunistas. 
Os recursos e capacidades das organizações vão pos-
sibilitar a escolha da(s) estratégia(s) de inovação, ca-
pazes de atender as suas necessidades. 

Destaca-se, por conseguinte, que não há uma me-
lhor ou pior estratégia de inovação, mas sim estraté-
gias de natureza distintas que possuem limites esta-
belecidos, os quais devem ser considerados quando 
da seleção de recursos e capacidades que se adaptam 
melhor a um determinado comportamento organiza-
cional. A seguir, são realizadas considerações sobre 
o papel dos recursos e capacidades no desenvolvi-
mento de estratégias.

2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS

A discussão sobre a importância dos recursos 
para o desempenho competitivo adquiriu forte des-
taque na obra de Penrose, publicada em 1959 (PEN-
ROSE, 2006) e, principalmente, a partir da década 
de 90, diversos autores têm discutido este tema sob 
diferentes perspectivas estratégicas. Neste contexto, 
a visão baseada em recursos “mostra-se como uma 
teoria robusta e integradora, com implicações para 
estratégias de negócios, estratégias corporativas e 
mais recentemente para as estratégias de internacio-
nalização” (SALAZAR et al., 2012, p.77).

De acordo com Wernefelt (1984), Grant (1991), 
Peteraf (1993), Teece, Pisano e Shuen (1997), Barney 
(1991) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as oportu-
nidades podem ser aproveitadas quando a empresa 
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desenvolve recursos e capacidades suficientes para 
alavancar a organização frente ao mercado com-
petidor. Todavia, para gerar vantagem competitiva 
sustentável, os recursos devem ser valiosos, raros, 
difíceis de imitar e a organização deve estar prepa-
rada  para integrá-los, explorá-los e oferecer suporte 
por meio de atividades, operações, políticas e pro-
cedimentos, o que ficou conhecido como o modelo 
VRIO (BARNEY; HESTERLY, 2007).

Recursos são ativos tangíveis e intangíveis que a 
empresa controla e que podem ser usados para criar 
e implementar as estratégias. Com base na literatu-
ra (WERNERFELT, 1984; PRAHALAD; HAMEL, 
1990; GRANT, 1991; PETERAF, 1993; TEECE et 
al., 1997; ZOLLO; WINTER, 2002; HELFAT; PE-
TERAF, 2003; WINTER, 2003; BARNEY, 1991; 
HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008), foi possí-
vel identificar os seguintes recursos: físicos; finan-
ceiros; humanos; organizacionais e; intangíveis.

As capacidades, por sua vez, representam como 
as empresas se organizam para aproveitar os seus 
recursos, por meio de práticas operacionais, políti-
cas e procedimentos. Isso implica que os recursos 
sozinhos não geram vantagem competitiva. A partir 
do entendimento que, devido às mudanças, os re-
cursos e capacidades não são estáticos, isto é, de-
vem estar constantemente em transformação, Zollo 
e Winter (2002), Winter (2003), Helfat e Peteraf 
(2003) chamam a atenção para a dinamicidade das 
capacidades, exigindo que as organizações empre-
endam esforços para adaptar, integrar e construir as 
suas capacidades para se adaptarem às exigências 
ambientais.

3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

Esse estudo é de natureza qualitativa, orientado 
pelo paradigma interpretativista, oriundo da abor-
dagem subjetiva à ciência social. O pressuposto, 
aqui, é que a realidade é socialmente construída. Na 
pesquisa qualitativa, procura-se compreender como 
as pessoas interpretam as suas experiências, como 
constroem seus mundos e quais são os significados 

que atribuem às suas experiências. Envolve os signi-
ficados e não a frequência dos acontecimentos (AL-
VES-MAZZOTTI; GEWANDDSZNAJER, 1999; 
GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA. 2006; 
MERRIAM, 2009; FLICK, 2009). Flick (2009), 
Mazzotti e Gewanddsznajer (1999) explicam que o 
estudo qualitativo ocorre por meio de uma série de 
decisões e orientam expor essas decisões nos proce-
dimentos metodológicos. Portanto, esse estudo foi 
conduzido por um conjunto de passos.

Primeiramente, buscou-se a familiarização 
do tema proposto por meio de um resgate teórico 
(SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 1991), com a fi-
nalidade de verificar quais são as afirmações e ob-
servações a respeito das estratégias de inovação e da 
RBV. Em seguida, foi desenvolvido o planejamento 
da pesquisa, definido o contexto, os sujeitos, os ins-
trumentos de coleta e a análise (GODOI; BANDEI-
RA-DE-MELO; SILVA, 2006).

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de 
caso único, devido a sua natureza e aplicação. A or-
ganização estudada é a Embrapa Algodão localiza-
da em Campina Grande-PB. A seleção da Embrapa 
decorreu do fato de que a mesma fomenta a inova-
ção no setor de agronegócio desde 1975, além de ter 
permitido a acessibilidade necessária para a execu-
ção da pesquisa.

A principal técnica de coleta de dados utilizada 
foi a entrevista semiestruturada, por meio da inter-
locução direta com os sujeitos da pesquisa e a apli-
cação de um roteiro com 36 questões. Ademais, para 
uma melhor compreensão a respeito do objeto de es-
tudo, foram coletados documentos, sendo que o Pla-
no Diretor da Unidade (PDU) o principal adotado na 
fase de análise.

Para Merriam (2009), as questões que com-
põem o guia da entrevista devem ser focadas no 
objetivo da pesquisa e devem estimular a descri-
ção e a ref lexão. Estes cuidados foram tomados 
na construção do roteiro de entrevista. O quadro 
01 mostra como se constituiu sua estrutura, com 
questões baseadas na literatura para alcançar os 
dois objetivos específicos.
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ObjetivO
Geral

ObjetivOs
específicOs cateGOrias autOres

Quadro 1 - Objetivos, categorias e referências

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Analisar as 
estratégias 
de inovação 
implementadas 
na Embrapa 
Algodão, sob a 
perspectiva da 
visão baseada 
em recursos

Identificar as
estratégias de
inovação 
presentes na
Embrapa Algodão

Tipologias de 
estratégias de 
inovação;
Investimentos e 
parcerias.

Abernathy e Clark, 1985; Gilbert, 1994; Cristensen, 1997; 
Lynn, Akgun, 1998; Chesbrough, 2003, 2006; Katz, Paap, 
2004; Chesbrough; Schwartz, 2007; Davila, Epstein e 
Shelton, 2007; Freeman e Soete, 2008; Tidd, Bessant e 
Pavitt, 2008; Alsaaty e Harris, 2009; Bowonder et al., 2010

Wernerfelt, 1984; Prahalad e Hamel, 1990; Grant, 1991; 
Peteraf, 1993; Teece, Pisano e Shuen, 1997; Zollo e 
Winter, 2002; Helfat e Peteraf, 2003; Winter, 2003; Barney 
e Hesterly 2007; Hitt, Ireland e Hoskisson, 2008.

Investigar quais 
são os recursos 
e capacidades 
da Embrapa 
que permitem o 
desenvolvimento 
das estratégias 
de inovação 
identificadas

Exploração dos 
Recursos e 
Capacidades

As entrevistas foram realizadas entre novembro 
de 2011 e dezembro de 2012. Os sujeitos foram o 
chefe geral da Embrapa Algodão, o Chefe Adjunto 
de Transferência de Tecnologia e o Chefe Adjunto de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, todos sele-
cionados pela sua experiência, representatividade e 
conhecimento do tema em questão. 

As entrevistas duraram cerca de quatro horas e fo-
ram gravadas com três equipamentos diferentes para 
assegurar a qualidade e completude das gravações. 
As transcrições foram realizadas literalmente, a prio-
ri, para obter a validação dos entrevistados e autori-
zação para publicação. 

O tratamento dos dados foi realizado por meio da 
análise de trechos das entrevistas, associação com ca-
tegorias derivadas dos dados, comparação com as abor-
dagens dos autores, e consequentemente, formulação da 
interpretação dos resultados. Apresentado o caminho 
metodológico percorrido para o alcance dos objetivos, 
na seção seguinte, expõem-se os achados da pesquisa.

  

   4 REsuLTADOs

Inicialmente, serão apresentados e discutidos os 
tipos de estratégia de inovação evidenciados durante 
a pesquisa e, posteriormente, os principais recursos 
e capacidades que suportam as estratégias, à luz do 
referencial teórico selecionado.

4.1 ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO

Quanto às estratégias, foi possível identificar que 
a Embrapa Algodão apresenta, em determinados as-
pectos, características das estratégias de inovação com 
base em cinco classificações teóricas: (1) Proativa, 
proposta por Gilbert (1994), (2) baseada no processo, 
velocidade, aprendizagem, tecnologia e mercado na 
classificação de Lynn e Akgun (1998), (3) apresenta 
aspectos relacionados às estratégias de inovação opor-
tunista e ofensiva de Freeman e Soete (2008), (4) tem 
características da estratégia de inovação de parceria de 
Bowonder et al. (2010), e, por fim, (5) adota compor-
tamentos de Jogar para ganhar com base em Davilla, 
Epstein e Shelton (2007), como resumido no Quadro 2.
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autOr(es)
estratéGia de 
inOvaçãO 
identificada

características

Quadro 2 - Estratégias de inovação identificadas na Embrapa Algodão

Fonte: Elaboração própria, 2013

Gilbert (1994)

Lynn e Akgun 
(1998)

Freeman e Soete 
(2008)

Bowonder et al. 
(2010)

Davila, Epstein, 
Shelton (2007)

Proativa

Baseada no 
Processo

Baseada na 
Velocidade

Baseada na 
Aprendizagem

Baseada na 
Tecnologia

Baseada no 
Mercado

Oportunista

Ofensiva

Parceria

Jogando 
para Ganhar

Postura inventiva com a comercialização de patentes e direitos autorais; alto 
investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D); invenção da biolística; 
desfragmentação da equipe.

Desenvolvimento de tecnologias nas Unidades de Testes e Demonstrações 
(UTD´s), determina a tecnologia, faz o teste piloto, valida e comercializa.

Aproveitamento de procedimentos; eliminação de tempo e custo no processo 
produtivo com os consórcios das UTD´s.

Capacidade de criar, armazenar e recuperar a aprendizagem com as UTD´s 
(Escolas de Campo).

PROETA (transferência de tecnologia para o agricultor); Criação de 
tecnologia desconhecida pelos agricultores.

Foco na necessidade do cliente; prospecção de demanda; contato com os 
produtores; CAE (Conselho assessor externo).

Invenção do catador de botão floral e do algodão colorido.

Transferência tecnológica com as UTD´s; Lançamento de novos produtos; 
Planejamento a longo prazo (PDU); Patentes; Treinamento dos agricultores; 
Alto investimento em P&D.

Parceria com universidades, Emater, produtores e agricultores; busca por 
sinergia; desenvolvimento e tecnologias.

Alto investimento em P&D; invenções revolucionárias, como o algodão 
colorido.

A primeira estratégia de inovação identificada foi 
a proativa (GILBERT, 1994). Como a empresa, nes-
tes aspectos, apresenta inovação radical e adota uma 
postura de primeiro a se mover, pode ser classificada 
como proativa. Esta atitude pode ser ilustrada por 
meio do relato do Entrevistado 2:

A Embrapa tem um outro lado, o de ser proa-
tiva, então além da pesquisa de demanda, ela 
também desenvolve pesquisas tanto na área 
científica, quanto na área de P&D, no senti-
do de identificar e projetar demandas futuras 
que não foram ainda demandadas pela socie-
dade e isso se chama ser proativa em ciência 
e tecnologia.   

A Embrapa Algodão comercializa as invenções 
por meio das patentes ou direitos autorais e o suces-
so na comercialização classifica a Embrapa Algodão 
como pioneira. Em relação à proteção dada às tecno-
logias desenvolvidas, o Entrevistado 1 acrescenta:

A Embrapa tem várias patentes, mas só agora 
a gente acordou pra isso, de uns 10 anos pra 
cá é que começamos a patentear. Por exemplo, 
hoje temos um instrumento que é chamado de 

biolística, que é uma espécie de revólver que 
atira bala de ouro ou tungstênio na velocidade 
de 1700 km/h, extrai o DNA, (...) e cria um 
material transgênico. Esse instrumento é in-
venção da Embrapa, que foi patenteado e é 
conhecido e usado no mundo todo.

Outra tipologia identificada foi a estratégia de 
inovação baseada no processo (LYNN; AKGUN, 
1998). Na empresa estudada existem as Unidades de 
Testes e Demonstrações (UTD ś), também conheci-
das como escola de campo. O objetivo destas unida-
des é a criação e transferência das tecnologias. Para 
tal, a empresa determina a tecnologia a ser utiliza-
da - fruto de inúmeras pesquisas realizadas em di-
ferentes partes do Brasil - transfere esta tecnologia 
para que o produtor possa validar com a utilização 
de teste piloto e, por fim, é feita a comercialização. 
O Entrevistado 2 explica que:

É seguida uma sequência de etapas que vai 
da validação à comercialização. Temos que 
fazer isso, se não nós não temos uma refe-
rência do nosso produto, isso é fundamental. 
Nós temos uma série de ensaios que compa-
ram com o produto da concorrência e tal e 
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tal. E não é só de um ano, são de vários anos 
e aí nós temos a certeza de que os produtos 
que estamos lançando são competitivos. En-
tão, por exemplo, isso aí é pra comparar com 
o produto da concorrência, mas nós fizemos 
também várias unidades, vitrines tecnológi-
cas lá na fazenda do produtor o qual avalia o 
nosso produto e vai dizer se o produto é bom 
ou não é bom.

O Entrevistado 3 acrescenta o fator legal:

Essas etapas são seguidas tanto do ponto de 
vista legislativo, para atender às leis e entrar 
em conformidade com as leis brasileiras e 
também internacionais, como também nos 
protocolos técnico-científicos que são feitos. 
A Embrapa tem uma excelência na cultura 
em projetos, tudo que é feito, todos os tra-
balhos desenvolvidos pela empresa são feitos 
com base em projetos. Nada é feito sem cri-
tério, aleatoriamente. 

 Identificam-se, nas UTD`s, as características 
da estratégia de inovação de processo (LYNN; AK-
GUN, 1998), que consiste em descrever o processo de 
desenvolvimento de produtos por meio de um método 
sistemático, com a definição de fases e a evolução en-
tre elas. 

A terceira estratégia identificada é a estratégia 
de inovação baseada na velocidade decorrente da 
eliminação de tempo e custo no processo produtivo, 
colocando o produto mais rápido no mercado. Essa 
tipologia pode, também, ser encontrada nas UTD ś, 
como explica o Entrevistado 1:

Nas UTD ś são feitos sistemas de consórcio 
de produtos, que funcionam por meio da 
união de dois produtos em um mesmo siste-
ma produtivo, causando assim uma conten-
ção dos custos pela eliminação de desperdí-
cio, além de diminuir o tempo de produção.

Além disso, o Entrevistado 2 afirma que são apro-
veitados procedimentos que deram certo para acele-
rar outros processos. O Entrevistado 3, por seu turno, 
acrescenta:

Isso aí é muito comum de ser feito na parte 
de produção de escala, com materiais. Ago-
ra a nossa preocupação maior é desenvolver 
produtos de qualidade, mas, logicamente, se 
você tem um protocolo que pode ser aplica-
do a desenvolvimento de outras tecnologias e 
que seja válido, eu acho que é perfeitamente 
aceitável. Quer dizer, não existe uma regra, 
em ciência e tecnologia você não pode co-

locar uma camisa de força e achar que tem 
que ser tudo diferente, o que é bom pode ser 
aproveitado, dependendo do tipo de produto, 
processo e etc.

A quarta estratégia destacada é a estratégia de 
inovação baseada na aprendizagem, por ficar cla-
ra a capacidade da Embrapa em criar, armazenar e 
recuperar a aprendizagem com as UTD ś, onde “os 
produtores participam de todo o processo produtivo e 
nunca mais esquecem na vida”, segundo o Entrevis-
tado 1. Com a transferência da tecnologia, a Embrapa 
Algodão objetiva, entre outras coisas, disseminar o 
aprendizado entre os produtores como também ab-
sorver o seu conhecimento tácito.

Assim, a Embrapa gera conhecimento, mas tam-
bém o absorve, criando uma via de mão dupla, onde o 
objetivo maior é  se apropriar de todo conhecimento 
em prol das UTD ś. Os entrevistados 2 e 3 também 
enfatizam a importância do processo de aprendiza-
gem na Embrapa Algodão como impulsionador da 
inovação.

Pode ser percebida na Embrapa Algodão a utili-
zação da estratégia de inovação baseada na tec-
nologia proposta por Lynn e Akgün (1998), a qual é 
baseada na crença de que os clientes não são capazes 
de articular certos aspectos de um novo produto ou 
tecnologia. Existe na empresa objeto de estudo ou-
tra forma de transferência de tecnologia para o agri-
cultor, percebida no relato do Entrevistado 1, que é o 
sistema Programa de Apoio ao Desenvolvimento de 
Novas Empresas de Base Tecnológica Agropecuária e 
Transferência de Tecnologia (PROETA) que objetiva 
oferecer ao produtor uma estrutura completa para a 
criação de novos produtos/serviços a partir da tecno-
logia da Embrapa Algodão e estimula o empreende-
dorismo. 

Esta estrutura é formada pela união da Embrapa 
Algodão com a Fundação Parque Tecnológico da Pa-
raíba (PaqTcPB), Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), através do Programa de Estudos e 
Ações para o Semiárido (Peasa/UFCG), Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Instituto 
Nacional de Semiárido (INSA), Empresa Estadual de 
Pesquisa Agropecuária da Paraíba (Emepa), Empre-
sa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presa (SEBRAE-PB), Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Fapesq/PB), Banco do Brasil, Banco do Nordeste e 
os governos federal e estadual. Neste sentido, a Em-
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brapa oferece todo suporte para implementação da 
sua nova tecnologia.

Outra tipologia identificada na empresa objeto 
de estudo foi a estratégia de inovação baseada no 
mercado (LYNN; AKGUN, 1998), caracterizada por 
fazer uso de fontes externas para atender às necessi-
dades dos clientes.

A Embrapa Algodão busca ouvir as necessida-
des dos clientes, ou seja, dos produtores, por meio 
de encontros realizados com um Conselho Assessor 
Externo (CAE), a Emater, agricultores, produtores e 
interessados para discutir quais os problemas do al-
godão no estado. De acordo com o Entrevistado 1,  
em decorrência desses encontros, a Embrapa formula 
um banco de dados contendo as necessidades identi-
ficadas.

Temos um questionário onde a gente pede 
apoio ao departamento e é distribuído pelo 
correio, em média 60 respondem. Depois a 
gente seleciona os problemas mais citados, 
faz a hierarquia, e determina a mais impor-
tante para investir dinheiro. É a prospecção 
de demanda, isso é necessário para atender 
às necessidades do produtor.

Ainda sobre a importância dada às necessidades 
dos clientes, o Entrevistado 3 exemplifica:

Nós temos contato com os produtores brasilei-
ros de algodão. No nordeste nós produzimos 
algodão colorido, que é um algodão diferen-
ciado, na região do cerrado, por exemplo, 
nós produzimos algodão branco que compete 
com as outras cultivares do mercado. Então 
os clientes querem que a Embrapa desenvol-
va um material que seja competitivo a esses 
materiais das multinacionais, por exemplo [...] 
A Embrapa ela desenvolve pra atender esse 
mercado, para dar uma opção para o produtor, 
para que ele não fique refém dessas empresas. 

Outra tipologia identificada foi a estratégia de ino-
vação oportunista, classificada por Freeman e Soe-
te (2008), caracterizada pelo aproveitamento de uma 
oportunidade em um mercado de rápida mudança, 
oportunidade esta, baseada no fornecimento de um 
importante produto que ninguém antes havia pensado 
em fornecer. Estratégia utilizada na Embrapa Algodão, 
como evidenciado no relato do Entrevistado 1:

Algum tempo atrás, um amigo da Emater e 
eu, idealizamos um catador de botão floral 
para ser usado na lavoura, porque até então 
as pessoas tinham que se curvar para catar, 
e só quem conseguia eram as crianças e às 

vezes as mulheres, já os homens, não tinham 
tanta flexibilidade. Então a gente inventou 
um catador, depois aperfeiçoamos com a 
mola dentro, para você ir andando com um 
saquinho de lado e catando o botão floral, e 
com a mola você bota no saco.

Ainda sobre o aproveitamento de oportunidades, 
o Entrevistado 3 cita o exemplo do algodão colorido:

Por exemplo, aqui trabalhamos com o algo-
dão colorido porque aqui é uma região seca, 
de produtividade muito baixa. Então nós te-
mos que trabalhar com alguns nichos, não 
pode competir o algodão branco daqui com o 
lá do cerrado, que produz uma barbaridade e 
o custo é diferenciado. Agora o algodão colo-
rido, o algodão fibra longa, o algodão orgâni-
co, algodão agroecológico, que não usa vene-
no, são coisas que a gente tem que trabalhar 
forte, nesse nicho que é muito interessante 
pra gente e para a coletividade.

  
Foi possível identificar, também, características da 

estratégia de inovação ofensiva de Freeman e Soete 
(2008), uma vez que fica claro no discurso dos três 
entrevistados que existe, na Embrapa Algodão, o pro-
pósito de alcançar a liderança técnica e de mercado, 
antecipando-se aos concorrentes na introdução de no-
vos produtos.

Para atingir tal resultado, a Embrapa Algodão 
conta com altos investimentos em pesquisa em de-
senvolvimento (P&D), grande quantidade de paten-
tes, treinamento dos agricultores, planejamento em 
longo prazo e lançamento de novos produtos. Alguns 
dados interessantes podem ser observados na inova-
ção ofensiva. Em relação ao P&D, o Entrevistado 1 
comentou que a Embrapa possui o maior investimen-
to em pesquisa no Brasil, orçado em um bilhão de 
reais. As patentes foram iniciadas no ano de 2000, 
depois da invenção do algodão colorido.

O treinamento dos agricultores se dá de forma in-
tensiva, inclusive nas UTD ś. O planejamento no longo 
prazo é retratado no Plano Diretor da Unidade (PDU) 
onde são expostos os planos para os próximos quatro 
anos. O lançamento de novos produtos pode ser ob-
servado no aumento de produtos pesquisados pela Em-
brapa Algodão, como por exemplo, o algodão colorido. 
Sobre o algodão colorido, o Entrevistado 3 explica:

Você sabe que a Embrapa é uma empresa 
de pesquisa e inovação, a empresa que não 
inovar, sucumbe. Você sabe que todo ano aí, 
as empresas de carros lançam novos carros 
e na Embrapa é assim, nós sempre trabalha-
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mos visando à inovação, ou seja, a melhoria 
de um produto. Por exemplo, o algodão colo-
rido, nós desenvolvemos o primeiro e agora 
já estamos com cinco cultivares de algodão 
colorido, então isso é inovação. 

A estratégia de inovação oportunista tem ainda 
como característica, os altos riscos. Sobre isso, o En-
trevistado 2 elucida:

Bom, com relação aos riscos, qualquer tec-
nologia que você desenvolva tem riscos e 
oportunidades. Agora, o tamanho do risco 
vai ser diretamente proporcional à complexi-
dade da pesquisa que é desenvolvida. Então 
se você quer desenvolver pesquisas de ponta, 
por exemplo, na área de agricultura o risco de 
insucesso é menor porque envolve a partici-
pação de montes de pessoas, envolvendo uma 
rede de pesquisadores e conhecimentos de 
ordem transversal e horizontal e não é fácil, 
né?  Mas a Embrapa tem mecanismos para 
procurar e fazer pesquisas de ponta, dentre 
esses, na própria grade de projetos de fomen-
to, você tem o macroprograma 1. E esse ma-
croprograma 1 é justamente pra responder a 
esse tipo de projetos, que oferecem maiores 
riscos, no entanto, são aqueles projetos de 
pesquisa mais avançada para a Embrapa.

Identifica-se, ainda, mais uma estratégia de ino-
vação, na classificação de Bowonder et al. (2010): a 
de parceria. Na empresa em questão, as parcerias 
são fundamentais e já fazem parte da rotina da orga-
nização. Elas ocorrem com três das universidades do 
estado UFPB, UFCG e UEPB, com fundações, com a 
Emater, municípios, agricultores, produtores e demais 
interessados. Estas parcerias se dão na realização de 
aulas do mestrado no Curso de Ciências Agrárias na 
UEPB, orientações de dissertação e teses, treinamen-
tos, minicursos, capacitações técnicas e extensão, e 
têm como principal objetivo encontrar a sinergia nas 
capacidades complementares além do compartilha-
mento dos custos e riscos, que são as características 
destacadas pelos autores. O Entrevistado 3 explica:

As nossas tecnologias são desenvolvidas na 
Embrapa, mas o que nós buscamos muito 
são as parcerias. A Embrapa trabalha quase 
que em todos os seus projetos em parceria. 
A soma de esforços, a soma de conhecimen-
to, junção de discussão, enfim, de tudo. A 

parceria na Embrapa, eu que trabalho com a 
transferência de tecnologia, é fundamental. 
Porque se você tem pouco recurso você pode 
trazer uma outra instituição que tenha mais 
recursos, pra unir ao seu e fazer um bom tra-
balho. 

Ainda sobre as parcerias, o Entrevistado 2 explica 
que é uma prática recente:

Mas nessa realidade que se configura agora, 
a partir dos anos 2010, esses novos mode-
los de negócio que têm sido observados no 
mercado de cultivares, vai fazer com que a 
unidade siga esse caminho, o de fazer par-
cerias. São parcerias na busca de acelerar o 
processo tecnológico, então a Embrapa pode 
entrar com a parte de um evento, por exem-
plo, de transgênico e a outra empresa, seja ela 
internacional ou nacional, pode entrar com o 
mecanismo de incorporação de transgênico e 
a Embrapa oferecer a cultivar, etc. Isso está 
começando a ser exercitado dentro da empre-
sa e eu acho que ele tende a crescer, essa é 
uma postura nova da empresa em relação aos 
novos desafios do mercado atual. E isso não 
somente pra cultivares, para outros produtos 
também, outras tecnologias.  

Por fim, um conjunto de características já explica-
das e identificadas na Embrapa

Algodão como um alto investimento em P&D, 
invenções que revolucionam o mercado, como o al-
godão colorido e uma cultura inovadora compõem a 
estratégia de inovação jogar para ganhar de Davi-
la, Epstein e Shelton (2007). Segundo estes autores, 
estas características se revelam como uma das princi-
pais fontes de vantagem competitiva.

A seguir são apresentados e discutidos os achados 
associados aos recursos e capacidades que dão supor-
te às estratégias de inovação evidenciadas.

4.2 RECURSOS E CAPACIDADES QUE 
SUPORTAM AS ESTRATÉGIAS DE 
INOVAÇÃO

Na Embrapa Algodão foram detectados alguns re-
cursos e capacidades que dão suporte às estratégias 
de inovação identificados no objeto de estudo e estão 
resumidos no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Recursos e Capacidades que permitem o desenvolvimento 
das estratégias de inovação identificadas na Embrapa Algodão

Fonte: Elaboração própria, 2013
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Os recursos identificados foram categorizados 
em seis diferentes tipos (GRANT, 1991): humanos, 
financeiros, físicos, organizacionais, reputacionais e 
tecnológicos.

Em relação aos recursos físicos, a empresa possui 
o prédio da sede onde se localizam as salas e os escri-
tórios, laboratórios de biotecnologia, entomologia, fi-
bras e fios, fitopatologia, solos e nutrição de plantas e 
tecnologia de alimentos, biblioteca, auditório, sala de 
reunião, estacionamento, máquinas (algumas criadas 
ou adaptadas especialmente para as necessidades da 
empresa), computadores, impressoras, ar-condiciona-
dos, carros, bancos genético e de tecnologia.

Quanto aos recursos financeiros, foi detectado na 
entrevista que a Embrapa Algodão é prioritariamente 
financiada pelo Governo Federal, mas a renda é incre-
mentada por meio de pedidos específicos de clientes, 
venda de tecnologia, patentes, trabalhos científicos 
publicados e premiados e investimento em P&D.

No tocante aos recursos humanos, a Embrapa Al-
godão possui uma chefia geral, um comitê assessor 
externo (CAE), comitê técnico (CTI), núcleo de tec-
nologia da informação (NTI), assessoria de comuni-
cação organizacional (ACO), chefias adjuntas de pes-
quisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia 
e administração, grupos de pesquisa, setores ligados 
à gestão, setor de implementação da programação e 
de prospecção e articulação tecnológica, nos quais 
estão distribuídos os funcionários e técnicos. São 218 
funcionários dos quais quase 60 são doutores. A em-
presa promove treinamento e capacitação constantes.

Em relação aos recursos organizacionais, des-
taca-se a existência das unidades de transferências 
tecnológicas (UTD), plano diretor da unidade (PDU), 
SAAD e o Sistema de avaliação individual (SAI).

Por fim, os recursos reputacionais percebidos 
foram a reputação e confiabilidade em pesquisa e 
as parcerias com a Fundação PaqTcPB, Universida-
de Federal de Campina Grande (UFCG), através do 
Programa de Estudos e Ações para o Semiárido - Pe-
asa/UFCG, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB), Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Para-
íba (UEPB), Instituto Nacional de Semiárido (Insa), 
Emepa, Emater, SEBRAE-PB, Fundação de Apoio 
à Pesquisa - Fapesq/PB, Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e os governos federal e estadual. 

Para dar suporte à estratégia de inovação proativa, 
a organização faz uso de alguns recursos e capacida-
des. A Embrapa Algodão percebeu que tinha pouca 
demanda e excesso de mão-de-obra qualificada em 

Campina Grande. Optou, então, por mandar alguns 
de seus doutores para o Mato Grosso – maior pro-
dutor de algodão do Brasil - desfragmentando sua 
equipe e otimizando o uso dos seus recursos hu-
manos. Quanto à característica inventiva, ainda da 
estratégia de inovação proativa, na classificação de 
Gilbert (1994), o recurso mais evidente foi, também, 
o uso dos recursos humanos, com seus funcionários 
qualificados, responsáveis pela invenção da biolística. 
E, por último, a comercialização de patentes, carac-
terística do primeiro a mover, atualmente utilizada 
em todas as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa 
Algodão, suportada pelos recursos físicos, como la-
boratórios e dos recursos financeiros, advindos da 
venda das patentes.

A estratégia de inovação baseada no processo de 
Lynn e Akgun (1998) é identificada nas UTD´S, que 
são recursos físicos. As UTD´S, por seu turno, utili-
zam os recursos financeiros, já que é necessário um 
alto investimento em P&D e os recursos tecnológicos, 
com a geração de tecnologias.

A estratégia de inovação baseada na velocidade 
(LYNN; AKGUN, 1998) utiliza, prioritariamente, os 
recursos físicos, com as UTD ś, onde são feitos os 
consórcios dos produtos e os laboratórios, com a pro-
dução em escala, além dos recursos humanos, pois 
são seus funcionários qualificados os responsáveis 
por criar os sistemas produtivos e a eliminação de 
tempo e custo.  

Na estratégia de inovação baseada na aprendiza-
gem, o recurso físico, que são as UTD`s são ampla-
mente utilizadas por terem a capacidade de criar, ar-
mazenar e recuperar as informações. Os treinamentos 
e cursos de pós-graduação fazem parte dos recursos 
humanos utilizados, uma vez que é em decorrência 
destes que os funcionários desenvolvem a capacidade 
de aprender e passar o aprendizado. No entender do 
Entrevistado 1:

A UTD serve para validar o que a Embrapa 
faz, a gente se preocupa com a consequên-
cia do nosso trabalho. A tecnologia valida-
da e adotada é um indicador que faz parte 
da preocupação da Embrapa. [...] Tem todo 
um planejamento, a gente dá a semente, o 
treinamento, a informação, como se aduba 
e como planta.

A estratégia de inovação baseada na tecnologia, 
por meio do PROETA, utiliza-se de recursos tecnoló-
gicos, com o lançamento de tecnologias, que só exis-
tem em decorrência dos funcionários qualificados, 
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que são os recursos humanos. Essa tipologia recebe, 
ainda, suporte especial dos recursos físicos, seus la-
boratórios para desenvolver a tecnologia e transferir 
para o agricultor o seu uso e dos recursos financei-
ros, já que existe a necessidade de investimento para 
o desenvolvimento de tais tecnologias. 

No tocante à estratégia baseada no mercado, pro-
posta por Lynn e Akgun (1998), onde o foco é aten-
der às necessidades do cliente, percebe-se que esta 
estratégia é especialmente sustentada pelos recursos 
organizacionais, a exemplo do banco de dados, que 
contém as necessidades dos produtores do algodão, 
além dos recursos humanos, pois são os funcioná-
rios qualificados os responsáveis pelas invenções que 
atendem às necessidades dos clientes.

A estratégia de inovação oportunista (FREE-
MAN; SOETE, 2008) por seu turno, recebe suporte 
dos recursos tecnológicos, com lançamento de novas 
tecnologias, a exemplo do catador de botão floral e 
do algodão colorido, invenções que são criadas pelos 
recursos humanos, com os funcionários qualificados 
com o apoio dos recursos financeiros, com os inves-
timentos em P&D.

A estratégia de inovação ofensiva de Freeman e 
Soete (2008) se sustenta graças aos recursos financei-
ros, já que necessita de alto investimento em P&D e 
comercialização de patentes; recursos humanos, por 
envolver o treinamento dos agricultores (UTD ś); re-
cursos tecnológicos, com lançamento de novos pro-
dutos; e recursos organizacionais com a utilização 
dos sistemas de controle e coordenação para o plane-
jamento no longo prazo, a exemplo do PDU. 

A estratégia de inovação de parceria, proposta por 
Bowonder et al. (2010) recebe suporte especial dos 
recursos reputacionais, é em decorrência da sua re-
putação e marca que a Embrapa Algodão é procurada 
para o estabelecimento de parcerias, os recursos tec-
nológicos também exercem papel importante nessa 
tipologia, com o desenvolvimento de tecnologias e 
segredos comerciais compartilhados.

A estratégia de inovação jogando para ganhar, 
encontrada na literatura de Davila, Epstein e Shelton 
(2007), pode ser desenvolvida devido ao suporte dado 
pelos recursos financeiros, decorrente do alto investi-
mento necessário em P&D, e dos recursos humanos, 
com os funcionários qualificados.

Por fim, quando questionados sobre o recurso 
mais importante da Embrapa Algodão, os três entre-
vistados foram unânimes em apontar os recursos hu-
manos como o recurso mais importante da empresa e 
o grande responsável pelo suporte às inovações.

    5 CONCLusÕEs

O objetivo central desse estudo foi descrever as es-
tratégias de inovação identificadas na Embrapa Algo-
dão, sob a perspectiva da visão baseada em recursos. 
Neste sentido, foi possível identificar que a Embrapa 
apresenta, em determinados aspectos, características 
das estratégias de inovação com base em cinco clas-
sificações teóricas: (1) Proativa, proposta por Gilbert 
(1994), (2) Baseada no processo, velocidade, aprendi-
zagem, tecnologia e mercado na classificação de Lynn 
e Akgun (1998), (3) apresenta aspectos relacionados 
às estratégias de inovação ofensiva, e oportunista de 
Freeman e Soete (2008), (4) se enquadra na classifica-
ção de estratégias de inovação de parceria de Bowon-
der et al. (2010), e, por fim, (5) adota comportamentos 
de Jogar para ganhar com base em Davilla, Epstein e 
Shelton (2007).

Essas classificações evidenciam, em linhas gerais, 
que a empresa objeto de estudo adota estratégias de 
inovação orientadas aos investimentos em P&D, de-
senvolvimento de tecnologias, à capacitação de fun-
cionários e produtores e a uma cultura criativa pau-
tada no aprendizado o que possibilita que a empresa 
seja destaque perante o mercado mundial no desen-
volvimento de tecnologia de produção do algodão.

O fato de várias tipologias diferentes terem sido 
identificadas em uma única empresa poderia ser ques-
tionado, mas, como mostrado, em uma mesma ação 
ou inovação implementada pela Embrapa, foi possí-
vel identificar mais de uma tipologia de estratégia de 
inovação, como nas unidades de testes de demonstra-
ções, cujas características se encaixam na estratégia 
de inovação baseada na aprendizagem, baseada na 
velocidade e também  baseada no processo. Embora 
essas três tipologias não compartilhem de caracterís-
ticas em comum, as ações desenvolvidas nas UTD ś 
fazem com que seja possível a identificação de todas.

É importante destacar que essas estratégias de 
inovação foram identificadas seguindo alguns aspec-
tos e características que emergiram dos dados, mas 
que isso não se configura numa análise geral e per-
manente da empresa objeto de estudo. Por exemplo, 
na invenção do botão floral foi identificado o uso da 
estratégia de inovação oportunista, mas isto não im-
plica que a Embrapa algodão é oportunista, apenas 
um conjunto de características a fizeram se compor-
tar como tal.

Ademais, no tocante aos recursos que dão supor-
te às estratégias de inovação identificadas, percebe-
-se que os investimentos em P&D, a qualificação dos 
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funcionários e o desenvolvimento de tecnologias são 
aqueles que mais têm contribuído para o sucesso da 
missão organizacional.

Esses achados indicam que o objeto de estudo uti-
liza da sua capacidade de conduzir ideias, promover 
relacionamentos, bem como da reputação da empresa 
e da confiabilidade dos produtos para sustentar as es-
tratégias de inovação. O conhecimento gerado na em-
presa é o recurso principal nessa análise, e isso pode 
ser facilmente percebido considerando a empresa, o 
ramo e a atividade principal.

A partir das evidências, conclui-se que a análise 
das estratégias de inovação, por meio da perspecti-

va da RBV, permitiu a compreensão de aspectos in-
trínsecos, mas por vezes obscuros, do processo de 
desenvolvimento de ações alinhadas com a missão 
organizacional, em particular aquelas que conduzem 
a vantagens competitivas para o negócio. Ademais, 
contribui como arcabouço teórico para que os gesto-
res possam priorizar investimentos e esforços naque-
les recursos considerados mais importantes para os 
objetivos estratégicos.

Como sugestões para futuras pesquisas, destaca-
-se a realização de um levantamento sobre os tipos de 
inovação e as estratégias adotadas pelo Sistema Na-
cional de Pesquisa Agropecuária (SNPA).
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resUmo
O presente trabalho é um estudo de caso sobre as mudanças estratégicas da empresa Beta Indústria e Comércio S/A. Foram estudadas as mudanças que 
ocorreram nos 33 anos de empresa, desde sua fundação em 1978 até 2011, sob a perspectiva do Modelo de Equilíbrio Pontuado de Tushman e Romanelli 
(1985). Por meio de entrevistas em profundidade com o Presidente – fundador da empresa – com o vice-presidente, Diretor Industrial Comercial, e os 
gerentes da indústria e do comercial foi possível identificar 5 períodos de mudança que afetaram não só o posicionamento estratégico da organização 
perante o mercado, bem como sua estrutura organizacional e seus processos. Nesses períodos as mudanças encontradas foram revolucionárias fomentadas 
por necessidade de adaptação estratégica e por oportunidades de mercado identificadas pela alta direção. Ocorreram, também, mudanças incrementais 
que serviram para afirmar a estratégia vigente (período de ajuste) e para fomentar a nova estratégia (período de fomento).

Palavras-chave: Mudança organizacional. Modelo do equilíbrio pontuado. Adaptação estratégica.

aBstract
This paper is a case study on the strategic changes of the company Beta Trade and Industry S/A. We studied the changes that occurred in the 33 
years with the company since its founding in 1978 until 2011, from the perspective of the punctuated equilibrium model of Tushman and Romanelli 
(1985). Through in-depth interviews with the President - founder of the company - with the Vice President, Chief Commercial Industrial, and managers 
of industry and trade was possible to identify five periods of change that affected not only the strategic positioning of the organization before the 
market as well as its organizational structure and processes. In these periods the changes founded were fomented by revolutionary needs for strategic 
adaptation and market opportunities identified by senior management. There were also incremental changes that served to affirm the existing strategy 
(adjustment period) and to foster new strategy (promotion period).

Key words: Organizational change. Model of punctuated equilibrium. Strategic adaptation.
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    1 INTRODuÇÃO

Inseridas em um ambiente cada vez mais com-
petitivo, a mudança estratégica tem sido um dos 
principais diferenciais nas organizações para que 
permaneçam no mercado, trazendo, inclusive, re-
flexos no desenvolvimento econômico e social de 
uma região/país. Há tempos, a necessidade de in-
troduzir e cultivar as mudanças estratégicas deixou 
de ser um modismo, para se tornar uma questão de 
sobrevivência e sucesso. Pettigrew (1987) enfatiza 
que, embora sob pressão ambiental, as organiza-
ções possuem condições de fazer escolhas, quanto 
às suas ações e estratégias, mesmo que elas sejam 
de alguma forma limitadas pelo contexto. Para o 
autor, os gestores devem avaliar as mudanças, e en-
tão, desenvolver e implementar novas estratégias 
para fazer frente a essas mudanças.

 Diversas organizações sobrevivem porque os fa-
tores influenciadores de sua manutenção no mercado 
são contornados pelas adaptações estratégicas pos-
tas em prática, as quais exigem alterações inclusive 
nas estruturas organizacionais. É necessário que as 
instituições revisem sua concepção de planejamento, 
visando consolidar sua missão, valores, políticas e di-
retrizes para atuação junto aos mercados.

Num país onde o índice de mortalidade das 
empresas do setor industrial nos primeiros 2 anos 
atinge 24,9% (SEBRAE, 2011), histórias de sucesso 
de empresas que vencem esse período e se mantêm 
no mercado devem ser estudadas para compreen-
der o processo de adaptação e as mudanças estra-
tégicas realizadas. Por esses motivos, o presente 
estudo tem como objetivo identificar e analisar a 
história de evolução da Beta Indústria e Comércio 
S/A. Através de uma análise longitudinal, o traba-
lho visa descrever as etapas das mudanças e adap-
tações estratégicas da organização, adotando-se 
a perspectiva de equilíbrio pontuado de Tushman 
e Romanelli (1985).  O modelo escolhido permite 
definir os principais períodos estratégicos da orga-
nização estudada, além de avaliar os fatores desen-
cadeadores das mudanças. 

Esta pesquisa está organizada em quatro seções: 
na primeira é apresentada a fundamentação teórica 
de referência que visa estabelecer o contexto inte-
lectual. Posteriormente é explicitada a metodologia 
adotada para a execução da pesquisa, na sequência 
são expostos os resultados e discussão do processo 
de mudança e adaptação estratégica. Na última seção, 
apresentam-se as considerações finais. 

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ADAPTAÇÃO ESTRATÉGICA

Adaptação estratégica ocorre a partir de um pro-
cesso no qual a organização vai desenvolvendo suas 
estratégias para melhor se adaptar ao ambiente. Várias 
são as definições para a adaptação estratégica. Este 
termo é considerado por Hrebiniak e Joyce (1985) 
como um processo dinâmico que resulta da força re-
lativa e tipo de poder ou dependência existente entre a 
organização e o ambiente. No ponto de vista de Vieira 
(2000), a adaptação estratégica é o processo por meio 
do qual a empresa e o ambiente encontram um ponto 
de equilíbrio. Quando essa solução não é encontrada, 
o futuro da organização estará correndo riscos.

Cunha (1996) entende a adaptação estratégica 
como sendo processo de ajuste recíproco entre a or-
ganização e o ambiente. Pressupondo que a recipro-
cidade do processo, tanto da organização como do 
ambiente em que ela está inserida, modificam-se.

Por sua vez, a adaptação estratégica não envolve 
apenas a tomada de decisões em fatos reais, mas tam-
bém em percepções de todas as variáveis ambientais. 
Estudos de Teive (2003), concluem que a percepção se 
refere à habilidade dos administradores em reconhe-
cer, interpretar e implementar estratégias, de acordo 
com as necessidades e mudanças percebidas no seu 
ambiente, de forma a assegurar, em última análise, a 
sobrevivência da organização

Neste sentido, considera-se que a adaptação estra-
tégica envolve vários níveis, mas não só da organiza-
ção, como também do ambiente, sendo influenciado 
por coalizões internas e externas (MINTZBERG, 
1982). A lógica interativa existente neste processo é 
de que os resultados emergem não só como produto 
de debates racionais tendo como base a racionalida-
de limitada, “mas também moldado por interesses 
e comprometimentos de grupos e indivíduos, forças 
burocráticas, mudanças no ambiente e manipulação 
do contexto estrutural” (CUNHA, 1996, p. 3).

A adaptação estratégica, descrita por Miles e Snow 
(1978) assegura que muitas organizações se engajam num 
processo de avaliar seus propósitos ao questionar, verifi-
car, e redefinir a maneira de interagir com seus ambientes.

2.2 MUDANÇA ESTRATÉGICA

A mudança organizacional pode ser conceituada 
como qualquer transformação de natureza estrutural, 
estratégica capaz de gerar impacto em partes ou no 
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conjunto da organização. (PREDEBON; MARTINS, 
2007). Mudanças, na maior parte do tempo, são pe-
quenas e temporárias, não exigindo respostas estraté-
gicas frequentes (MINTZBERG, 1998).

Lima e Bressan (2003, p. 25) conceituam mudança 
estratégica como sendo qualquer alteração, planejada ou 
não, nos componentes organizacionais – pessoas, traba-
lho, estrutura formal, cultura – ou nas relações entre a 
organização e o ambiente, que possam ter consequên-
cias relevantes, de natureza positiva ou negativa, para a 
eficiência/eficácia e/ou sustentabilidade organizacional. 
Desta forma, observa-se que este conceito envolve com-
ponentes internos e externos da organização.

O processo da mudança organizacional, segundo 
Andrade (2002), começa com o surgimento de forças 
que criam a necessidade de mudança em alguma parte 
ou partes da organização. Essas forças podem ser exóge-
nas ou endógenas à organização. No entanto, na visão de 
Mintzberg (1995), as mudanças estratégicas enfatizam 
que a flexibilidade da estrutura é vital, dividindo pela 
sua teoria o ambiente em relação à mudança estratégica 
em simples ou complexa, estável ou dinâmica.

Na visão de Pettigrew (1987), a mudança estraté-
gica contempla três aspectos básicos: contexto, pro-
cesso e conteúdo, sendo que, contexto se subdivide 
nos aspectos interno e externo à organização que in-
fluenciam no processo organizacional como um todo 
(ROSSETTO, 1998; ROSSETTO; CUNHA, 1996), 
onde o contexto interno se refere à estrutura, cultu-
ra organizacional e contexto político da empresa. Por 
outro lado, o contexto externo compreende os am-
bientes social, econômico, político e competitivo que 
envolvem a organização (SILVA; ALPERSTEDT; 
MORAES, 2010). 

No estudo realizado por Pettigrew (1987), o autor 
usa três interrogações para auxiliar na compreensão 
de seu modelo de mudança estratégica: o quê, que 
está relacionado no item conteúdo; o porquê vem de 
uma análise dos contextos interno e externo e o como 
é derivado da compreensão da análise do processo.

O conteúdo da mudança estratégica se refere à área, 
onde a transformação está ocorrendo (PETTIGREW, 
1987). Desta forma, Silva et al. (2010), afirmam que 
o conteúdo da mudança estratégica poderia ser classi-
ficado de acordo com uma seleção mais abstrata, que 
definiria a mudança como radical, incremental, tecno-
lógica ou centrada em mudanças nos papéis. Desta for-
ma, suportando, o controle do contexto e do processo.

De acordo com Pettigrew (1987), o processo da 
mudança diz respeito às ações, reações e interações 
das partes no processo da mudança. Considerando 

os aspectos humanos e sociais, tais como os padrões 
de interação, influência das crenças, dos valores, dos 
esquemas interpretativos e das percepções humanas. 

Sob a ótica de Van de Ven (1992, o processo da 
mudança é definido de três formas: uma relação 
causal entre variáveis dependentes e independentes; 
categoria de variáveis ou conceitos que se referem a 
ações organizacionais ou individuais; ou como uma 
sequência de eventos que relatam a maneira pela qual 
as mudanças se dão em função do tempo.

As mudanças ocorridas nas organizações não 
ocorrem o tempo inteiro. Estas tendem a ser mais evi-
dentes em determinados períodos, sendo seguidos por 
ciclos de extrema estabilidade (PETTIGREW, 1987).

2.3 MODELO DE TUSHMAN E ROMANELLI

O modelo do equilíbrio pontuado desenvolvido por 
Tushman e Romanelli (1985), foi criado com o intui-
to de descrever a mudança organizacional através da 
linha do tempo. A evolução organizacional é descrita 
como períodos de mudança incrementais pontuados 
por períodos de mudanças descontínuas. Os autores 
afirmam que as organizações progridem através de pe-
ríodos convergentes pontuados por reorientações que 
determinam limites para os tempos convergentes. 

Conforme o modelo, o período de convergência, 
refere-se a um período de tempo onde ocorrem mu-
danças incrementais e adaptação. Reorientações são 
períodos relativamente curtos de mudanças revolu-
cionárias. Os períodos revolucionários descrevem os 
momentos onde ocorrem mudanças das próprias “re-
gras do jogo” e que implicam alterações ao invés da 
estrutura profunda. 

Nesse mesmo sentido, Rossetto e Rossetto (2001) 
confirmam que os períodos de reorientações são ca-
racterizados por mudanças revolucionárias que ocor-
rem não somente na estratégia, mas também na es-
trutura, nas pessoas e nos processos, de modo que a 
organização é remodelada. 

O modelo em questão aborda dois tipos de mudan-
ças, sendo sintonia fina (fine-tuning) das estratégias vi-
gentes e ajustes incrementais ao ambiente. Isto envolve 
mudanças gradativas que são fáceis de serem imple-
mentadas, dando tempo para a organização se concen-
trar na busca da efetividade (ROSSETTO, 1998).

Logo, as forças de inércia agem, prevenindo que 
novas estratégias sejam implementadas, perpetuando 
que a estratégia atual provoque declínios de perfor-
mance. A Figura 1 apresenta o modelo do equilíbrio 
pontuado de Tushman e Romanelli (1985). 
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figura 1: Modelo do Equilíbrio Pontuado

Fonte: Tushman e Romanelli (1985) 

3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

O presente estudo pode ser classificado quanto aos 
aspectos metodológicos, como um estudo de caso, de 
natureza qualitativa (YIN, 2001; TRIVIÑOS, 1987). 
Entre as várias formas de pesquisa, o estudo de caso 
qualitativo se mostrou o mais adequado e pertinente à 
investigação, uma vez que este tipo de pesquisa se di-
ferencia pela delimitação do objeto de estudo, o caso 
(MERRIAM, 1998, p. 27). 

Outra característica importante deste estudo é que 
o mesmo se encaixa no contexto de estudo descritivo. 
Apresentado por Hair et al. (2005), este tipo de pes-
quisa descreve alguma situação e utiliza a mensura-
ção de um evento ou atividade; contudo, pode ser ope-
racionalizada através de estudos transversais, surveys 
ou estudos longitudinais, sendo este último, norteador 
da pesquisa. 

Este estudo se apresenta na forma de caso longi-
tudinal, o qual se estuda o mesmo caso em pontos 
diferentes no tempo, condições que mudam nos in-
tervalos de tempos, denominados de períodos, sendo 
que estes intervalos selecionados devem refletir os 
estágios nos quais as alterações devem ser reveladas. 
Foram estudadas as principais mudanças estratégicas 
que ocorreram nos 33 anos da empresa Beta Indús-
tria e Comércio S/A. A Beta é fabricante de equipa-
mentos e periféricos médico e odontológico, tendo 
em seu portfólio produtos como cadeiras e equipos 
para odontologia, mesas e cadeiras para linha médica 

(cadeiras oftalmológicas, ginecológicas, laboratorial 
entre outras).

A empresa utilizada no estudo do caso foi esco-
lhida devido ao tempo de existência, mais de 3 déca-
das, além de ser uma empresa nacional de expressiva 
atuação no ramo odontológico. Para a realização da 
pesquisa, definiu-se pela coleta dos dados por meio 
de entrevistas em profundidade (sem a utilização de 
roteiro) gravadas. Os entrevistados foram: o Presiden-
te – fundador da empresa; o vice-presidente – filho 
e futuro sucessor do presidente; Diretor Industrial 
Comercial, e os gerentes da indústria e do comercial. 
Os entrevistados, definidos com auxílio da Direção, 
foram escolhidos porque possuem importância nas 
decisões estratégicas da empresa e estavam presentes 
nos principais períodos de mudança da organização. 

Após a transcrição das entrevistas gravadas, a 
análise dos dados ocorreu por categorização dos as-
suntos abordados, separando-os por eventos. A lista-
gem desses eventos foi utilizada para definição dos 
períodos estratégicos.

   4 REsuLTADOs 

Pela análise dos 33 anos da empresa Beta foram 
identificadas as principais mudanças estratégicas 
adotadas pela empresa. Essas mudanças foram lista-
das em 15 eventos críticos, expostos no Quadro 1, que 
analisados sob o Modelo do Equilíbrio pontuado defi-
niram cinco períodos estratégicos.
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Quadro 1: Eventos críticos da Beta

Fonte: entrevista dos autores

eventOs críticOs       anO
Período estratégico: Formação da empresa 
 1    Criação da empresa       1978
Período estratégico: Estruturação da empresa 
 2    Fim da sociedade        1989
 3    Enchente (perda de produtos e matéria-prima)   1991
 4    Início Linha equipamentos médicos     1992
 5    Inauguração da nova sede      1994
Período estratégico: Consolidação da empresa 
 6    Início de exportação      1996
 7    Lançamento de novo produto - equipo acoplado e linha tubular 2000
 8    Certificação ISO 9001      2000
 9    Mudança no foco de vendas licitação – mercado particular  2000
10   Ampliação da sede       2002
11   Contratação Diretor Industrial     2004
Período estratégico: Reestruturação organizacional da empresa 
12   Alterações na Diretoria Comercial e Industrial   2008
13   Crise mundial – diminuição da exportação    2008
14   Implantação GEO       2009
Período estratégico: Consolidação da marca Beta 
15   Alteração de posicionamento no mercado    2011

HISTóRICO DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
FORMAÇÃO DA EMPRESA (1978 – 1988)

A empresa Beta nasceu do sonho de seu proprietá-
rio Sr. João em possuir uma fábrica. A aspiração inicial 
era uma montadora de carros, no entanto, pelo conhe-
cimento e experiência em assistência técnica de equi-
pamentos odontológicos em agosto de 1978 o empre-
endedor, juntamente com um sócio, abriu a Beta Ltda. 

Nesse período a organização recém-criada presta-
va assistência técnica para equipamentos e montava 
pequenos equipos, conforme as palavras do Sr. João: 

“Começou com assistência técnica pequenininha, 
mas ali a gente já fabricava pequenas coisas, já era 
uma fabriquetazinha. Em 1978 por mais que a gente 
fizesse assistência técnica a gente já montava equipa-
mentos especiais, fazia pequenos projetos e mudava o 
que existia na época.”

No primeiro ano, a organização possuía 5 fun-
cionários e montava aproximadamente 15 cadeiras 
odontológicas por mês. Sobre os primeiros projetos 
Sr. João comenta:

“Os primeiros projetos não tinham projetos... 
a gente ia fazendo, pega uma trena e vai medindo. 
Depois começamos com paquímetro, com pranche-
ta, desenhando alguma coisinha. A gente ia fazendo 
o protótipo, medindo e registrando o que o protótipo 
apresentava.” 

Com quatro anos de fundação, em 1982, a fábri-
ca cresceu sua produção para 40 cadeiras por mês e 
empregava em torno de 25 funcionários. Ao completar 
10 anos, a Beta já possuía modelos exclusivos e mais 
sofisticados de cadeiras odontológicas. Desde essa 
época o Sr. João incutia na organização o conceito de 
inovação e prezava pela comodidade de seus clientes. 
Essa característica da empresa em criar seus próprios 
modelos é salientada pelas palavras do empreendedor:

“A inovação nossa é inovação mesmo. Nós não fa-
zemos engenharia reversa... eu não sou solidário, e 
não autorizo. [...] A necessidade do paciente vai de 
encontro à criatividade da empresa, a inovação que 
a empresa promove, fazendo um produto mais ergo-
nômico, mais confiável, mais bonito, mais eficiente e 
que ajude o profissional a ter o exercício da profissão 
de maneira mais profissional e rápida.”

ANáLISE DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
FORMAÇÃO DA EMPRESA (1978 – 1988)

A estratégia inicial desse período era prestar as-
sistência técnica em equipamentos odontológicos de 
outras empresas, utilizando-se da expertise dos pro-
prietários. Com a criação da empresa, o perfil empre-
endedor dos sócios, as oportunidades do mercado e 
o desejo dos sócios em possuir uma fábrica se inicia 
lentamente a criação de equipamentos. Nesse perí-
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odo, a característica inicial da empresa de prestação 
de assistência técnica é alterada para uma fábrica de 
cadeiras odontológicas com assistência técnica voltada 
para seus próprios equipamentos. Os fatores que ocor-
reram nesse período de criação da Beta até o início da 
fabricação de equipamentos próprios demonstram que 
as mudanças estratégicas apesar de nem sempre serem 
planejadas, podem influenciar significantemente o fu-
turo da organização (LIMA; BRESSAN, 2003).

Após a primeira mudança estratégica da empre-
sa, a Beta entra no que Tushman e Romanelli (1985) 
denominaram de período da inércia, fase em que a 
estratégia atual é perpetuada. A organização per-
manece por um período como pequena fabricante de 
cadeiras odontológicas, ajustando-se ao novo cenário 
até o próximo período de fomento. 

Histórico do período estratégico: Estruturação da 
empresa (1989 – 1995)

Essa segunda fase da empresa começa em 1989 
quando, por divergências de perfil entre os proprietá-
rios, a sociedade é desfeita. A partir desse momento, 
a Beta e sua administração ficam apenas sob a res-
ponsabilidade do Sr. João. Com a sociedade desfeita e 
em uma nova fase política econômica do país, a em-
presa inicia a época de estruturação. 

Em 1992, lança uma linha de equipamentos mé-

dicos. Esse novo produto nasceu da identificação de 
uma oportunidade de mercado. O Sr. João acompa-
nhando sua esposa no pré-natal de um dos filhos ve-
rificou que o equipamento utilizado pelo médico não 
era confortável para as pacientes, e segundo informa-
ções do médico não havia no mercado muitos equipa-
mentos alternativos. Com essa oportunidade identifi-
cada, a empresa entra em outra área de atuação.

Nessa fase, a organização tinha foco de vendas para 
órgãos públicos, participando de diversas licitações no 
País. Além disso, manteve uma parceria de 4 anos com 
uma empresa de Trailers, no qual a Beta equipava o 
trailer com equipamentos odontológicos para atendi-
mento externo. Por quatro anos, montaram de 12 a 15 
trailers/mês. Essa parceria terminou, porque a empre-
sa fabricante dos Trailers repassou os projetos da Beta 
para outros fornecedores, na busca de preços mais 
atraentes. O Sr. João, não gostando do posicionamento 
da empresa parceira, decidiu por finalizar a parceria e 
sair desse mercado de atuação após a entrega de todos 
os trailers que haviam negociado. 

Foi também nessa época que a organização co-
meça a divulgar seus produtos em feiras e eventos 
da área odontológica. No entanto, esse período foi 
marcado por duas enchentes que abalaram financei-
ramente a fábrica, houve perda de equipamentos e 
matéria-prima. O atual Gerente da Indústria, Sr. An-
dré que na época trabalhava na área de montagem, 
conta que foi necessário abrir todos os equipamentos, 
secar ao sol os motores e componentes e refazer as 
cadeiras; os estofados foram todos jogados fora. As 
palavras do presidente sobre essa fase:

“Tive duas enchentes grandes que eu quase perdi 
a fábrica. Na época nós tínhamos 12 trailers prontos, 
todos ficaram dentro d’água.”

Apesar dos eventos negativos que ocorreram, o 
empreendedor não perdeu o foco no negócio, abriu 
mão de bens pessoais para reerguer a fábrica:

 “Houve uma época que o meu carro era o mais 
velho do estacionamento... mas isso não me constran-
geu. Eu sempre soube onde queria chegar.”

Em 1994, a Beta inaugura a nova sede. A nova ins-
talação foi construída pela necessidade de espaço, pois 
o primeiro prédio não comportava mais a indústria e, 
também, para evitar novos problemas com enchentes.

Análise do período estratégico: Estruturação da 
empresa (1989 – 1995)

As mudanças nas organizações podem ocorrer por 
influencias de forças endógenas ou exógenas (AN-

figura 2: processo de adaptação estratégica da 
Empresa Beta – 1º período estratégico

Fonte: entrevistas dos autores adaptadas ao modelo de 
Tushman e Romanelli (1985)
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figura 3: processo de adaptação estratégica da 
Empresa Beta – 2º período estratégico

Fonte: entrevistas dos autores adaptadas 
ao modelo de Tushman e Romanelli (1985

DRADE, 2002). Esse segundo período estratégico 
da Beta ocorre por influencia de ambas as forças: o 
fim da sociedade (força endógena) e a oportunidade 
de entrar em um novo mercado – mercado médico 
(força exógena) – fomenta na organização mudanças 
estratégicas para permitir o crescimento da empresa. 
Aliado a esses eventos, duas enchentes abalam nega-
tivamente a empresa. Novamente o perfil empreen-
dedor do proprietário é determinante para a criação 
de uma nova sede que permita a expansão do parque 
fabril e evite que catástrofes prejudiquem os negócios 
da Beta. Nesse momento, a habilidade do proprietário 
em interpretar o ambiente e implementar as estraté-
gias necessárias garantem a sobrevivência da empre-
sa (TEIVE, 2003).

Após a instalação na nova fábrica começa o pe-
ríodo de ajustes. Nessa etapa a empresa está com as 
vendas estabilizadas e o mercado público (via licita-
ção) supre a demanda da fábrica. Apenas mudanças 
incrementais ocorrem nessa fase, para garantir que a 
performance não seja prejudicada. 

HISTóRICO DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA (1996 – 2005)

Sobre o início desse período de consolidação da 
empresa, o Sr. João se lembra do primeiro carro exe-
cutivo comprado para a empresa:

“O primeiro carro executivo que nós com-
pramos: Omega 1996 (...). Ainda tenho esse 
carro (...) tenho um carinho especial por 
esse carro, foi o começo de tudo, quando 
as coisas começaram a se ajeitar (...). Nessa 
época que a fábrica começou a melhorar.”

Em 1996, a Beta inicia a exportação de seus equi-
pamentos, sendo a Alemanha o primeiro destino. 
O foco das vendas a partir desse período migra do 
mercado público (via licitações) para o mercado par-
ticular (vendas individuais). O empreendedor visua-
lizando mudanças no mercado inicia a adaptação da 
empresa para atendimento a às normas técnicas e de 
qualidade: “tinha que fundamentar toda a empresa 
nas normas técnicas”. Para atender essas demandas, 
contratou uma empresa de consultoria para imple-
mentar a ISO 9001. O consultor da qualidade da épo-
ca, atual Diretor Industrial - Sr. Frederico - comentou 
sobre esse processo:

Uma exigência de mercado mesmo, nada 
assim impositivo, mas começou-se a sina-
lizar naquela época a necessidade de ter 
um certificado ISO 9001. (...) Não tinha ne-
nhuma exigência legal, mas começa aquela 
pressão de mercado... onde você ter um selo 
de qualidade, para poder ficar mais atrati-
vo, principalmente lá fora. Para o distribui-
dor lá (no exterior), era uma garantia que 
ele tinha a mais em relação à qualidade e a 
própria empresa. Nesse sentido que a Beta 
decidiu pela implantação do sistema de ges-
tão da qualidade.

O Diretor Industrial aponta que não houve au-
mento de vendas por conta da certificação, mas as 
possíveis perdas de mercado que ocorreriam sem o 
certificado também não foram evidenciadas. 

Não vou dizer que a gente vendeu mais por-
que tinha a ISO, mas as restrições que se 
apresentavam por conta de não ter, elas aca-
baram caindo por terra.

 Com a implantação da ISO 9001, e a certificação 
que ocorreu em 2000, a Beta estruturou sua gestão. 
Até então, não havia procedimentos e padrões claros 
para serem seguidos. 

Nesse período houve, também, modernização das 
máquinas para produção e mudanças significativas 
nas cadeiras odontológicas. O mercado estava exi-
gindo equipos acoplados, e não mais separados como 
os que eram produzidos na época. Além dessa alte-
ração, foi desenvolvida uma linha tubular, também 
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por exigência do mercado. E, por inovação do Sr. 
João, a Beta fez uma parceria com uma empresa 
multinacional de renome para criação de uma nova 
tecnologia de acionamento das cadeiras. Essa nova 
tecnologia inicialmente não foi bem vista no mer-
cado, sendo criticada pelos concorrentes; no entan-
to os clientes perceberam os diferenciais positivos 
da inovação. Por três anos, a Beta manteve exclu-
sividade dessa técnica, e atualmente todos os con-
correntes utilizam essa tecnologia em seus equipa-
mentos. Segundo o Gerente Industrial, Sr. André, 
essas mudanças alavancaram a empresa. No final 
dos anos 90, a Beta atuava em cerca de 15% do 
mercado nacional, produzia 170 equipamentos mé-
dicos e odontológicos por mês. 

Colhendo os frutos desse crescimento nas vendas, 
a Beta inicia a ampliação do parque fabril. O Sr. João 
comenta que não havia uma necessidade real de área 
maior, mas ele verificou a possibilidade de aplicar o 
dinheiro que estava entrando para permitir um cres-
cimento futuro da fábrica. O Sr. Frederico avalia o 
investimento na ampliação da seguinte forma: 

Para servir também como uma vitrine para 
quem nos visita aqui, principalmente os den-
tistas [...] quando veem uma fábrica grande 
[...] tinha um método de produção que exi-
gia um maior espaço, trabalhava-se com um 
estoque excessivo, então você acabava tendo 
demanda de uma área maior para poder ter 
tudo isso dentro da empresa.

Em 2002, a empresa possuía uma estrutura or-
ganizacional com a presença de três diretores, além 
do Sr. João como Presidente e principal executivo. 
Inicia-se o processo formal de Planejamento Es-
tratégico com auxílio do Sr. Frederico ainda como 
consultor externo. Nesse primeiro ciclo do plane-
jamento estratégico, a dependência do mercado 
externo foi levantada como uma possível ameaça 
para os negócios.

Em 2004, a Beta faz uma nova parceria. Agora 
com uma empresa japonesa, de renome na fabricação 
de produtos para odontologia. Esses produtos são co-
mercializados junto com os equipamentos produzidos 
pela Beta, sendo ela a única representante legal da 
marca no Brasil. A parceria amplia a visibilidade da 
empresa no exterior. 

Em março de 2004, passou a se chamar Beta Indús-
tria e Comércio S/A. Investiu na Marcação CE (certi-
ficação para exportação para Comunidade Europeia) 
e preparação para ISO 13485 (certificada apenas em 

2010). A Beta de 4ª marca de equipamentos médico 
odontológico passa a ocupar a 2ª posição no mercado.

Houve, também, a abertura da primeira filial da 
empresa. Foi criado um escritório comercial em São 
Paulo para concentrar todas as vendas daquele Esta-
do. Apesar de ser a principal localidade de vendas no 
país, a filial apresentou prejuízo nos dois primeiros 
anos. Os motivos vão desde o foco da empresa na 
época não ser o mercado nacional, até problemas na 
gestão comercial.

ANáLISE DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA (1996 – 2005)

A oportunidade de mercado de vendas para o ex-
terior é verificada, a empresa lentamente troca seu 
cliente alvo do mercado público para o individual. 
Com isso, o empreendedor percebe que necessita se 
adaptar aos novos clientes estrangeiros, iniciando a 
busca por certificações que assegurem a qualidade de 
seus equipamentos. A mudança revolucionária ocor-
re com a implementação da certificação ISO 9001, 
os processos são revistos e padronizados tornando a 
gestão mais profissionalizada. Esse foco na melhoria 
dos processos da organização reflete a remodelação 
da Beta no período, confirmando o entendimento de 
Rossetto e Rossetto (2001) que mudanças revolucio-
nárias impactam também na estrutura e nos proces-
sos da empresa.

Nesse período, há algumas mudanças de sinto-
nia fina (ROSSETTO, 1998), como a melhoria dos 
equipamentos. Aliando uma oportunidade de mer-
cado, com a característica inovadora da organização 
equipamentos com nova tecnologia são lançados no 
mercado, tornando-se um diferencial. Essa inovação 
tecnológica da Beta influencia o mercado de produ-
tos odontológicos, impulsionando os concorrentes a 
aderirem a mesma tecnologia da Beta, confirmando o 
entendimento de que adaptação estratégica é um pro-
cesso recíproco de ajuste do ambiente e organização 
(CUNHA, 1996)

A política cambial da época garante o sucesso da 
rentabilidade da empresa, impedindo que mudanças 
revolucionárias ocorram. A Beta entra novamente em 
um período de ajustes, onde apenas mudanças incre-
mentais são realizadas. 
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figura 4: processo de adaptação estratégica da 
Empresa Beta – 3º período estratégico

Fonte: entrevistas dos autores adaptadas 
o modelo de Tushman e Romanelli (1985)

HISTóRICO DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIzACIONAL DA 
EMPRESA (2006 – 2010)

O início do quarto período estratégico apresenta 
os anos mais prósperos para a Beta. Nessa época, as 
exportações estavam em alta, com 70% da produção 
destinada ao exterior, vendendo para quase 130 paí-
ses diferentes. A rentabilidade da empresa atingiu os 
maiores níveis, devido à cotação do dólar que estava 
aproximadamente R$ 3,00. Contudo, em 2007 a crise 
mundial (Bolha americana) começa a ameaçar os ne-
gócios, principalmente no exterior. E internamente, 
o conflito entre o diretor industrial e comercial afeta 
negativamente a fábrica.  

A reestruturação organizacional inicia com a saí-
da de dois Diretores, industrial e comercial, e contra-
tação do antigo consultor Sr. Frederico para assumir 
as diretorias (industrial e comercial) conjuntamente. 
A crise financeira toma proporções maiores no mun-
do todo, as exportações caem vertiginosamente e, 
consequentemente o faturamento da empresa. O Sr. 
Frederico acredita que a crise de 2008 afetou a em-
presa porque as ações planejadas em 2002 não foram 
executadas: 

Na verdade, tinha muita atividade para ser 
executada (referente ao planejamento estra-
tégico de 2002). [...] A empresa passava por 
um momento financeiro muito bom, com 

vendas, e principalmente um câmbio que 
disfarçava muita coisa. Chegou a ter câmbio 
de R$ 3,80, aqui então, todo mundo estava 
na zona de conforto. Para que fazer isso se a 
gente estava muito bem? (referência às ações 
planejadas) me preocupar com o mercado in-
terno, se lá fora o vento está a favor. Só que 
depois o vento mudou, se naquela época nós 
tivéssemos tomados as ações, talvez a gente 
não tivesse passado as dificuldades que pas-
samos quando veio a crise mundial.”

Os problemas da empresa nesse período iam além 
da crise mundial, problemas internos afetavam o an-
damento dos negócios. O Sr. Frederico resume da se-
guinte forma:

O processo tinha escapado da mão, a gen-
te tinha uma série de problemas compor-
tamentais, com pessoas aqui dentro, uma 
desmotivação muito grande. A empresa ti-
nha perdido tudo aquilo que ela tinha muito 
forte que era as pessoas terem orgulho de 
trabalhar aqui dentro e gostarem de traba-
lhar. A gente teve também durante um perí-
odo um processo de recrutamento que aca-
bava não selecionando pessoas com o perfil 
que a gente precisava, e isso tudo gerou um 
desconforto muito grande praticamente em 
toda a organização e foi quando ele (Sr. 
João) percebeu isso... não sei se de uma ma-
neira tardia ou não, mas quando percebeu 
que já estava totalmente fora do trilho, ele 
resolveu fazer uma mudança significativa na 
empresa. Foi quando saiu os dois diretores 
nesse período de 6 ou 8 meses.

Indo na contramão do mercado, que enfrentava 
uma grande crise e diminuía os investimentos, a Beta 
por definição do Presidente e Diretor Industrial Co-
mercial resolveu investir na implantação da Filoso-
fia da Produção Enxuta (Sistema Toyota de Produção 
ou Lean Manufactoring) e reestruturação da área de 
gestão de pessoas (comportamental). Foi contratada 
uma equipe de consultores para orientar a Beta nessas 
mudanças. O projeto foi denominado GEB – Gestão 
Enxuta Beta integrando mudanças de cultura e a vi-
são de fabricação enxuta. 

Com a implantação do projeto, os resultados ra-
pidamente começaram a aparecer. Houve diminuição 
do estoque de produtos acabados e matéria-prima, 
redução no tempo de entrega para o cliente final, re-
estruturação dos cargos de gerência e supervisão, pa-
dronização de projetos e diminuição do número de 
funcionários, mas com aumento do número de equi-
pamentos produzidos. Além disso, o clima organiza-
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cional melhorou.
Outra decisão estratégica importante para a ges-

tão foi a definição de iniciar a fabricação apenas após 
o recebimento do pagamento. Até 2009, a Beta co-
meçava a produção da cadeira a partir do aceite do 
cliente, porém, em alguns casos o pagamento não era 
efetuado e o equipamento já estava pronto, tendo que 
ser estocado. Por trabalhar com produtos personali-
zados, a venda do equipamento produzido podia de-
morar a ocorrer.

Nesse período, o planejamento estratégico foi re-
tomado, atualmente a empresa possui um mapa estra-
tégico com as principais iniciativas, objetivos e metas 
que são acompanhados pela Diretoria. 

ANáLISE DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
REESTRUTURAÇÃO ORGANIzACIONAL DA 
EMPRESA (2006 – 2010)

A crise mundial que iniciou em 2007 e pro-
blemas internos entre os Diretores fomentam a 
mudança estratégica desse período. O período da 
crise economia-financeira do ambiente externo e 
seus reflexos na Beta destacaram para o presidente 
a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio 
(VIEIRA, 2000) da empresa com o mercado para 
garantir o futuro da Beta.

A alteração das diretorias e a implementação do 
projeto Gestão Enxuta Beta (GEB) remodela a es-
trutura, os processos e as pessoas na organização. 
Essa mudança estratégica ocorreu em um curto pe-
ríodo de tempo, e os resultados apresentaram be-
nefícios imediatos. Apesar de nesse período a Beta 
possuir uma estrutura física e organizacional con-
solidada, a empresa demonstrou flexibilidade para 
implantar as ações necessárias para a reorganiza-
ção estratégica, ressaltando a visão de Mintzberg 
(1995) sobre a importância da flexibilidade para as 
mudanças estratégicas. 

Com as mudanças realizadas, a empresa alcança a 
estabilização financeira desencadeando outra fase de 
ajustes e mudanças incrementais.

figura 5: processo de adaptação estratégica da 
Empresa Beta – 4º período estratégico

Fonte: entrevistas dos autores adaptadas ao 
modelo de Tushman e Romanelli (1985)

Histórico do período estratégico: Consolidação da 
marca Beta (2010 – ...) 

Com os problemas internos resolvidos, e a venda 
para o mercado interno crescendo, é verificada a ne-
cessidade de melhoria no posicionamento comercial 
da empresa. A nova Gerente Comercial, Sra. Bereni-
ce, que havia assumido o cargo no segundo semestre 
de 2010 faz uma análise do modelo de gestão comer-
cial da Beta:

Era uma gestão muito focada em relaciona-
mento pessoal de algumas pessoas aqui de 
dentro com as revendas, e muito focado em 
algumas pessoas. Uma ou duas pessoas que 
“davam o jeito”. Os processos não eram bem 
definidos. [...] O comercial todo funcionava 
para equipamentos odontológicos, e não para 
Beta. [...] A linha médica que não tinha nin-
guém cuidando.

Com a identificação dos problemas, os processos 
do comercial foram redesenhados para permitir um 
relacionamento mais próximo das revendas (existem 
revendas em todos os estados do país). A equipe do 
Comercial passa a visitar constantemente as reven-
das, e metas são divulgadas e acompanhadas mensal-
mente com os vendedores. 

A linha médica ganha destaque internamente, 
com uma equipe de vendas exclusiva devido à par-
ticularidade desse mercado alvo. Para atendimento a 
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figura 6: processo de adaptação estratégica da 
Empresa Beta – 5º período estratégico

Fonte: entrevistas dos autores adaptadas ao modelo 
de Tushman e Romanelli (1985)

esse mercado, novas revendas e/ou revendedores fo-
ram cadastradas na Beta.

Outra ação executada foi a criação do setor de 
Inteligência de mercado com o objetivo de monito-
ramento do mercado alvo e dos concorrentes. Um 
dos resultados já alcançados exposto pela Gerente 
Comercial é o lançamento de um novo equipamento 
(previsto para entrar no mercado em 2012) desenvol-
vido com base em resultados de pesquisa de mercado. 
Até então, os equipamentos eram desenvolvidos com 
base na percepção da equipe Beta sobre o mercado.

Além disso, intensificou-se a participação nas 
feiras e eventos da área médico odontológica, com 
a exposição de novos equipamentos e redefinição do 
layout dos estandes, buscando maior visibilidade da 
marca Beta. Os resultados das ações foram sentidos 
como revela o Gerente Industrial:

Em São Paulo (feira de odontologia) esse ano 
a gente foi imbatível, vendemos mais que 
todas as outras (referindo-se às 3 principais 
concorrentes). 

Sobre essa participação nas feiras e eventos em 
2011 a Gerente Comercial comenta:

A gente foi a empresa que mais vendeu equi-
pamentos (em feiras e eventos). A empresa 
com o estande mais visitado. A que mais 
chamava atenção, porque a gente saiu da 
mesmice.

Nas feiras e eventos foi, também, dado destaque para 
a fábrica com imagens internas e aéreas do parque fabril 
visando mostrar o tamanho da empresa. Conjuntamen-
te, reforçaram a nacionalidade da marca, utilizando o 
slogan: “empresa genuinamente brasileira”.

ANáLISE DO PERíODO ESTRATÉGICO: 
CONSOLIDAÇÃO DA MARCA BETA 
(2010 – ...)

Verifica-se que esse período estratégico ainda 
está em desenvolvimento. Após a fase de ajustes à 
mudança revolucionária que ocorreu no período de 
Reestruturação, a contratação de uma nova gerência 
comercial fomenta mudanças de reposicionamen-
to da marca no mercado. Novas ações são tomadas 
para consolidar a marca e aumentar o volume de ven-
das. Essas ações revolucionam inclusive a visão que 
os próprios revendedores possuem sobre a empresa. 
Esse período reforça a descrição de Miles e Snow 

(1978) sobre adaptação estratégica, o qual entende 
que as organizações avaliam e questionam seus pro-
cessos e propósitos com a finalidade de melhorar sua 
interação com o ambiente externo . 

   5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este trabalho se propôs a analisar longitudinal-
mente o processo de adaptação e mudança estraté-
gica de uma indústria nacional de equipamentos 
odontológicos. Buscou-se clarificar quais as mudan-
ças estratégicas ocorreram, como desenvolveram e 
como foi percebido pelo ambiente pelos tomadores 
de decisão da organização. Por meio da análise dos 
fatos narrados pelos atores organizacionais, foi possí-
vel identificar cinco principais períodos estratégicos 
pelo modelo do Equilíbrio Pontuado de Tushman e 
Romanelli (1985). 

O modelo do equilíbrio pontuado propõe que os 
períodos de inércia, com mudanças incrementais 
são interrompidos por breves períodos de mudanças 
revolucionarias. Esses períodos de inércia podem 
ser para ajuste ou fomento de novas estratégias. Na 
análise da Beta verificaram-se mudanças revolucio-
nárias fomentadas por necessidade de adaptação es-
tratégica nos períodos de Consolidação da Empresa 
e Reestruturação Organizacional; além de mudanças 
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revolucionárias realizadas pela identificação de 
oportunidades de mercado pela alta direção, essas 
mudanças foram evidenciadas nos demais perío-
dos estratégicos: formação, estruturação e conso-
lidação da empresa. Já as mudanças incrementais 
identificadas, serviram para afirmar a estratégia 
vigente (período de ajuste) ou para fomentar a nova 
estratégia (período de fomento).

Nos períodos estratégicos definidos pela pesquisa, 

estudou-se o “o quê”, “o porquê” e “o como” (PET-
TIGREW, 1987) das mudanças estratégicas revolucio-
nárias ou incrementais. Essa análise possibilitou, tam-
bém, a identificação dos fatores internos e externos à 
empresa que desencadearam as mudanças. Além disso, 
é possível perceber a importância do perfil empreen-
dedor do proprietário, que mesmo em períodos de cri-
se econômica – financeira conduziu a organização à 
adaptação aos novos padrões do mercado.  
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resUmo
O presente artigo resulta de uma pesquisa sobre comprometimento organizacional junto a funcionários da carreira administrativa de uma instituição financeira 
no Município de Fortaleza – CE. Foi realizada uma pesquisa de campo aplicada com 30 funcionários dessa instituição, utilizando o questionário Escala de 
Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO) criado para mensurar sete bases do comprometimento organizacional (afetiva, obrigação em permanecer, 
obrigação pelo desempenho, afiliativa, falta de recompensas e oportunidades, linha consistente de oportunidades e escassez de alternativas). Como resultado, 
obteve-se um comprometimento acima da média para a base afetiva; baixo comprometimento para as bases obrigação em permanecer, afiliativa e escassez 
de alternativas; alto comprometimento para a base obrigação pelo desempenho e um comprometimento abaixo da média para as bases falta de recompensas 
e oportunidades e linha consistente de atividades. A discussão assentou-se na concepção de que o comprometimento organizacional está associado a valores, 
à cultura e ao clima organizacional. Além disso, o comprometimento levaria as instituições a um melhor desempenho. Inferiu-se que a implementação de ações 
voltadas a estimular o comprometimento dos indivíduos possibilita o desenvolvimento institucional com base no envolvimento dos funcionários. 

Palavras-chave: Comprometimento organizacional. Instituição financeira. Clima organizacional.

aBstract
This article results from research on organizational commitment among employees of the administrative career of a financial institution in Fortaleza 
- CE. We conducted a field survey applied to 30 employees of this institution, using the questionnaire Scale Bases of Organizational Commitment 
(EBACO) designed to measure seven bases of organizational commitment (affective, obligation to remain, the performance obligation, affiliative, lack 
of rewards and opportunities, consistent line of opportunities and lack of alternatives). As a result, we obtained a commitment above average for 
affective base, low commitment to the foundations obligation to remain, affiliative and lack of alternatives, high commitment to the basic obligation 
and a commitment by the performance below average for the lack of bases rewards and opportunities and consistent line of activities. A discussion 
was based on the idea that organizational commitment is associated with values, culture and organizational climate. Moreover, the commitment 
would lead institutions to better performance. It also inferred that the implementation of actions to stimulate the commitment of individuals enables 
institutional development based on employee engagement.

Key words: Organizational commitment. Financial institution.  Organizacional aclimate.
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   1  INTRODuÇÃO

Os estudos organizacionais disseminaram uma li-
nha de estudos que confere maior ênfase às relações 
entre indivíduos e seus ambientes organizacionais. 
O comprometimento organizacional surge como in-
dicador desse relacionamento e que pode se apre-
sentar associado a uma maior efetividade de ações, 
produtividade e satisfação pessoal. De modo simples, 
comprometimento organizacional significa o grau de 
identificação de uma pessoa com os valores e objeti-
vos da organização e está associado a uma disposição 
de trabalhar em prol da organização  (ZANNELLI; 
SILVA, 2008).

Considerando a relevância de estudos relaciona-
dos a vínculos estabelecidos entre os trabalhadores e 
as diretrizes institucionais de seu ambiente de traba-
lho, este estudo se propõe desenvolver uma pesquisa 
sobre comprometimento organizacional. Esse inte-
resse vem da constatação, por parte dos autores, de 
que as mudanças no ambiente de trabalho estão exi-
gindo, progressivamente, o aumento do envolvimento 
dos trabalhadores nas ações implementadas pelas or-
ganizações (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004). 
Percebe-se, também, que o aumento da competitivi-
dade e do uso do conhecimento como valor diferen-
cial entre organizações tem ocasionado nova postu-
ra e necessidade de fortalecer o comprometimento  
(ZANNELLI; SILVA, 2008).

Convém reconhecer que esses comporta-
mentos quando expressos no cotidiano pro-
fissional, constituem um diferencial dos tra-
balhadores que se empenham para contribuir 
com o seu saber e fazer intelectual para o 
fortalecimento das relações internas, dos 
processos de trabalho e da imagem institu-
cional, os quais resultarão no sucesso profis-
sional (MAIA et al., 2009, p. 219).

Esta pesquisa supõe, de saída, que o relaciona-
mento das pessoas com o seu ambiente de trabalho 
estabelece as bases comportamentais necessárias 
para o desenvolvimento organizacional, dependendo 
de aspectos atitudinais e de decisões individuais. Es-
sas disposições individuais parecem estar diretamen-
te relacionadas à cultura e ao clima organizacional.

Atributos relacionados ao comprometimento, 
como, por exemplo, a motivação e a satisfação no 
trabalho, são expressos como fatores que garantem 
excelência à organização, principalmente, quando a 
organização busca compatibilizar os anseios e os ob-

jetivos das pessoas com as estratégias da instituição, 
a política, os objetivos e as metas (MAIA, 2009).

Assim, este artigo objetiva responder a seguinte 
questão: Qual o grau de comprometimento organi-
zacional dos funcionários de uma agência bancária 
denominada neta investigação de nível I do Banco 
X, em Fortaleza (CE), segundo a Escala de Bases do 
Comprometimento Organizacional (EBACO)?  

    2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE 
TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO 
TRABALHO

 
As relações sociais entre os detentores do capital 

e os trabalhadores transita por profundas transfor-
mações desde o início do século XIX, em virtude da 
consolidação do capitalismo e da internacionalização 
do capital (PORTER, 1980, 1986).

Algumas destas mudanças e transformações ti-
veram grande visibilidade a partir dos anos 80, que 
foi uma década de grande salto tecnológico, a auto-
mação, a robótica e a microeletrônica invadiram in-
dústrias e empresas, particularmente, as instituições 
financeiras. Desenvolveram-se  novas relações de tra-
balho e de produção de capital (ANTUNES, 1998).

Pode-se ainda afirmar que expansão do sistema 
capitalista trouxe à categoria trabalho uma intensa 
transformação, principalmente em relação as “suas 
formas de inserção na estrutura produtiva, de repre-
sentação sindical e política” (MAIA et al., 2009, p. 
207). De acordo com esses autores, uma das princi-
pais características desse movimento dizem respeito 
a alterações das classes trabalhadoras na constituição 
da subjetividade. Surgem aqui, outros olhares sobre 
as organizações, como, por exemplo, a gestão das 
mudanças, a inovação organizacional, o empreende-
dorismo, a responsabilidade social, e estratégia global 
(PENG et al, 2009). 

Com origem na ideia apresentada, as mudanças 
no mundo trabalho ensejam o aumento da competi-
tividade (PORTER, 1980). Considerando-se, pois, a 
realidade competitiva de hoje, percebe-se que o co-
nhecimento representa um instrumento com valor di-
ferencial para as organizações, assim como a neces-
sidade de fortalecer o comprometimento (ZANELLI; 
ANDRADE; BASTOS, 2004). Dessa forma, o alcan-
ce da sustentabilidade de uma organização depende 
cada vez mais do envolvimento afetivo e ativo dos 
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trabalhadores, sob uma gestão comprometida em fa-
zer escolhas coerentes com as percepções e atitudes 
compartilhadas.

A acumulação flexível de capital (outra denomi-
nação para o taylorismo), amparada pelo neoliberalis-
mo, promove uma reestruturação da produção marca-
da pela precarização do mundo laboral, acentuando a 
insegurança, a degradação nas relações de trabalho e 
o desemprego (ANTUNES, 1999). “[...] O fordismo 
e o taylorismo já não são únicos e mesclam-se com 
outros processos produtivos (neofordismo, neotaylo-
rismo, pós-fordismo) [...]” (ANTUNES, 1998, p.15).

Assim, também emergem novos processos de tra-
balho e a produção em série, comum ao fordismo, 
cede espaço para a produção flexível com novo pa-
drão na busca pela produtividade e com nova adequa-
ção à lógica do mercado (HARVEY, 1996).                                        

2.2 O TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

 
A carreira de bancário passou por consideráveis 

modificações na década de 1960, principalmente após 
a reforma bancária de 1964 (Lei 4595/64). Esta refor-
ma foi inspirada no modelo estadunidense e resultou 
em uma grande concentração de capital no setor ban-
cário, articulando o sistema financeiro nacional e in-
ternacional (ANDRADE; DEOS, 2009).

Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por 
uma reestruturação produtiva que influenciou consi-
deravelmente o sistema financeiro. Observa-se que 
nesse período um ajuste estrutural em consequência 
da globalização do sistema financeiro internacional, 
do acirramento da concorrência internacional e na-
cional e de mudanças institucionais (DIEESE, 1997).

Em resposta às transformações produtivas das 
décadas citadas anteriormente, as instituições finan-
ceiras desenvolveram ações para se adequar às alte-
rações na configuração econômica. Como exemplo, 
têm-se a automação das rotinas de trabalho e o desen-
volvimento de tecnologias de autoatendimento. Essas 
ações ensejaram mudanças na gestão de produtos e 
serviços que, aliadas ao uso intensivo da informática, 
provocaram alterações no trabalho bancário, assim 
como na sua forma de administração.  A eliminação 
da duplicação de tarefas, a simplificação de procedi-
mentos internos e a reorganização funcional, privile-
giando a flexibilização - de jornada, remuneração e 
função, com ampliação das tarefas executadas pelos 
bancários são alguns 

O perfil do trabalhador bancário passou por mu-

tações significativas ao longo desse processo de re-
estruturação produtiva. Tais mudanças afetaram os 
trabalhadores em seus modos de trabalhar e de ser 
(GRISCI; BESSI, 2004). 

Uma lógica de instabilidade e imprevisibi-
lidade resultante das contínuas reestrutu-
rações do trabalho, aliadas às novas tecno-
logias, fez com que o trabalho, em especial 
nas instituições financeiras estatais, antes 
tido como trabalho para a vida toda, adqui-
risse um caráter de transitoriedade (GRISCI; 
BESSI, 2004, p. 160).

A atual ênfase dos bancos na “excelência” do aten-
dimento e na venda de produtos e serviços financeiros 
como importante mecanismo de rentabilidade se faz 
acompanhar de uma redefinição da identidade pro-
fissional do bancário alocado nas agências, postos e 
centrais de atendimento (JINKINGS, 2003).

2.3 ESTUDOS ORGANIzACIONAIS E 
COMPROMETIMENTO ORGANIzACIONAL 

Uma organização de trabalho configura-se como 
sistema social, tendente a desenvolver ações que lhe 
garantam sustentabilidade. A razão de ser das empre-
sas, bem como os critérios que definirão a sua forma 
de atuação, constituem resultados dos significados 
compartilhados do contexto de trabalho e da intera-
ção de seus participantes (ZANELLI;  SILVA, 2008). 
Desses significados, que compreendem valores, cren-
ças e sentimentos, também derivam os comportamen-
tos predominantes nas organizações. 

Por conseguinte, as atitudes sustentadas por va-
lores, princípios e crenças são desenvolvidas durante 
a vida, e são reforçadas ou modificadas na vivência 
no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, um rela-
cionamento que favoreça a troca de informações e a 
colaboração, além de tornar o ambiente mais humano, 
aperfeiçoa a tarefa realizada e enseja um maior com-
prometimento.

Com efeito, os estudos organizacionais dedicam 
esforços de teorizações, ao longo de sua história, a 
polaridade entre indivíduo e organização, buscando 
compreender como as pessoas e a coletividade intera-
gem nos grupos, nas equipes e na organização (ZA-
NELI; SILVA, 2008).

A expressão clima organizacional esteve sempre 
relacionada às influências do ambiente laboral sobre 
o comportamento humano. A qualidade deste locus 
pode direcionar um comportamento motivado com 
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vistas a se atingir os objetivos organizacionais. De tal 
maneira, o clima organizacional possibilita a motiva-
ção e a satisfação pessoal, que, por sua vez reduzem 
as taxas de absenteísmo e rotatividade, aumentam a 
produtividade, a motivação e o desempenho profissio-
nal (MORAES; TUPINAMBÁ, 2009). Dessa forma 
“a combinação da motivação individual com o clima 
organizacional tem como resultado o comportamento 
do individuo diante da organização” (MORAES; TU-
PINAMBÁ, 2009, p.181). 

Os processos psicológicos que influenciam o com-
portamento do trabalhador, presentes na maioria dos 
estudos organizacionais, são a motivação, a satisfa-
ção no trabalho e o comprometimento organizacio-
nal (GONDIM; SILVA, 2004). No final da década de 
1970 e ao longo das décadas seguintes, o comprome-
timento organizacional se tornou um dos construtos 
mais intensamente investigados em comportamen-
to organizacional (SIQUEIRA et al., 2008). Este se 
apresenta como foco deste estudo, considerando que 
o exame das percepções e das interpretações que os 
indivíduos dão ao seu contexto de trabalho pode fa-
vorecer a constituição de estruturas organizacionais 
mais harmônicas.

O desafio de se adaptar e de sobreviver nas orga-
nizações de trabalho está relacionado à necessidade 
premente de convivência humana na formação e na 
consolidação da identidade dos indivíduos ou grupos. 
Visão, missão, objetivos, estratégias e tarefas neces-
sárias ao funcionamento da organização de trabalho 
são definidos e direcionados com base em valores, 
crenças e experiências, expressos no comportamento 
organizacional (ZANELLI; SILVA, 2008). 

De modo simples, o comprometimento organiza-
cional significa o grau de identificação de uma pessoa 
com os valores e objetivos da instituição e está associa-
do a uma disposição de trabalhar em prol da organiza-
ção (ZANELLI; SILVA, 2008). Assim como a concei-
tuação de comprometimento organizacional é marcada 
por uma grande variedade de definições e interpreta-
ções, as pesquisas que buscam avaliar esse fenômeno 
também são caracterizadas pela multiplicidade. 

[...] a pesquisa sobre comprometimento no tra-
balho é marcada pela diversidade de definições 
e modelos teóricos de referência que conduzem 
a uma proliferação de instrumentos de medi-
da, resultando em fragmentação e redundância 
conceitual (SIQUEIRA et al., 2008, p. 51).

As pessoas em geral visualizam o comprometi-
mento como uma ideia de compromisso e envolvi-

mento, indicando o nível de atenção e cuidado que 
elas têm no desenvolvimento de tarefas e dimensões 
valorativas. Assim, o comprometimento sugere um 
aspecto do indivíduo relacionado à “lealdade a algo, 
relativamente duradouro em que pode ser descrito 
por sentenças que delineiam intenções, sentimentos 
e desejos” (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997, p. 
99). Algumas das diversas correntes teóricas que tra-
tam sobre o comprometimento tendem a dividir esse 
conceito em dois grupos: o atitudinal, que estuda o 
comprometimento por meio dos sentimentos, desejos, 
intenções e crenças sobre determinado objeto e ex-
pressos em relatos verbais, e o comportamental, que 
toma como base indicadores passíveis de observação 
(SILVA et al., 2009).

Na linguagem científica, as diversas concepções 
indicam que o envolvimento representa “uma medi-
da global de comprometimento que é utilizada para 
predizer vários produtos individuais: desempenho, 
rotatividade, absenteísmo, por exemplo,” (BASTOS; 
BRANDÃO; PINHO, 1997, p. 101), fenômenos mais 
presentes na organização do trabalho e que indicam 
características da relação entre o indivíduo e o am-
biente laboral. De efeito, o comprometimento as-
sociado a esse envolvimento com o trabalho é uma 
atitude valiosa para o atingimento dos objetivos ins-
titucionais.

Há múltiplos conceitos de comprometimento: nor-
mativo, valor, identificação, afetivo, calculativo, instru-
mental, moral e comprometimento de continuação (SI-
QUEIRA et al., 2008). Dentre esses, os enfoques que 
predominam no estudo do comprometimento organiza-
cional, são o afetivo, instrumental/calculativo/continua-
ção e o normativo (MEDEIROS; ENDERS, 1998)

Um importante marco no estudo sobre comprome-
timento ocorreu quando John Meyer e Natalie Allen 
conceitualizaram o comprometimento organizacional 
em três focos dimensionais - comprometimento afeti-
vo com a organização; relacionado a custos em deixar 
a organização; e como uma obrigação em permanecer 
na empresa (SIQUEIRA et al., 2008).   

O enfoque afetivo foi o que predominou por mais 
tempo e define o comprometimento sob uma perspec-
tiva atitudinal. O comprometimento transcende uma 
atitude de “lealdade passiva para com a organização 
e envolve um relacionamento ativo e que busque o 
bem-estar da organização” (MEDEIROS et al., 2005, 
p. 3). Esse apego afetivo ou psicológico transmite a 
ideia de lealdade associada à intenção de continuar. 
Além disso, caracteriza o sentimento de orgulho pela 
instituição, a intenção de contribuir e envolver-se 
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com o trabalho. Assim, o sentimento de identificação 
surge à medida que o sujeito internaliza a cultura e 
o clima da organização. Essa identificação se desdo-
brará em sentimento de pertença. Considerando o en-
foque apresentado, a permanência dos sujeitos recai 
sobre o vínculo emocional e não apenas em cima dos 
benefícios proporcionados pela empresa.  

O aspecto afetivo está relacionado a um “contrato 
psicológico” entre trabalhadores e organização. Nesta 
relação há em ebulição convicções e expectativas onde 
se confrontam valores explícitos e não explícitos (ZA-
NELLI; SILVA, 2008). A importância deste contrato 
tem grande impacto nas relações de trabalho visto que

[...] as violações ou rupturas do contrato psi-
cológico enfraquece as relações de confiança
entre as partes envolvidas, repercutindo ne-
gativamente em processos psicológicos bási-
cos importantes como: motivação [...] satisfa-
ção [...], e comprometimento organizacional
[...] (ZANELLI; SILVA, 2008, p. 41).

O enfoque instrumental descreve o comprometi-
mento como um fenômeno estrutural e ocorre como 
resultado das transações indivíduo-organização (ME-
DEIROS et al, 2005). Este enfoque “reflete o grau em 
que o indivíduo se sente prisioneiro de um lugar pelos 
altos custos associados a abandoná-lo [...] pois impli-
caria sacrifícios significativos: econômicos, sociais ou 
psicológicos” (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997, 
p. 105). Apresenta, ainda, um sentido negativo, pois, 
ao integrar num ambiente laboral prioritariamente de 
forma instrumental destituído de significados, “[...] o 
trabalho se transforma em fonte de alienação, estra-
nhamento e deterioração da identidade ocupacional e 
pessoal” (ZANELLI; SILVA, 2008, p. 109).

Os gestores precisam dar atenção a este tipo de en-
foque, buscando identificar e minimizar o impacto da 
relação instrumental, estimulando os trabalhadores 
para se dedicarem e se envolverem no planejamento, 
participação nas tomadas de decisão, demonstrando 
a importância da contribuição de cada indivíduo no 
desenvolvimento da organização. Para que o trabalho 
seja fonte de significado pessoal, é importante des-
tacar a ideia de que, “além do salário, a estabilidade, 
previsibilidade nas relações com os pares e gestores, 
[...] reconhecimento e a perspectiva de se tornar o que 
se deseja ser, constituem importantes fatores facilita-
dores da motivação humana no contexto de trabalho” 
(ZANELLI; SILVA, 2008, p. 110).

O enfoque normativo é concebido como prove-
niente das pressões normativas da cultura empresa-

rial, que impõem um modo de ação e de comporta-
mento dos funcionários. (MEDEIROS et al., 2005). 
Este enfoque “representa uma percepção de obriga-
ção e dever moral para com a organização” (SILVA 
et al., 2009, p. 245). Manifesta-se como um chamado 
da organização para que o servidor trabalhe, conside-
rando a aceitação de objetivos e valores preestabele-
cidos pela organização. Difere do enfoque afetivo por 
estabelecer um sentimento de dever e não de apego e 
diverge do instrumental, porquanto não se relaciona 
diretamente com os benefícios objetivos que a insti-
tuição tem a oferecer.

Medeiros et al. (2005) asseguram que a pesquisa 
do comprometimento organizacional utiliza, já há 
algum tempo, os modelos de múltiplos componentes 
para mensurar o comprometimento, e esses modelos 
têm a característica negativa de não se ajustarem às 
diferentes culturas em que são testados. Ensejam, 
de tal modo, um problema de confiabilidade dos ins-
trumentos. Dessa forma, os autores propuseram um 
construto de caráter exploratório que tentasse identi-
ficar os componentes do comprometimento mais ade-
quado ao contexto cultural brasileiro. Assim, foi de-
senvolvida a Escala de Bases do Comprometimento 
Organizacional (EBACO) que descreve os enfoques 
até então estudados, ampliando as bases utilizadas 
para mensurar os níveis de comprometimento.

Esta escala, de acordo com Siqueira et al. (2008), 
subdivide-se em sete bases: a base afetiva associada 
ao enfoque afetivo, as bases obrigação em permane-
cer, obrigação pelo desempenho, afiliativa, falta de 
recompensas e oportunidades, linha consistente de 
atividades e escassez de alternativas associadas aos 
enfoques instrumental e normativo.  

A base afetiva relaciona-se ao alinhamento dos ob-
jetivos, crenças e valores da organização aos dos seus 
funcionários. A obrigação em permanecer refere-se a 
um sentimento de compromisso moral das pessoas da 
organização em nela permanecer, podendo existir até 
um sentimento de culpa em deixá-la.

A base obrigação pelo desempenho associa-se a 
um sentimento de compromisso em atingir os resul-
tados objetivados pela organização e sugere que as 
pessoas devem se esforçar para cumprir suas tarefas 
de forma eficiente e eficaz em benefício da empresa.

A base afiliativa sugere um reconhecimento do 
indivíduo como membro do grupo e da organização. 
Remete à ideia de coletividade e pertença. A base fal-
ta de recompensas e oportunidades representa a ideia 
de que qualquer esforço além do normal em benefício 
da organização deve ser devidamente recompensado 
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e reconhecido na forma de geração de oportunidades 
de crescimento profissional.

A base linha consistente de atividade refere-se à 
crença de que se deve manter a atitude esperada den-
tro da organização na perspectiva de manter o empre-
go, ou seja, deve-se obedecer as regras no intuito de 
expressar os comportamentos ditos mais adequados.

A base escassez de alternativas indica, para 
Bastos et. al. (2008), a percepção do indivíduo em 
possuir poucas alternativas de trabalho caso deixe a 
organização. De acordo com essa base, o trabalha-
dor se sente coagido a continuar exercendo as suas 
funções na instituição por medo de não encontrar 

trabalho se vier a ficar desempregado.   
Considerando a centralidade do comprometimento 

organizacional no sucesso da instituição, este experi-
mento optou por investigar este fenômeno em um con-
texto de trabalho de uma instituição financeira através 
do instrumento de análise quantitativa baseado em 
questionário, que perpassa diversas áreas de conheci-
mento sobre o fenômeno estudado, e que se revelou es-
sencial para “compreender os processos de socialização 
ou construção da subjetividade individual e as caracte-
rísticas culturais, internas e externas à organização, faz 
parte necessariamente dos estudos de comprometimen-
to organizacional” (ZANELLI; SILVA, 2008, p. 92).   

Obrigação em 
Permanecer
Afetiva

Afiliativa

Escassez de alternativas
Obrigação pelo 
desempenho

Linha consistente de 
atividade
Falta de recompensas e 
oportunidades

Crença de que tem uma obrigação em permanecer; de que se sentiria culpado em deixar; de 
que não seria certo deixar; e de que tem uma obrigação moral com as pessoas da organização.

Crença e identificação com a filosofia, os valores e os objetivos organizacionais.

Crença que é reconhecida pelos colegas como membro do grupo e da organização.

Crença de que possui poucas alternativas de trabalho se deixar a organização.

Crença de que deve se esforçar em benefício da organização e que deve buscar cumprir suas 
tarefas e atingir aos objetivos organizacionais.

Crença de que deve manter certas atitudes e regras da organização com o objetivo de se 
manter na organização.

Crença de que o esforço extra em benefício da organização deve ser recompensado e de que a 
organização deve lhe dar mais oportunidade.

tabela 1 – Denominações e definições dos sete fatores da EBACO.

Fonte: Adaptado de Siqueira et. al. (2008, p. 63).

denOminações               definições

3 mETODOLOGIA DA PEsQuIsA

3.1 TIPO DA PESQUISA
 

Esta investigação teve caráter descritivo e de 
campo. Os dados obtidos pelo questionário foram 
analisados em sua forma pura, por meio de análise 
estatística. Esta teve como objetivo a identificação e 
mensuração do comprometimento organizacional dos 
trabalhadores envolvidos.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 
 
Esta investigação realizou-se junto a funcioná-

rios da carreira administrativa de uma agência nível 
I1  do Banco X no Município de Fortaleza. A escolha 

dos sujeitos que participaram da pesquisa deu-se por 
amostragem por conveniência e sem restrição de tem-
po de experiência, considerando que foram incluídos 
no estudo os funcionários que expressaram concor-
dância em participar do experimento.

A agência estudada é caracterizada como de nível I, 
conforme uma classificação que vai de nível V, menor 
porte, a nível I, maior porte e nível especial, que são 
aquelas com importância estratégica e com alta renta-
bilidade dentro da organização. Ela possui 41 funcio-
nários, dos quais 30 responderam o questionário. 

3.3 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 
E COLETA DE DADOS

         
O questionário compreendeu 28 questões objetivas, 

sendo que quatro delas abordam cada uma das sete bases 

1  Os níveis de classificação de uma agência são variados. Uma agência pode ser classificada como especial e de níveis que variam de I a V, de acordo com a respectiva rentabilidade.
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0,74
0,76
0,80
0,78
0,78
0,79

1. Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da organização têm se tornado mais similares.
2. A razão de eu preferir esta organização em relação a outras é por causa do que ela simboliza, de seus valores.
3. Eu me identifico com a filosofia desta organização.
4. Eu acredito nos valores e objetivos desta organização.
5. Eu não deixaria minha organização agora porque eu tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui.
6. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar minha organização agora.

tabela 3 –Escala de bases do comprometimento organizacional.
discOrdO         cOncOrdO

pesOs 1.discOrdO 
tOtalmente

2.discOrdO 
muitO

3.discOrdO 
pOucO

4.cOncOrdO 
pOucO

5.cOncOrdO 
muitO

6.cOncOrdO 
tOtalmente

do comprometimento estudadas (Afetiva,Organização 
em Permanecer, Organização pelo desempenho, Afi-
liativa, Falta de recompensas e oportunidades, Linha 
consistente de oportunidades e Escassez de alterna-
tivas). As respostas das questões compreendem uma 
escala de 1 a 6, representadas da seguinte forma: 1 – 
discordo totalmente; 2 – discordo muito; 3 – discordo 
pouco; 4 – concordo pouco; 5 – concordo muito e 6 
– concordo totalmente. Cada pergunta será respondida 
com uma numeração dessa escala

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado 
o método quantitativo por meio de um questionário. 
Este método tem como objetivo ensejar medidas pre-
cisas e confiáveis, permitindo uma análise estatística 
baseada na apreciação dos dados quantitativos. No se-
gundo momento, foi realizado um estudo qualitativo 
que “[...] caracteriza-se como uma abordagem interpre-
tativa e compreensiva dos fenômenos, que busca seus 

significados e finalidades” (PENNA, 2007, p.128).
A coleta dos dados deu-se por meio da aplicação 

do questionário Escala de Bases do Comprometimen-
to Organizacional (EBACO). De acordo com Siqueira 
et al. (2008, p. 61), esse instrumento de medida foi 
aplicado pela primeira vez por Medeiros, em 2003, 
para mensurar sete bases do comprometimento orga-
nizacional, quais sejam: afetiva; obrigação em per-
manecer; obrigação pelo desempenho; afiliativa; falta 
de recompensas e oportunidades; linha consistente 
de atividades e escassez de alternativas. Este instru-
mento é formado por 28 itens, sendo quatro para cada 
uma das sete bases. O cálculo e a interpretação dos 
resultados foram obtidos por intermédio de uma es-
cala que atribui pesos para cada item do questionário. 
Como o resultado foi interpretado em grupo, foram 
calculadas as médias que os respondentes deram para 
cada indicador ou item da escala. 

Obrigação em permanecer
Afetiva
Afiliativa
Escassez de alternativas
Obrigação em permanecer
Linha consistente de atividade
Falta de Recompensas e oportunidade

0,87
0,84
0,80
0,73
0,77
0,65
0,59

tabela 2 - Itens integrantes e índice de precisão (alfa) de cada das setes bases da EBAC

Fonte: Adaptado de Siqueira et. al. (2008, p. 63).

denOminaçãO                     itens              índices de precisãO

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28

A avaliação do comprometimento organizacional 
foi analisada individualmente e seus resultados fo-
ram interpretados em grupo, pois, segundo Siqueira 
et. al. (2008, p. 64), “a literatura do comprometimen-
to revela que grande parte do comprometimento no 
trabalho é função de variáveis organizacionais.” 

O questionário de 28 questões estruturado em 
escala Likert (Tabela 3) foi distribuído entre todos 
os funcionários que estavam em exercício na agên-

cia bancária no dia da aplicação. Procedeu-se a uma 
breve apresentação das justificativas para a aplicação 
deste instrumento e os sujeitos envolvidos responde-
ram os itens em aproximadamente 15 minutos. Em 
seguida, os questionários foram devolvidos devida-
mente respondidos, voluntariamente, à origem por 30 
participantes. 

Levando em conta o seu sentimento, responda as 
afirmativas abaixo de acordo com a escala a seguir:
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0,82
0,85
0,65
0,81
0,81
0,70
0,72
0,82
0,76
0,68
0,45
0,77
0,72
0,60
0,69
0,58
0,71
0,65
0,59
0,77
0,84
0,78

7. Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora.
8. Acredito que não seria certo deixar minha organização porque tenho uma obrigação moral em permanecer aqui.
9. Todo empregado deve buscar atingir aos objetivos da empresa.
10. Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa.
11. O bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores resultados possíveis.
12. O empregado tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas.
13. Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo.
14. Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo.
15. Sinto que meus colegas me consideram como membro da equipe de trabalho.
16. Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta empresa.
17. Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia considerar trabalhar em outro lugar.
18. A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões para depender esforços extras em benefícios desta organização.
19. Minha visão pessoal sobre esta organização é diferente daquela que eu expresso publicamente.
20. Apesar de esforços que já realizei, não vejo oportunidades para mim nesta empresa.
21. Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim sempre manterei meu emprego.
22. Na situação atual, ficar com minha organização é na realidade uma necessidade tanto quanto um desejo.
23. Para conseguir ser recompensado aqui  é necessário expressar a atitude certa.
24. Farei sempre o possível em meu trabalho para me manter neste emprego.
25. Se eu decidisse deixar minha organização, minha vida ficaria bastante desestruturada.
26. Eu acho que teria pouca oportunidades se deixasse esta organização.
27. Uma das consequências negativas de deixar esta organização seria a escassez de alternativas imediatas de trabalho.
28. Não deixaria este emprego agora devido à falta de oportunidades.

discOrdO         cOncOrdO
pesOs 1.discOrdO 

tOtalmente
2.discOrdO 
muitO

3.discOrdO 
pOucO

4.cOncOrdO 
pOucO

5.cOncOrdO 
muitO

6.cOncOrdO 
tOtalmente

Fonte: Adaptado de Siqueira et. al. (2008, p. 63 a 66).Fonte: Adaptado de Siqueira et. al. (2008, p. 63 a 66).

3.4 ANáLISE DOS DADOS

De posse dos questionários respondidos, alimen-
tou-se a planilha com os dados obtidos, quantifican-
do os números de respondentes para cada nota das 
respectivas 28 questões. A média das notas foi calcu-
lada por meio de uma fórmula na qual se dividiu pelo 
número total de participantes da pesquisa, a soma 
dos produtos das notas pelo número de responden-
tes de cada uma delas. Logo após, multiplicou-se a 
média obtida pelos pesos de cada questão, de acordo 
com a tabela 3. O procedimento segue o seguinte ro-
teiro de acordo com Siqueira et. al. (2008, p. 64).

1. Calcule a média que os respondentes deram 
para cada indicador oi item da escala. 2. Multiplique 
a média encontrada pelo peso de cada indicador. Uti-
lize os pesos apresentados [...] para calcular o escore 
de cada um dos fatores que correspondem às diferen-
tes bases do comprometimento organizacional.

Em seguida, para a obtenção do resultado final, fo-
ram somadas as médias ponderadas das quatro ques-
tões correspondentes a cada uma das sete bases. Os da-
dos foram coletados e inseridos numa planilha Excel e 
foram tratados sem a utilização de software de análise 
estatística. O procedimento geral utilizado foi a pesqui-
sa descritiva, por meio do registro e da análise.

base
Resultado encontrado

base
Resultado encontrado

interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento
interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento

tabela 4 – Interpretações dos resultados de acordo com a escala EBACO.

 afetiva
Abaixo de 5,87
Entre 5,87 e 11,21
Entre 11,21 e 16,55
Maior que 16,55
Obrigação em permanecer
Abaixo de 10,62
Entre 10,62 e 14,69
Entre 14,69 e 18,75
Maior que 18,75



45 v.6, n.1, Out. 2013/mar. 2014  ISSN 1984-4204

Fonte: Adaptado de Siqueira et. al. (2008, p. 67 e 68).

base
Resultado encontrado

base
Resultado encontrado

base
Resultado encontrado

base
Resultado encontrado

base
Resultado encontrado

interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento
interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento
interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento
interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento
interpretação do resultado
Baixo comprometimento
Comprometimento abaixo da média
Comprometimento acima da média
Alto comprometimento

Obrigação pelo desempenho
Abaixo de 3,60
Entre 3,60 e 8,38
Entre 8,38 e 13,34
Maior que 13,34
Afiliativa
Abaixo de 14,77
Entre 14,77 e 16,82
Entre 16,82 e 17,88
Maior que 17,88
falta de recompensas e oportunidades
Abaixo de 4,36
Entre 4,36 e 8,78
Entre 8,78 e 13,20
Maior que 13,20
linha consistente de atividade
Abaixo de 8,52
Entre 8,52 e 12,13
Entre 12,13 e 15,63
Maior que 15,63
escassez de alternativas
Abaixo de 11,46
Entre 11,46 e 14,78
Entre 14,78 e 17,85
Maior que 17,85

4 APREsENTAÇÃO E DIsCussÃO DOs 
REsuLTADOs

 
Esta pesquisa utilizou o questionário EBACO – 

Escala de Bases do Comprometimento Organizacio-
nal aplicado pela primeira vez por Medeiros (2003).

Dentre os respondentes havia: 17 mulheres e 13 
homens; oito pessoas com até cinco anos na empresa; 
oito com seis a dez anos; uma pessoa com dedicação 
de 11 a 20 anos à instituição e 14 contando mais de 20 
anos trabalhados na mesma organização; nove pesso-
as com 20 a 30 anos de idade; cinco com 31 a 40 anos; 
13 com 41 a 50 anos e três com registro de mais de 
cinquenta anos de idade.

O instrumento da pesquisa utilizado explora cada 
uma das sete bases do comprometimento, assim sub-
dividas: questões de 1 a 4 referem-se à base afetiva; 
questões de 5 a 8 concernem à base obrigação em 
permanecer; questões de 9 a 12 são atinentes à base 
obrigação pelo desempenho; questões de 13 a 16 li-
gam-se à base afiliativa; questões de 17 a 20 relativas 
à base falta de recompensas e oportunidades; ques-
tões de 21 a 24 dizem respeita à base linha consistente 
de oportunidades; e questões de 25 a 28 tocam à base 

escassez de alternativas.
Para elucidar a obtenção / avaliação do resultado, 

o procedimento será descrito em forma de etapas: 
etapa 1- calculou-se a média das respostas de cada 
item (questão) da escala respondida por todos os su-
jeitos participantes; etapa 2 – multiplicou-se a média 
pelos pesos dos itens; esses pesos foram estabelecidos 
pelo autor da escala EBACO de forma a refletir a im-
portância de cada item na apuração do resultado final 
quanto ao comprometimento indicado pelas respecti-
vas bases; etapa 3 – obteve-se um valor que será so-
mado, considerando as quatro questões de cada base. 
Dessa forma, obteve-se nota única, representando 
cada uma das bases e que será utilizada para as infe-
rências seguindo as informações seguintes:

O questionário foi respondido por 30 pessoas, das 
quais 56,6% eram do sexo masculino e 43,3% do femi-
nino. Com relação ao tempo de experiência na empre-
sa, os respondentes dividiram-se em: 26,6% com até 
cinco anos de tempo na empresa; 26,6% tinham de seis 
a dez anos na empresa e 46,6% tinham mais de vinte 
anos trabalhados na organização. A faixa etária dos 
respondentes teve uma proporção de 30% de pessoas 
com 20 a 30 anos de idade, 16,6% de pessoas com 31 a 
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40 anos de idade, 13% de pessoas com 41 a 50 anos de 
idade e 10% de pessoas com mais de 50 anos de idade. 

Quanto à idade, confirma-se a característica de 
dois grupos bem delineados: trabalhadores entre 41 
e 50 anos e entre 20 e 30 anos. Ressalta-se que este 
aspecto geracional será doravante considerado na 
análise dos resultados.

No entendimento da leitura que fazem Siqueira et 
al. (2008), ao se considerar os resultados desta pes-
quisa, ressalta-se a relevância, positiva, para a orga-
nização de se verificar um elevado comprometimento 
para as bases afetiva, obrigação em permanecer, obri-

gação pelo desempenho e afiliativa. Na lógica inver-
sa, o mais benéfico para a instituição é que seja apu-
rado um baixo comprometimento para as bases falta 
de recompensas e oportunidades, linha consistente de 
oportunidades e escassez de alternativas. Além disso, 
destaca-se o fato de que há certa complementaridade 
entre esses dois grupos de bases.

No que se refere à discussão dos dados obtidos por 
meio da análise das respostas e sua relação com as 
bases do comprometimento organizacional, cabe pri-
meiramente apresentar a interpretação que a proposta 
da escala EBACO exibe:

tabela 5 – Resultado e interpretação do resultado para a base afetiva.

tabela 6 - Resultado e interpretação do resultado para a base obrigação em permanecer.

tabela 7 - Resultado e interpretação do resultado para a base obrigação pelo desempenho.

resultadO

resultadO

resultadO

interpretaçãO dO resultadO

interpretaçãO dO resultadO

interpretaçãO dO resultadO

cOmprOmetimentO acima da média

baixO cOmprOmetimentO

altO cOmprOmetimentO

afetiva

ObriGaçãO em 
permanecer

ObriGaçãO pelO 
desempenhO

13,35

7,04

16,33

Fonte: Pesquisa Direta (2011)

Fonte: Pesquisa Direta (2011)

Fonte: Pesquisa Direta (2011)

Em relação à base afetiva, indica-se que os funcio-
nários da agência analisada, expressam um compro-
metimento acima da média. Com arrimo no conceito 
desta base infere-se que os trabalhadores possuem 
forte vínculo com a cultura organizacional, com os 
valores e objetivos da organização. Pode-se inferir 
que essas pessoas possuem maior identificação com 
a filosofia da organização e que em virtude desse 

vínculo tendem a permanecer na instituição mais 
em virtude do afeto do que pelos benefícios ofereci-
dos por ela. Assim, as características envolvidas na 
descrição dessa base de comprometimento podem 
indicar estratégias de gerenciamento das políticas de 
aprimoramento do clima organizacional e possibilitar 
a emergência de comportamentos envolvidos no com-
prometimento organizacional.     

No tocante à base “obrigação em permanecer”, 
foi verificado baixo comprometimento por parte 
dos sujeitos participantes da pesquisa. Com suporte 
nessa interpretação, pode-se deduzir que os sujeitos 
pesquisados não se acham obrigados a permanecer 
na instituição somente por uma obrigação moral. 
Dessa forma, não se associa a ideia de culpa diante 

da possibilidade de deixar a organização. Destaca-se 
que este aspecto não representa uma atitude positiva 
para a instituição por parte dos envolvidos. Em re-
lação a este aspecto, notou-se uma possibilidade de 
inconsistência, pois, geralmente elevada identifica-
ção e apego, associam-se a um elevado sentimento 
de obrigação moral.

Quanto à base “obrigação pelo desempenho”, foi 
detectada, na população pesquisada, alto comprome-
timento. O significado mais aproximado que se pode 
dar a esta interpretação diz respeito ao desenvolvi-

mento de tarefas, buscando-se atingir aos objetivos 
da empresa, esforçando-se pelo bom desempenho do 
trabalho. Esse sentimento difere do comprometimen-
to afetivo, visto que este situa o sentimento de orgu-
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tabela 8 - Resultado e interpretação do resultado para a base afiliativa.

tabela 9 - Resultado e interpretação do resultado para a base falta de recompensas e oportunidades.

tabela 10 - Resultado e interpretação do resultado para a base linha consistente de atividade.tabela 10 - Resultado e interpretação do resultado para a base linha consistente de atividade.

resultadO

resultadO

resultadOresultadO

interpretaçãO dO resultadO

interpretaçãO dO resultadO

interpretaçãO dO resultadOinterpretaçãO dO resultadO

baixO cOmprOmetimentO

cOmprOmetimentO abaixO da média

cOmprOmetimentO abaixO da médiacOmprOmetimentO abaixO da média

afiliativa

falta de 
recOmpensas e 
OpOrtunidades

linha 
cOnsistente de 
atividade

linha 
cOnsistente de 
atividade

14,54

6,70

10,9210,92

Fonte: Pesquisa Direta (2011).

Fonte: Pesquisa Direta (2011).

Fonte: Pesquisa Direta (2011).Fonte: Pesquisa Direta (2011).

lho na dimensão de fazer parte da instituição, ao pas-
so que àquele desperta o orgulho pessoal pela tarefa 
bem realizada.

Nessa perspectiva, remete-se à discussão sobre as 
transformações do mundo do trabalho (ANTUNES, 
1998, 1999), considerando-se o importante papel da 
cultura organizacional nas estruturas organizativas 
na sociedade atual. Observa-se que a velocidade das 
mudanças e a alta competitividade, solicitam do pro-
fissional uma intensa dedicação ao bom desempenho 
de suas tarefas e, para isso, surge a cultura da forma-
ção continuada. Essa busca incessante pelo conheci-
mento tem o aspecto positivo de reunir valor às ins-

tituições, pois garante um potencial inovador a essas 
instituições, porém traz um aspecto negativo, quando 
se estabelece a cultura de intolerância em relação ao 
erro, à dificuldade de adaptação etc. 

As organizações precisam estar atentas a essas 
mudanças e estabelecer planejamentos, nos quais 
seja possível reconhecer e considerar a variabilidade 
humana, as ações inovadoras, espontâneas e as con-
tingências envolvidas na estrutura orgânica da insti-
tuição. Deve-se, no entanto, estimular também “[...] 
as ações não especificadas pelas prescrições de papel 
e os comportamentos que facilitam a realização das 
metas organizacionais” (MAIA et al., 2009, p. 216).

Referindo-se à base “afiliativa”, restou apurada a 
existência de baixo comprometimento. Apesar das 
respostas indicarem que a ideia de grupo é algo que 
aparece fortalecido a partir da ideia de pertencimento 
e reconhecimento, atitudes essas contempladas pelas 
quatro questões sobre essa base. 

O aspecto de afiliação representa um dos principais 
fatores de integração e coesão das instituições. As for-
mações de equipes estão associadas ao potencial que a 
instituição possui para enfrentar as intensas mudanças. 

A constatação de baixo comprometimento afilia-
tivo pode indicar um contexto de trabalho com con-
flitos e com resistência a mudanças. Além disso, os 
trabalhadores podem se achar fragilizados pela falta 
de proteção que o grupo oferece. Enfatiza-se, pois, a 
necessidade que o homem possui pelo agrupamento, 
relações sociais. Para tanto, quando um grupo se des-
taca pelo seu alto nível de desempenho, observam-se 
o comprometimento consolidado e a ampliação da 
qualidade de produtos, serviços etc.   

Com relação à base “falta de recompensas e opor-
tunidades”, foi detectado comprometimento abaixo da 
média. Esta base compõe o grupo das que representam 
aspecto positivo para a organização, quando há um 
baixo comprometimento. Segundo as respostas dadas, 
infere-se que os participantes acreditam ter possibili-
dades de recompensas por meio de promoções e ações 
de reconhecimento pelas tarefas desenvolvidas. 

Então é possível observar que são aspectos im-

portantes para a sustentabilidade da organização: o 
reconhecimento, as oportunidades de crescimento 
profissional e pessoal, além da remuneração e esta-
bilidade no emprego. Quando um funcionário obser-
va esses fatores na instituição onde atua, “estabelece 
um vínculo, percebido como suporte organizacional e 
relacionado à compreensão dos indivíduos acerca do 
compromisso das empresas para com eles.” (SILVA et 
al., 2009, p.239).
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Quanto à base “linha consistente de atividades”, 
descobriu-se comprometimento abaixo da média. 
Esta base compreende aquela em que um baixo com-
prometimento tem significado saudável para a orga-
nização. Ela revela uma necessidade de manter um 
comportamento orientado pelas regras da instituição 
no sentido de garantir o vínculo empregatício. Assim, 
a relação com a instituição é pautada mais pela obri-
gação do que pelo desejo ou pelo afeto. O trabalho 

desenvolvido sob tal comportamento pode tornar-se 
instrumental, por ser desenvolvido diante do receio 
de não atender às expectativas do empregador. 

Com amparo nos resultados encontrados para esta 
base, observou-se que os sujeitos participantes da 
pesquisa consideram seu vínculo institucional como 
de submissão em relação às normas e aos valores, em 
detrimento de uma identificação com os mesmos va-
lores e a cultura organizacional.    

tabela 11 - Resultado e interpretação do resultado para a base linha consistente de atividade.
resultadO interpretaçãO dO resultadO

baixO cOmprOmetimentO

linha 
cOnsistente de 
atividade 8,43

Fonte: Pesquisa Direta (2011).

No tocante à base “escassez de alternativas”, 
identificou-se baixo comprometimento. Da mesma 
forma que as duas últimas bases mencionadas, esta 
também representa um aspecto positivo para a orga-
nização, quando é detectado baixo comprometimen-
to. Esta base é definida como uma “crença de que 
possui poucas alternativas de trabalho se deixar a 
organização.” (SIQUEIRA et al., 2008, p. 63). Pode-
-se inferir pelo baixo comprometimento que os tra-
balhadores da organização têm a crença de possuir 
outras possibilidades de trabalho, caso fosse neces-
sário sair da organização. No geral, há uma indica-
ção de que os trabalhadores não teriam problemas 
em relação a outras oportunidades de trabalho. Des-
sa forma, a dependência em relação a esta institui-
ção parece não ser um fator preponderante para a 

continuação no trabalho.
A perspectiva geral da discussão deste trabalho se 

alinha à ideia de que os gestores possuem um papel 
relevante na promoção, acompanhamento e avaliação 
dos valores, das percepções, da cultura e do clima or-
ganizacional, possibilitando maior comprometimento 
dos trabalhadores das instituições.

Um grande desafio das organizações é encontrar 
um equilíbrio entre a aceitação dos valores e da cul-
tura organizacional por parte dos seus funcionários 
e as características como valores, cultura e visões de 
mundo individuais de cada trabalhador. A relevância 
desta busca destaca-se da constatação de que “valo-
res fortemente compartilhados e percepções muito 
homogêneas dificultam  mudanças de rumo” (ZA-
NELLI; SILVA,  2008, p. 45).

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O comprometimento organizacional aparece 
na literatura como um fenômeno importante para 
a eficiência de uma organizacional. Nesse sentido, 
objetivou-se mensurar aspectos relacionados ao com-
prometimento arrimado no da Escala Base do Com-
prometimento Organizacional (EBACO). 

Ambicionando medir o nível de comprometimento de 
funcionários de uma agência bancária, esta investigação 
não teve a intenção de esgotar o assunto nem de genera-
lizar os resultados para todos os trabalhadores bancários. 
Pretendeu-se, contudo, que a análise contingencial pro-
duza matéria-prima para uma investigação mais apurada 
sobre as motivações de uma equipe de trabalho.

Os resultados apresentaram indicações que refor-
çam a ideia de que o bom desempenho de uma ins-

tituição está associado ao comprometimento de seus 
membros. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de 
implementação de ações voltadas a estimular o com-
prometimento dos indivíduos para possibilitar o de-
senvolvimento institucional com origem no envolvi-
mento dos funcionários.

A alternativa de se realizar estudo envolvendo sete 
bases distintas, relacionadas ao comprometimento or-
ganizacional possibilitou se proceder um exame mais 
amplo desse construto. Os resultados apontaram as-
pectos afetivos, afiliativos, de obrigação, de recom-
pensas e de alternativas, aproximando de uma visu-
alização mais complexa sobre o comportamento dos 
sujeitos na organização. 

Identificou-se, de forma geral, o fato de que os 
participantes da pesquisa apresentam um grau ele-
vado de afetividade pela instituição, externando pre-
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ocupação com o desempenho, porém, não vinculam 
a sua permanência na instituição como uma obri-
gação. Indica-se que a instituição tem uma política 
de recompensas e possibilita oportunidades para os 
funcionários. Assim, pode-se inferir que a instituição 
traz uma preocupação com o envolvimento de seus 
funcionários, com vistas a estimular maior identifi-
cação, com suporte na dimensão afetiva e em maior 
motivação, desde o reconhecimento e as opções as-
sociadas ao trabalho. Merece atenção o fato de o as-
pecto afiliativo ter sido considerado baixo, visto que 
esse fator se revela importante para a constituição de 

equipes saudáveis e harmônicas. Esse fator pode estar 
associado à quantidade de novos funcionários, que se 
mostra significativa na amostra da pesquisa. 

Por fim, o estudo desenvolvido neste artigo indica 
que os aspectos do comprometimento organizacio-
nal devem ser considerados para a constituição da 
estratégia organizacional. Destaca-se o limite desta 
pesquisa pelo tamanho da amostra e porque retratou 
apenas um dado momento histórico da instituição fi-
nanceira.  Contudo, seus resultados motivam maiores 
investigações sobre os principais fatores que influen-
ciam o desenvolvimento de equipes harmônicas.
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resUmo
A mensuração do desempenho é um assunto que ocupa posição central dento do contexto da competitividade empresarial ao longo das últimas décadas. Por 
outro lado, a mensuração do desempenho de cadeias tem recebido pouca atenção tanto por parte de acadêmicos quanto por parte de gestores. O objetivo deste 
artigo é investigar os padrões de uso de indicadores de desempenho de cadeia no âmbito de organizações agroindustriais localizadas na Região Metropolitana do 
Recife. Foram investigadas 38 empresas a partir de 36 indicadores de desempenho de cadeia distribuídos entre cinco grupos distintos. A técnica de análise foi a 
estatística descritiva. Os resultados apontaram distintos padrões de uso declarado tanto no que se refere às categorias de indicadores quanto no que se refere aos 
indicadores individualmente.

Palavras-chave: Mensuração de desempenho. Cadeias de suprimento. Gestão agroindustrial.

aBstract
The measurement of performance is an issue that occupies the central position of the dental context of business competitiveness over the past decades. 
Moreover, performance measurement chain has received little attention both by academics or by managers. The aim of this paper is to investigate the patterns 
of use of performance indicators of chain within agribusiness organizations located in the Metropolitan Region of Recife. We investigated 38 companies from 36 
chain performance indicators distributed among five groups. The technique of analysis was descriptive statistics. The results showed distinct patterns stated 
use both as regards the types of indicators and in the case of individual indicators.

Key words: Performance measurement. Supply chains. Agribusiness management.
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   1  INTRODuÇÃO

A mudança do paradigma competitivo, baseada 
na competição entre cadeias de suprimentos e não 
mais entre empresas isoladas, fez com que a preo-
cupação com a avaliação do desempenho ultrapas-
se as fronteiras físicas das empresas e englobe a 
avaliação da cadeia como um todo, com o objetivo 
principal de melhorar o posicionamento competiti-
vo da referida cadeia. 

Neste contexto, a avaliação de desempenho é en-
tendida como um dos pilares da gestão da cadeia a 
fim de apoiar na compreensão de que não adianta uma 
empresa adotar as melhores práticas se os seus forne-
cedores, por exemplo, não respondem com a mesma 
“presteza” as suas demandas (LUCHT, 2005). Em-
presas que atuam dentro da estrutura de uma cadeia 
de suprimento influenciam o desempenho das demais 
participantes (HAAN ET AL., 2003; BIGLIARDI, 
BOTTANI, 2010). 

Uma cadeia de suprimento é entendida como uma 
entidade e a mensuração de seu desempenho deve-
ria considerar sua estrutura como um todo (HOLM-
BERG, 2000; BIGLIARDI; BOTTANI, 2010) am-
pliando o escopo dos indicadores de desempenho do 
nível das empresas individuais para o nível da cadeia 
de suprimento (VAN HOEK, 2001). 

Contudo, muitas empresas individuais enfrentam 
dificuldades em operacionalizar sistemas de mensu-
ração de desempenho de cadeia de suprimento (SI-
MATUPANG; SRIDHARAN, 2002; LOHMAN; 
FORTUIN; WOUTERS, 2004), uma vez que indica-
dores de desempenho não consigam refletir aspectos 
comuns inerentes à cadeia como um todo (FAUSKE 
et al., 2007).    

O objetivo deste artigo é investigar os padrões de 
uso de indicadores de desempenho de cadeia no âm-
bito de organizações agroindustriais localizadas na 
Região Metropolitana do Recife. O entendimento dos 
principais aspectos conceituais acerca da mensuração 
do desempenho no contexto de cadeias de suprimen-
to proporcionará uma visão geral sobre esta atividade 
gerencial.

2 mENsuRAÇÃO DO DEsEmPENHO DE 
CADEIAs DE suPRImENTO

A mensuração de desempenho pode ser definida, 
então, como o processo de quantificar a ação, onde 
a mensuração é a maneira de quantificar e  a ação 

está relacionada ao desempenho (NEELY et al.,1995). 
Ainda, e acordo com estes autores, o desempenho en-
volve duas dimensões: a eficiência e a eficácia. A efi-
ciência está relacionada aos parâmetros econômicos 
de utilização dos recursos necessários para alcançar a 
satisfação dos clientes em relação ao serviço presta-
do. Já a eficácia se refere ao alcance desta satisfação. 
Neste sentido, mensuração de desempenho pode ser 
também definida como sendo o processo de quantifi-
car a eficiência e eficácia de uma ação.

Segundo Bond (2002), mensuração de desempe-
nho pode ser definida, de maneira genérica, como 
sendo a atividade de se determinar as medidas de de-
sempenho no sentido de adequar, ajustar e controlar 
alguma atividade. Vale destacar que os objetivos da 
análise de desempenho podem variar de acordo com 
as necessidades específicas de cada empresa, entre-
tanto, pode-se afirmar que o objetivo central de uma 
medição de desempenho é apontar se as empresas es-
tão seguindo o caminho certo para alcançar as metas 
estrategicamente determinadas.  

De acordo com Nelly et al. (1995) é importante 
diferenciar mensuração de desempenho, sistema de 
mensuração e indicador de desempenho. O primeiro 
se refere ao processo de quantificar a ação, em termos 
de eficiência e eficácia, já o sistema de mensuração de 
desempenho é um conjunto amplo de medidas que ser-
vem para avaliar processos e atividades específicos da 
empresa. E indicadores de desempenho podem ser de-
finidos como medidas quantificáveis as quais servem 
para mensurar a eficácia e eficiência de uma ação.

Nesse sentido, mensuração de desempenho é um 
tema que, ao longo das últimas décadas, vem desper-
tando grande interesse entre profissionais e acadêmi-
cos. Muito progresso tem sido feito, desde então, em 
relação à consolidação dos sistemas de mensuração 
de desempenho empresariais como um conjunto de 
medidas destinadas a equilibrar os diversos aspectos 
organizacionais (TARGEN, 2004). 

Esse progresso foi estimulado, principalmente, 
por um conjunto de mudanças ambientais que afeta-
ram o cenário de negócios mundial.  Neste sentido, 
antes de definir mensuração de desempenho e desta-
car seus principais objetivos, é importante compreen-
der o contexto em que a mensuração de desempenho 
adquiriu importância significativa. 

 Segundo Kaplan e Norton (1999), antes da déca-
da de oitenta o desempenho superior dependia, es-
sencialmente, das maneiras como eram alocadas as 
novas tecnologias aos ativos físicos da empresa em 
busca de uma produção em massa padronizada. Nes-
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te contexto, a avaliação de desempenho era focada na 
dimensão financeira e econômica e nos aspectos de 
alocação e utilização dos recursos e ativos da empresa.

Segundo Neely (1999), as limitações das tradi-
cionais mensurações de desempenho, constituídas 
unicamente por medidas financeiras e econômicas 
que não retratavam todos os aspectos necessários 
para o sucesso de uma empresa nesse ambiente 
competitivo descrito. Então, a análise de desempe-
nho tornou-se objeto de grande interesse por parte 
de estudiosos e gestores. O autor aponta que não é 
possível explicar tal fenômeno de forma definitiva, 
porém, existem seis causas que poderiam ajudar a 
entender, tais como: “a natureza mutante do traba-
lho”, “o aumento da concorrência”, “iniciativas de 
melhorias específicas”, “mudanças dos papéis orga-
nizacionais”, “mudanças na demanda externa” e “o 
poder da tecnologia de informação”.

Em função dessas mudanças ocorridas no ambien-
te competitivo global, a literatura entende que é ne-
cessária a inclusão de outras medidas no processo de 
mensuração de desempenho, que representem mais 
dimensões empresariais, tais como: qualidade, flexi-
bilidade, aprendizagem e crescimento (WOUTERS; 
SPORTER, 2005). 

A partir desta constatação, há uma crescente pre-
ocupação em examinar o processo de mensuração 
de desempenho e definir sistemas de mensuração 
que possam incluir um conjunto de medidas adequa-
das para a avaliação do desempenho global de uma 
organização.

No caso das cadeias de suprimento, a mensuração 
de desempenho é algo mais complexo, já que elas re-
presentam um conjunto de empresas com um aglo-
merado de processos e atividades interligados. A li-
teratura destaca que é difícil estabelecer um conjunto 
de indicadores adequados que representem todos os 
processos e atividades chaves de uma cadeia já que o 
desempenho da cadeia depende, ao mesmo tempo, da 
performance individual dos elos e das ações conjun-
tas executadas por eles.

Rafele (2004) afirma que, anteriormente, a mensu-
ração de desempenho era voltada para processos es-
pecíficos da cadeia de suprimento, no entanto, a partir 
do final da década de noventa, o foco tem sido dado 
à avaliação da cadeia de maneira global. Nesta pers-
pectiva, o desenvolvimento de um sistema de men-
suração para a cadeia de suprimento é fundamental 
para que a gestão ultrapasse o limite das fronteiras 
das empresas e alcance o sistema como um todo (LU-
CHT, 2005).

O desenvolvimento de sistemas de mensuração 
para cadeias leva a uma seleção de métricas adequa-
das. Existe uma discussão árdua entre os autores da 
área em torno deste assunto, escolha de medidas de de-
sempenho para cadeias de suprimento. O que se sabe é 
que não existe um conjunto pré-estabelecido de medi-
das que seja aplicável a qualquer cadeia de suprimento, 
já que cada cadeia possui características próprias que 
requerem indicadores diferentes (BEAMON, 1999). 

De acordo com Beamon (1998), um importante 
componente no projeto de uma cadeia de suprimento 
é a implantação de um sistema de mensuração de de-
sempenho. Como já foi dito, um conjunto de medidas 
de desempenho é utilizado para medir a performan-
ce de um sistema e compará-lo a diferentes sistemas, 
neste sentido, existem medidas de desempenho con-
sistentes para avaliar a performance de uma cadeia de 
fornecimento e são classificadas em duas dimensões: 
qualitativa e quantitativa

Segundo Holfman (2004), a preocupação na ava-
liação de desempenho de uma cadeia de suprimento 
deve ser na definição de indicadores que realmente 
importam para avaliar a cadeia.  Uma estrutura de 
indicadores de uma cadeia, portanto, deve levar em 
conta suas especificidades, tais como: quantidade de 
empresas envolvidas, processos de negócios e arran-
jos de relações estabelecidos. Apesar dos esforços 
em estabelecer uma gestão de cadeia de suprimento 
efetiva acompanhada de um sistema de mensuração 
ainda possui barreias visíveis, de acordo com Savaris 
e Voltolini (2004), tais como: 

• Falta de indicadores de desempenho comuns;
• Falta de consenso quanto às necessidades re-

ais dos clientes;
• Decisões unilaterais;
• Informações desatualizadas e incorretas;
• A necessidade do envolvimento de um gran-

de número de recursos humanos das empresas 
para a gestão de uma cadeia de suprimento.

  
Para uma efetiva gestão de cadeia de suprimen-

tos se faz necessário a implantação de ferramentas 
que possam monitorar e controlar os elos e os pro-
cessos e atividades chaves da cadeia. A avaliação de 
desempenho é uma temática que já há algum tempo 
vem adquirindo importância no âmbito empresarial 
e acadêmico, e a partir da disseminação das teorias 
referentes à cadeia suprimento houve uma preocupa-
ção em estudar sistemas de mensuração que englobe 
o conjunto de empresas pertencente à referida cadeia.
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3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

O primeiro aspecto relevante acerca dos procedi-
mentos metodológicos se refere à caracterização da 
pesquisa. Dada a perspectiva adotada, esta pesquisa 
possui uma natureza exploratória. Para Gil (1999), 
pesquisas exploratórias têm a finalidade de formular 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
em estudos posteriores. Andrade (1999) vai além ao 
considerar que uma pesquisa exploratória visa a no-
vos enfoques. Gil (2008) destaca ainda que pesquisas 
exploratórias podem ser bastante flexíveis. 

De acordo com Leite (1978), o escopo de uma pesqui-
sa pode ser delimitado em termos temporais, geográficos, 
setoriais ou qualquer outra dimensão cabível com base na 
disponibilidade ou obtenibilidade de dados ou com o fun-
damento nos objetivos e nos custos da execução da pesqui-
sa. Considerando a acessibilidade e os custos, a pesquisa foi 
realizada junto às empresas localizadas na Região Metro-

politana de Recife do Estado de Pernambuco.
 A Região Metropolitana é constituída por 14 

municípios. O último censo agropecuário do IBGE 
(2006) aponta que Pernambuco possui, aproxima-
damente, 304.788 estabelecimentos agropecuários. 
Segundo os dados deste censo, o valor da produção 
vegetal é, em média, 712. 925 (mil reais). Já a produ-
ção animal é cerca de 516.517 (mil reais). De acordo 
com o IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco), a 
Região Metropolitana do Recife é uma das principais 
regiões da agropecuária no Estado de Pernambuco.

Foi escolhida uma amostra inicial de 90 empresas 
pertencentes ao setor do agronegócio localizadas na 
Região Metropolitana do Recife que foram contac-
tadas com o intuito de verificar sua disponibilidade 
em participar da pesquisa. Apenas 38 aceitaram e 
se disponibilizaram a fornecer os dados. O perfil do 
segmento de atuação das empresas que integraram a 
amostra está apresentado na tabela 1.

 empresas segmento de atuação amostra
 Produtores Alimentos 13
 Produtores Outros 1
 Varejo Alimentos 16
 Atacado Alimentos 5
 Atacado Outros 3
 Total  38

 número de funcionários frequência %
 Micro 20 52,7
 Pequenas 17 44,7
 Não respondeu 1 2,6
 Total 38 100

tabela 1: Perfil do segmento de atuação das empresas que integraram a amostra

Fonte: Pesquisa de campo

Fonte: Pesquisa de campo
Nota: Critério adotado pelo SEBRAE (2010). 

tabela 2: Perfil do tamanho das empresas que integraram a amostra

Outra informação coletada acerca das empresas 
que integraram a amostra se referiu ao seu tamanho. 

O da amostra a partir desta característica está apre-
sentado na tabela 2.

Para a Coleta de dados desta pesquisa, foi utilizada 
a técnica de aplicação de questionário com perguntas 
fechadas. De acordo com Gil (2008), o questionário 
serve para quantificar um determinado fenômeno, em 
números, com finalidades específicas tais como: clas-
sificação e análise. Ainda em relação às vantagens 
do questionário Goldenberg (2002) afirma que este 
instrumento é menos dispendioso, exige menor ha-

bilidade de aplicação, pode ser enviado ou entregue 
em mão, pode ser aplicado a um grande número de 
pessoas ao mesmo tempo e a padronização garante 
maior uniformidade para a mensuração. Das 38 em-
presas que constituem a amostra, 34 entregaram pes-
soalmente o questionário impresso respondido. Ou-
tras 4 empresas enviaram o questionário respondido 
via e-mail. Todos os procedimentos relativos à coleta 
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indicadores baseados em custos não % sim %
Minimização de custos 12 31,5 26 68,5
Maximização de vendas 15 39,4 23 60,6
Maximização de lucros 22 57,9 16 42,1
Inventário de Investimentos 24 63,1 14 36,9
Retorno sobre investimento 28 73,8 10 26,2
Custo total da produção 23 60,2 15 39,8
Tempo do produto em estoque 21 55,2 17 44,8

tabela 3: Padrões declarados de uso dos indicadores de desempenho da categoria de custos

Fonte: Pesquisa de campo

dos dados foram realizados no período de 01/08/2011 
a 31/10/2011. 

A investigação sobre os padrões de uso de indica-
dores de desempenho de cadeia foi operacionalizada 
a partir de 36 indicadores distribuídos entre cinco di-
mensões distintas, a saber:

• Custos (BEAMON, 1998) - minimização de 
custos, maximização de vendas, maximiza-
ção de lucros, inventário sobre o investimen-
to, retorno sobre o investimento, custo total de 
produção, tempo do produto em estoque;

• Custos logísticos (BROWERSOX, CLOSS, 
2001) - custos de armazenagem, custos de 
transporte, inventário, custos do pedido e giro 
de estoque;

• Qualitativos (RAFELE, 2004; GUNASEKA-
RAN; PATEL; MCGAUGHEY, 2004) - satis-
fação do consumidor, flexibilidade, informa-
ção e integração de materiais, gestão do risco, 
responsividade, crescimento de market share 
e gestão da inovação;

• Capacidade de resposta ao consumidor (BE-
AMON, 1998) - tempo de processamento do 
pedido, tempo de entrega, flexibilidade, devo-
luções, produtividade do pessoal, satisfação 
do consumidor e quebra de estoque;

• Desempenho do fornecedor (CONCEIÇÃO; 
QUINTÃO, 2005) - tempo de recebimento, 
recebimento de acordo com as especificações 
exigidas, devoluções parcial ou integral de 
produtos ao fornecedor, entregas realizadas 
no prazo e atendimento do produto realizado.

Os resultados foram apresentados a partir de uma 

perspectiva descritiva. De acordo com Levin (1987, 
p.9), “a estatística descritiva pode ser definida como 
um conjunto de técnicas para a redução de dados 
quantitativos (ou seja, uma série de números) a um 
número menor de termos descritivos que sejam, fa-
cilmente, comunicáveis”. Segundo Fonseca e Martins 
(2009), a estatística descritiva tem como principal 
objetivo descrever e analisar os dados numéricos de 
uma população ou amostra.

Limitações metodológicas podem estar associadas 
a diversos fatores. Para Creswell (1994), uma limita-
ção indica uma fragilidade potencial do estudo. Nesta 
pesquisa, algumas limitações podem ser citadas:

 
• Dadas as características da amostra analisa-

da, os resultados não podem ser generalizados 
para todas as agroindústrias que atuam no Es-
tado de Pernambuco; 

• A ausência de um cadastro acerca do universo 
de pesquisa considerado, há a possibilidade da 
amostra não contemplar todas as modalidades 
de empresas agroindustriais existentes quan-
do da coleta de dados.

    4 REsuLTADOs

A partir dos procedimentos metodológicos apre-
sentados anteriormente, a pesquisa foi operacionali-
zada para atingir o objetivo proposto. Deste modo, 
cada uma das empresas investigadas se pronunciou 
quanto ao uso (ou não uso) dos inúmeros indicadores 
de desempenho de cadeia considerados a partir das 
cinco categorias em busca da intensidade de uso. A 
primeira categoria de indicadores investigada foi a de 
custos. Os resultados estão apresentados na tabela 3.

A partir dos resultados obtidos, pode-se verificar 
que as empresas pesquisadas declararam que moni-
toram principalmente a minimização de custos e a 
maximização de vendas. Este resultado sugere a pre-
sença de indícios sobre a relevância da eficiência ope-

racional monitorada no âmbito nas empresas inves-
tigadas. Os indicadores de desempenho referentes à 
maximização dos lucros e ao tempo de permanência 
dos produtos em estoque também obtiveram níveis 
de uso significativos. Por outro lado, os inventários 
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de investimentos e retornos sobre os investimentos 
obtiveram os menores percentuais de uso. Estes re-
sultados apontam para distintas intensidades de uso 
dos distintos indicadores de desempenho de cadeia 

pertencentes à categoria de custos.
A segunda categoria de indicadores analisada foi a 

de custos logísticos. Os resultados estão apresentados 
na tabela 4.

indicadores baseados em custos logísticos não % sim %
Custo total de produção 22 57,8 16 42,2
Custo de Armazenagem 16 42,2 22 57,8
Custo de Transporte 9 23,6 29 76,4
Inventário 17 44,7 21 51,3
Retorno sobre o investimento 32 84,2 6 15,8
Custo de pedido 31 81,6 7 18,4
Giro de estoque 19 50 19 50

indicadores qualitativos  não % sim %
Satisfação dos consumidores 10 26,3 28 73,3
Flexibilidade 21 55,2 17 44,8
Informação e Integração de materiais 30 78,9 8 21,1
Gestão do risco 29 76,3 9 23,7
Desempenho do Fornecedor 24 63,1 14 36,9
Responsividade 29 76,3 9 23,7
Crescimento de Market Share 29 76,3 9 23,7
Gestão da inovação 28 73,6 10 26,4

indicadores baseados na capacidade de resposta ao consumidor não % sim %
Tempo de processamento de pedido 12 31,5 26 68,5
Tempo de entrega 5 13,5 33 86,5
Flexibilidade 23 60,5 15 39,5
Devoluções 17 44,7 21 55,3
Produtividade do Pessoal 26 68,4 12 31,6
Satisfação do consumidor 16 42,1 22 57,9
Quebra de Estoque 27 71 11 29

tabela 4: Padrões declarados de uso dos indicadores de desempenho da categoria de custos logísticos

tabela 5: Padrões declarados de uso dos indicadores de desempenho da categoria de indicadores qualitativos

tabela 6: Distribuição de frequência do uso de indicadores de desempenho 
da categoria de capacidade resposta ao consumidor

Fonte: Pesquisa de campo

Fonte: Pesquisa de campo

Fonte: Pesquisa de campo

Através dos resultados obtidos, pode-se iden-
tificar uma preocupação evidente com o custo de 
transporte por parte das empresas investigadas 
(percentual declarado de uso de aproximadamente 
75%). Este indício sugere que as decisões estratégi-
cas na dimensão dos custos logísticos tomadas no 
âmbito nas empresas investigadas se pautam, prin-

cipalmente, nas operações de transportes. Pode-se 
destacar ainda o uso do indicador relativo ao custo 
de armazenagem. O retorno sobre o investimento e 
o custo do pedido foram declarados como os indi-
cadores menos usados.

A terceira categoria estudada foi a qualitativa. Os 
resultados estão apresentados na tabela 5. 

Os resultados obtidos demonstram que apenas o 
indicador referente à satisfação dos consumidores 
obteve percentual elevado (aproximadamente 75% 
das empresas investigadas declarou utilizar este in-
dicador). Este resultado sugere que os indicadores 
pertencentes a esta categoria não têm recebido muita 

atenção por parte dos gestores das empresas investi-
gadas em comparação às duas categorias apresenta-
das anteriormente.

A quarta categoria de indicadores investigados foi 
a de capacidade de resposta ao consumidor. Os resul-
tados estão apresentados na tabela 6.
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indicadores baseados no desempenho do fornecedor não % sim %
Tempo de recebimento 11 28,9 27 71,1
Recebimento dos produtos de acordo com as especificações exigidas 10 26,3 28 73,7
Devoluções parciais ou integrais de produtos ao fornecedor 25 65,7 13 34,2
Entregas realizadas no prazo 10 26,3 28 73,7
Atendimento do produto realizado 28 73,7 10 26,3

tabela 7. Padrões declarados de uso dos indicadores de desempenho da categoria do desempenho do fornecedor

Fonte: Pesquisa de campo

Os indicadores apontados como mais usados nes-
ta categoria foram o tempo de entrega e o tempo de 
processamento dos pedidos. Este indício sugere a 
prevalência do foco sobre a eficiência da logística 
interna como referência de desempenho relevante no 
âmbito nas empresas investigadas Vale destacar que 
o indicador tempo de entrega com alta taxa de uso é 

influenciado, proporcionalmente, pelo tempo de pro-
cessamento do pedido. Estes indicadores, portanto, 
apontados como mais usados pelas empresas pesqui-
sadas são, diretamente, relacionados. 

A quinta e última categoria estudada é a de de-
sempenho do fornecedor. Os resultados estão apre-
sentados na tabela 7.

Pode-se verificar que os indicadores referentes 
ao tempo de recebimento, ao recebimento dos pro-
dutos de acordo com as especificações exigidas e a 
realização de entregas no prazo obtiveram os mais 
altos percentuais de uso. Este resultado aponta para 
o tempo como fator mais relevante a ser considerado 
por esta categoria no âmbito nas empresas investiga-
das. Isto mostra que os elos avaliam seus fornecedo-
res, principalmente, a partir da capacidade do cum-
primento dos prazos estabelecidos e do atendimento 
das especificações exigidas.

Ficou demonstrado que as empresas investigadas 
consideram os diversos indicadores de desempenho 
de cadeia, bem como as distintas categorias de indi-
cadores, a partir de perspectivas heterogêneas. Em-
bora estes resultados não possam ser extrapolados 
para todas as empresas que atuam no agronegócio, 
eles revelam evidências importantes sobre os padrões 
de uso de indicadores de desempenho de cadeia no 
âmbito dessas empresas.   

5 CONCLusÕEs

A investigação dos padrões do uso de indicado-
res de desempenho de cadeia mostrou a prevalência 
de alguns em comparação aos demais. No âmbito na 
análise da frequência do uso dos indicadores, os da-
dos da primeira categoria de indicadores, custos, de-
monstraram que as empresas pesquisadas estão em 
sua grande maioria, preocupadas com os parâmetros 
financeiros relacionados ao controle de custos (mi-
nimização de custos) e o aumento das vendas (ma-
ximização de vendas). A dimensão de investimen-

to, representada pelos indicadores de retorno sobre 
investimento e inventário de investimento, obteve 
altas taxas negativas. Este fato pode representar a 
ausência de um esforço substancial dessas empresas 
em monitorar e consolidar as informações referentes 
ao investimento.

Em relação aos custos logísticos, o destaque foi o 
custo de transporte. No agronegócio, em função das 
particularidades das cargas agrícolas e da dinâmica 
dos agentes de transportes, a alta taxa de uso deste 
indicador já era esperada. Além disto, foram confir-
madas a importância do transporte como uma área 
operacional essencial para a realização das funções 
da distribuição e a sua significativa representativida-
de nos custos logísticos totais. 

Vale salientar ainda, o não uso majoritário do in-
dicador de custo de pedido. Este indicador é um dos 
componentes de orientação das decisões estratégicas 
em relação às escolhas das fontes de fornecimento. 
Neste contexto, o não uso deste indicador pode repre-
sentar a falta de atenção das empresas investigadas 
em pautar suas decisões sobre fontes de suprimentos, 
a partir do parâmetro do custo do pedido. 

Na dimensão qualitativa dos indicadores, vale 
destacar as altas taxas negativas em relação ao uso 
de indicadores que refletem parâmetros do nível de 
serviço prestado e de crescimento e aprendizagem 
organizacionais, tais como: responsividade, cresci-
mento de market share e gestão da inovação. Indi-
cadores como responsividade e gestão da inovação 
representam elementos intangíveis do negócio e, de 
acordo com a amostra analisada, esses elementos não 
despertam ainda grande interesse gerencial por parte 
das empresas agroindustriais, apesar de sua impor-
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tância competitiva já reconhecida. Os indicadores de 
informação e integração de materiais e desempenho 
de fornecedor, também, não são utilizados pela maio-
ria das organizações. Isto pode refletir a ausência de 
iniciativa estratégica em realizar integrações inter-
nas, entre as operações logísticas e de produção e ex-
ternas, junto às fontes de suprimento. 

Na categoria da capacidade de resposta ao consumi-
dor, foi observada a importância estratégica da gestão 
de estoques e da distribuição, trabalhando de maneira 
conjunta com a produção, no caso dos produtores/for-
necedores, traduzida pelos altos usos dos indicadores 

de tempo de processamento de pedido e tempo de en-
trega. Isto confirma a busca efetiva pela manutenção 
dos níveis de estoque desejados, reduzindo de maneira, 
constante, o estoque de segurança, a partir da padroni-
zação do ciclo do pedido e do tempo de entrega.

Na categoria de desempenho de fornecedor, as 
dimensões de prazo e conformidade são as que mais 
preocupam as empresas da amostra analisada. O que 
mostra que os elos avaliam seus fornecedores, prin-
cipalmente, a partir da capacidade do cumprimento 
dos prazos estabelecidos e do atendimento das espe-
cificações exigidas.
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resUmo
Existe uma grande dificuldade por parte de muitos profissionais, em entender corretamente por onde os custos da empresa devem percorrer para geração das 
informações necessárias à administração da empresa, ou seja, identificar o processo de mensuração dos custos. Um dos problemas tem sido o crescente número 
de estudos realizados sem uma devida classificação das técnicas utilizadas na mensuração e gerenciamento dos custos, ocasionando inúmeras confusões entre 
os interessados na área. Este trabalho teve como propósito desenvolver uma classificação dos principais sistemas, métodos e critérios apresentados na literatura 
sobre custos, baseando-se no objetivo principal de cada uma destas técnicas, a fim de possibilitar uma melhor compreensão do conjunto de estudos sobre custos. 
Na pesquisa se utilizou da revisão bibliográfica sobre o tema, buscando classificar os diversos métodos de custeamento, de forma prática e didática. Com base 
na literatura corrente, verificou-se que todo o sistema de custeamento pode ser classificado em Critérios de Acumulação, Critérios de Mensuração, Critérios de 
Apropriação dos Gastos e Modelos de Gestão de Custos.

Palavras-chave: Custos. Sistemas de custeio. Critérios de custos. Gestão de custos.

aBstract
There is a great difficulty on the part of many professionals, to properly understand by where the costs of the company should go for generation of the information 
necessary for the administration of the company, i.e., how we can identify the process of cost measurement. One of the problems has been the growing number 
of studies carried out without a proper classification of techniques used in the cost measurement and management, causing endless confusion between those 
interested in the area. This paper had as purpose develop a classification of the main systems, methods and criteria presented in the literature on costs, based 
on the main objective of each one of these techniques, in order to enable a better understanding of the set of studies on costs. The research used the literature 
review on the costs, trying to sort the various methods of what mattered, so practical and didactic. Based on current literature, it was found that the all system 
of costing can be classified into Accumulation Criteria, Cost Measurement, Costs Allocation and Cost Management Models.

Key words: Costs. Cost systems. Cost criteria. Cost management.
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   1 INTRODuÇÃO   

Observa-se atualmente, um grande número de 
publicações sobre custos e seus critérios, sistemas e 
métodos, sem a devida preocupação no que diz res-
peito ao contexto de cada um deles no processo de 
apuração de custos dos produtos, atividades, unida-
des administrativas, clientes, entre outros. Entretan-
to, esse fato pode dificultar o entendimento por parte 
dos profissionais  da ‘real’ utilidade e limitações de 
cada um desses sistemas, métodos e critérios.

Segundo o Dicionário Michaelis (WEISZFLOG, 
2004), o termo taxinomia (ou taxionomia) signifi-
ca “1 Estudo dos princípios gerais da classificação 
científica. 2 Distinção, ordenação e nomenclatura 
sistemáticas de grupos típicos, dentro de um campo 
científico.” Diante da grande diversidade de estudos 
sobre sistemas, métodos e critérios apresentados na 
literatura sobre custos, é possível se estabelecer uma 
taxinomia de tais ferramentas? Este trabalho tem 
como objetivo propor uma classificação (taxinomia) 
dos principais sistemas, métodos, critérios apresen-
tados na literatura sobre custos, baseando-se no ob-
jetivo principal de cada um deles. 

A pesquisa foi realizada através da literatura es-
pecializada disponível sobre o referido tema, ado-
tando o procedimento metodológico de natureza 
teórica, através de método de observação indireta 
(consulta bibliográfica e documental). Foi escolhido 
o método comparativo, por proceder à investigação 
de indivíduos, classes, fenômenos, fatos, padrões 
ou comportamentos, com vistas a ressaltar as seme-
lhanças e diferenças entre eles.

2 EsTRuTuRA BásICA DE um 
sIsTEmA DE CusTOs

Inicialmente, é necessário conceituar alguns ter-
mos utilizados na área de custos, para possibilitar um 
entendimento mais amplo do objetivo a ser atingido:

• Objeto de custo – “qualquer coisa para a 
qual se deseja uma mensuração de custos” 
(HORNGREN et al., 2000, p. 67).

• Centro de Custo – unidade organizacional de 
acumulação dos custos (MAHER, 2001).

• Sistema – “um conjunto de partes (unidades) 
devidamente coordenadas e correlacionadas 
que, trabalhando conjuntamente, procuram 
atingir um ou mais objetivos formam um sis-
tema” (CARASTAN, 1993, p.08).

Com base na afirmação de que, um sistema é um 
conjunto de partes coordenadas e correlacionadas, 
classificaram-se os critérios, métodos e sistemas de 
custeio, com base no objetivo principal de cada uma 
das técnicas aqui discutidas, formando assim uma 
Estrutura Básica de um Sistema de Custo, que aten-
da às necessidades de informação de seu usuário. A 
Estrutura dos Sistemas de Custo pode ser segmenta-
da, segundo o propósito principal em:

a. Critérios de Acumulação dos Custos – como 
os custos serão acumulados aos objetos de 
custeio;

b. Critérios de Mensuração dos Gastos – qual a 
base de valor que servirá como fonte de ava-
liação dos gastos;

c. Critérios de Apropriação dos Gastos – quais 
os gastos serão mensurados no custo do ob-
jeto de custeio;

d. Critérios de Alocação dos Gastos Indiretos – 
como os gastos indiretos serão atribuídos aos 
objetos de custeio; e

e. Modelos de Gestão de Custos – como geren-
ciar os custos, a fim de atender aos objetivos 
da empresa.

Apesar de existir na literatura corrente outros 
rótulos ou títulos para cada um destes segmentos, 
considera-se mais relevante se prender no devido 
entendimento de cada um deles do que no próprio 
rótulo, ou seja, deve-se dar preferência à essência e 
não à forma. 

Cabe ressaltar que, apesar da busca de uma ta-
xonomia de custos, não existe um único sistema de 
custo, nem tampouco algum critério de acumulação, 
de mensuração, de apropriação dos gastos ou de 
alocação dos gastos indiretos que seja igualmente 
relevante para todo o tipo de decisão, pois segun-
do (Horngren et al.; 2000, p.xxi) “custos diferentes 
para objetivos diferentes”. Cada administrador e/ou 
cada empresa necessita de um tipo de informação 
especifica, por isto cada sistema, critério e mensura-
ção trará uma informação diferente e que poderá ser 
relevante para a tomada de decisão específica.

2.1 CRITÉRIOS DE ACUMULAÇÃO DOS 
CUSTOS

Os Critérios de Acumulação dos Custos buscam 
determinar qual a forma que será realizada a acu-
mulação dos gastos ao objeto de custeio. Segundo 



63 v.6, n.1, Out. 2013/mar. 2014  ISSN 1984-4204

Leone (1997, p.186), “os sistemas de acumulação de 
custos se destinam a coletar os dados de custos, di-
reta ou indiretamente, identificados aos objetos de 
custeio”, sendo que, a priori, existem 02 (dois) tipos: 
Critério de Acumulação por Processo e Critério de 
Acumulação por Ordem de Produção/Serviço.

O Critério de Acumulação por Ordem de Pro-
dução/Serviço é um critério que acumula os custos 
a uma unidade ou lote de produção/serviço específi-
co; ou seja, os custos são acumulados separadamen-
te, segundo ordens específicas emitidas pela área 
industrial, de serviços ou comercial. Este sistema 
identifica a produção de lotes de produtos ou pro-
dutos/serviços diferentes durante o processo, sendo 
que o custo final é determinado somente quando a 
ordem de produção/serviço for concluída Segundo 
Maher (2001), este sistema é mais utilizado em em-
presas com produção por ordem, sendo que o tipo de 
produto é, normalmente, customizado.

O Critério de Acumulação por Processo é 
o critério que acumula os custos aos processos de 
produção, e posteriormente são divididos pela quan-
tidade produzida no mesmo período do processo, 
obtendo-se o custo médio por unidade produzida. 
As características predominantes neste sistema são 
de natureza contínua, em que se elaboram produtos/
serviços padronizados (MAHER, 2001).

A diferença entre os dois critérios é o objeto final 
do custeio. O critério de acumulação por ordem tem 
como objeto final de custeio, o lote ou a ordem de 
produção/serviço específica, enquanto que o objeto 
final do critério de acumulação por processo é a pro-
dução em série, na qual se encontra o custo unitário 
da unidade produzida ou serviço prestado. 

2.2 CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DOS 
GASTOS

Os Critérios de Mensuração dos Gastos estabe-
lece a base de valor que servirá como fonte de ava-
liação dos gastos, e que serão valores históricos, 
presentes ou futuros. Entre as principais bases de 
valoração dos gastos tem-se: o custo real, custo esti-
mado e custo-padrão (MALLO et al.; 2000).

O custo real ou custo histórico tem como fonte 
o valor do gasto realmente incorrido, ou seja, o valor 
pago (ou a ser pago) pela aquisição de um bem e/
ou serviço. Os sistemas de custo baseados nos cus-
tos reais “são importantes para traçar, através do 
tempo, o perfil da estrutura de custos da empresa e 
para fornecer dados de grande valia para auxiliar na 

previsão de tendências” (IUDÍCIBUS, 2006, p.203), 
ou seja, analisar o comportamento dos gastos da 
empresa mediante a variação de um determinado 
parâmetro. Entretanto, este critério de mensuração 
somente pode ser utilizado, quando da ocorrência 
do evento ou transação de gerar o gasto, o que nem 
sempre será útil em algumas tomadas de decisão.

O custo estimado tem como fonte o valor pro-
jetado de um gasto a ser realizado no futuro. A 
projeção ou estimação do valor dos gastos a serem 
incorridos no futuro é efetuada com base nos valo-
res ocorridos anteriormente (custo histórico) e em 
técnicas estatísticas apropriadas.

O custo padrão, também é uma forma de prever 
qual será o valor do gasto no futuro, porém se dife-
rencia do gasto estimado por tentar prever o gasto 
que realmente deve ocorrer, eliminando imperfei-
ções dos dados passados e dentro de condições nor-
mais de produção ou execução dos serviços. 

Segundo Kohler (1975) apud Leone (1997, p.281): 
“é uma previsão ou predeterminação do que os cus-
tos reais devem ser dentro de condições projetadas, 
servindo como base para o controle de custos e 
como uma medida de eficiência de produção (padrão 
de comparação), quando colocada diante de custos 
reais” [grifos nossos].

Para Martins (2010, p.316), o objetivo do custo-
-padrão é “fixar uma base de comparação entre o que 
ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido”, ser-
vindo com base de análise dos desvios entre o custo 
real (ocorrido) e ele (padrão). Ou seja, o custo-padrão 
serve como parâmetro para avaliação de desempenho 
dos administradores e da empresa através do controle 
dos gastos realmente realizados no período.

A empresa que utilizar a mensuração dos gastos 
realizados através do custo estimado ou do custo pa-
drão deverá, também, manter a mensuração através 
do custo real, com o objetivo de atender às necessida-
des da contabilidade societária, bem como para apu-
ração e análise das variações em relação aos valores 
pelo custo estimado ou custo-padrão. Desta forma, 
apuram-se os desvios, que deverão ser analisados e 
corrigidos, mantendo, assim, o desempenho opera-
cional dentro dos rumos previamente estabelecidos. 

2.3 CRITÉRIOS DE APROPRIAÇÃO DOS 
GASTOS

Quando da escolha do Critério de Apropriação 
dos Gastos, verifica-se quais os gastos deverão ser 
considerados como custo de produção e que deverão 
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figura 1 – Fluxo dos gastos através do Custeio por Absorção

Fonte: própria

compor o custo do produto fabricado ou custo dos 
serviços prestados, consequentemente, ativados no 
grupo Estoques; e quais os gastos que serão consi-
derados despesas do período, sendo levados às con-
tas de resultados. Encontram-se em nossa literatura 
existente 03 (três) critérios: Custeio por Absorção, 
Custeio Variável e Custeio Pleno.

O Custeio por Absorção tem como premissa, 
a alocação total dos custos necessários para ob-

tenção de bem e/ou serviços, independente do seu 
comportamento, fixos ou variáveis, ou seja, são tra-
tados como custo do produto e consequentemente 
inventariados aos produtos/serviços. Observando a 
Figura 1, verifica-se claramente que os custos fixos 
e variáveis são atribuídos aos produtos/serviços que, 
portanto, em um primeiro momento, são ativados e 
somente na realização das vendas irão influenciar o 
resultado da empresa.

No Custeio Variável, os produtos são mensura-
dos somente com base nos custos variáveis, sejam 
eles diretos ou indiretos. Alguns autores, entretan-
to, denominam-no de Custeio Direto, o que pode ser 
considerado indevido, pois o que deve ser observado 
é que, o objeto de custeio deve ser avaliado somente 
pelos gastos variáveis, sejam estes diretos ou indire-
tos. Dentro do Custeio Variável, somente os custos 
de produção variáveis são tratados como custo do 
produto e inventariado, enquanto que os custos fixos, 

repetitivos ou periódicos, são diretamente levados ao 
resultado do exercício (Figura 2). 

A diferença básica entre estes 02 (dois) critérios 
apropriação dos gastos é o tratamento dado aos cus-
tos fixos, enquanto no Custeio Variável, os custos fi-
xos são considerados como custo do período (despe-
sa), ou seja, são descarregados imediatamente contra 
as receitas de vendas no período da sua realização; no 
Custeio por Absorção, os custos fixos são alocados 
aos objetos de custeio.
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figura 2 – Fluxo dos gastos através do Custeio Variável

figura 3 – Fluxo dos gastos através do Custeio 

Maher (2001, p. 79) definiu o Custeio Pleno como 
“a soma de todos os custos de fabricar e vender uma 
unidade do produto”, ou seja, considera-se que os pro-
dutos e serviços devem ser avaliados pelos custos fixos 
e variáveis de produção e por todas as despesas da em-
presa, sejam administrativas, comerciais e financeiras, 
independente de sua variabilidade. Em síntese, este 
critério consiste em apropriar todos os gastos necessá-

rios para a produção e comercialização dos produtos/
serviços (Figura 3). Observa-se que, a distinção entre 
o Custeio Pleno e o Custeio por Absorção é que no 
primeiro o objeto de custeio é mensurado por todos 
os gastos realizados (custos e despesas), enquanto que 
no segundo, o objeto é avaliado somente pelos custos, 
sendo que as despesas são descarregadas imediata-
mente para o resultado da empresa.

Fonte: própria

Fonte: própria
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Cabe ressaltar que, para fins de contabilidade tri-
butária, no Brasil, só é permitida a utilização do Cus-
teio por Absorção.

2.4 CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO DOS 
GASTOS INDIRETOS

A grande dificuldade no custeamento de qualquer 
objeto de custeio (produtos, serviços, atividades, cen-
tros de custo, etc.) é quando da mensuração da parce-
la que lhe cabe dos gastos indiretos de fabricação e 
comercialização. Ao longo do tempo, observa-se que 
os estudos realizados tiveram como propósito princi-
pal a busca de um instrumento preciso para mensu-
ração dos gastos indiretos, na qual nenhum critério 
obteve total êxito. Muitos destes critérios foram ou 
estão sendo aperfeiçoados para tal propósito, porém 
a grande variedade de elementos de gastos que com-
põem os gastos indiretos, não tem um comportamen-
to padrão, possuindo diferentes formas quando asso-
ciados a um determinado parâmetro operacional, faz 
com que a busca da exatidão passe a ter um alto grau 
de dificuldade. Existem diversos critérios para atri-
buir os gastos indiretos aos objetos de custeio, em que 
se destacam a aplicação de Taxas Pré-Determinadas, 
Departamentalização, Custeio Baseado em Ativida-
des (ABC) e Unidades de Esforços de Produção. Vale 
salientar que podem existir formas variantes destes 
critérios de apropriação dos gastos indiretos, bem 
como combinação entre os mesmos.

O critério de Taxas Pré-Determinadas consiste na 
alocação dos gastos indiretos aos objetos de custeio 

através de uma taxa definida anteriormente ao pro-
cesso produtivo ou prestação do serviço; que além 
de ser uma metodologia de alocação dos gastos indi-
retos, a taxa pré-determinada pode servir como um 
instrumento de planejamento e controle dos gastos da 
empresa. Para a utilização de tal critério, deverão ser 
observados os seguintes passos (LEONE, 1997).

A - Antes do início do período analisado:
1. escolher um parâmetro que melhor represente 

o comportamento dos gastos;
2. prever o volume de atividade do parâmetro 

para o próximo período;
3. estimar os totais dos gastos indiretos;
4. apropriar os gastos indiretos a cada objeto de 

custeio;

B – Durante o período analisado:
1. os gastos indiretos de cada objeto serão alo-

cados com base na multiplicação da taxa pré-
-determinada de cada objeto de custeio pelo 
volume real do parâmetro escolhido;

2. registrar paralelamente os gastos reais incorri-
dos a cada objeto de custos;

C – Após o encerramento do período analisado:
1. apurar os gastos reais incorridos a cada objeto 

de custeio;
2. apurar as diferenças entre os valores calcula-

dos através das taxas pré-determinadas e os 
gastos reais;

3. analisar as diferenças e causas dos desvios.

figura 4 – Taxas Pré-Determinadas 

Fonte: própria
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Na Departamentalização, a administração das 
empresas divide os trabalhos realizados, levando-se 
em consideração as variadas atividades e funções 
exercidas pela empresa para que se alcancem seus 
objetivos; sendo que esta segmentação das atividades 
e funções resulta nos chamados departamentos. De-
partamentos são unidades específicas que realizam 
atividades e/ou funções semelhantes, sendo que essa 
segmentação da empresa servir também para fins de 
custeamento de seus produtos. 

A departamentalização é resultado de um es-
tudo feito pela administração da empresa, que 
leva em conta as várias especialidades e as 
diversas atividades ou funções [...]. A depar-
tamentalização se destina a separar as ativida-
des de uma empresa de acordo com a natureza 
de cada uma delas, procurando maior eficiên-

cia nas operações (LEONE, 1997, p.113-114). 

Com a Departamentalização, alguns custos indi-
retos aos produtos/serviços tornam-se custos iden-
tificáveis em relação aos departamentos, ou seja, 
tornam-se custos diretos aos departamentos (agora 
objeto de custeio). Posteriormente, os custos depar-
tamentais são levados aos objetos finais de custeio 
(Figura 5). Com a identificação dos custos aos de-
partamentos, obtêm-se informações sobre o desem-
penho dos departamentos das empresas, e princi-
palmente, diminuem a subjetividade na apropriação 
dos custos indiretos aos portadores finais dos cus-
tos, devido à alocação dos custos identificáveis aos 
departamentos, e posteriormente, dos departamen-
tos ao portador final, ambos os estágios com base 
em parâmetros mais coerentes.

figura 5 – Departamentalização

Fonte: própria

O Custeio Baseado em Atividades “é um método 
de custeio em que os custos inicialmente são atribu-
ídos a atividades e depois aos produtos, com base no 
consumo de atividades pelos produtos” (MAHER, 
2001, p.280). Apesar do referido autor se expressar 
como método (denominação atribuída por ele, mas 
que para esse artigo tem outra conotação), em essen-
cial, o ABC tem como objetivo principal atribuir os 
custos indiretos às atividades e depois aos produtos.

Por este critério, os custos indiretos (em relação 

ao produto/serviço) são alocados às atividades da 
empresa, através dos chamados direcionadores de re-
cursos; e posteriormente os custos acumulados nas 
atividades são alocados aos produtos, através dos 
direcionadores de atividades. Segundo Mallo et al 
(2000; p. 367), pode-se considerar direcionador de 
custos como uma medida quantitativa de output do 
parâmetro escolhido. Para Cooper e Kaplan (1994, 
p.4), os direcionadores de custos representam deman-
da que o objeto de custeio necessita de cada atividade.
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figura 6 – Custeio Baseado em Atividades (ABC)

Fonte: própria

O critério de Unidade de Esforço de Produ-
ção (UEP) trata de um critério de custeio, em que 
se baseia “na unificação da produção de empresas 
multiprodutoras mediante definição de uma medida 
comum a todos os artigos da empresa: a UEP” (BOR-
NIA; 1995; p.481), sendo que os custos unitários são 
compostos pelo custo de matéria-prima e pelo custo 
de transformação. Como o custo de matéria-prima é 
facilmente identificado, a principal preocupação do 
critério UEP torna-se os custos de transformação. 
Para Gantzel e Allora (1996), a ideia central consis-
te em transformar todos os esforços que concorrem 
para o processo produtivo em um único número (UP) 
que possibilite mensurar adequadamente a produção 
diversificada; assim sendo, por essa metodologia, o 
valor/custo de cada produto é composto pelo agrega-
do de valores obtidos ao longo do processo produtivo.

3 mODELOs DE GEsTÃO

Existem ainda, outros estudos sobre custos que tra-
tam não especificamente da mensuração dos custos aos 
objetos de custeio, mas sim sobre modelos de gestão. 
Entre os mais constantes na literatura corrente tem-
-se: Gestão Econômica (Gecon), Teoria das Restrições 
(TOC), Gestão da Qualidade Total, Gerenciamento Ba-
seado em Atividades e Gestão Estratégica de Custos.

O Modelo Gecon é “um modelo que tem por foco 
a gestão de resultados econômicos” (CATELLI, 2001, 
p. 204), que utiliza diversos conceitos, métodos e 
critérios, como custo corrente, custeio variável, pre-
ços de transferência, custo de oportunidade e valor 
presente/valor à vista. Assim, pode-se afirmar que o 
Modelo Gecon não se trata de um critério para men-
suração de custos, mas de um modelo de gestão que 
utiliza métodos e critérios de acumulação, de mensu-
ração e de apropriação de gastos, a fim de auxiliar a 
tomada de decisão.

Outro modelo de gestão de custos é Teoria das 
Restrições (Theory of Constraints), na qual “sustenta 
que a chave do sucesso é o gerenciamento eficaz da 
restrição” (GARRISON; NOREEN, 2007, p. 13), uti-
lizando entre outros critérios, o critério de custeio va-
riável. O enfoque principal da TOC é que toda empre-
sa apresenta alguma restrição, que é definida como 
qualquer coisa que limite o melhor desempenho de 
uma empresa, como o elo mais fraco em uma corren-
te ou algo escasso dentro dos recursos da empresa. 

A Gestão de Qualidade Total é um processo de 
gestão que busca melhoria contínua e utiliza várias 
ferramentas como benchmarking e ciclo planejar-
-executar-checar-implantar. Assim como o Gecon, a 
Teoria das Restrições e a Gestão de Qualidade Total 
não são propriamente metodologias de mensuração 
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de custos, mas na realidade utilizam critérios de cus-
teio anteriormente discutidos para atingir aos seus 
propósitos.

O Gerenciamento Baseado nas Atividades (Ac-
tivity Based Management - ABM) é um modelo de 
gestão que tem como uma das suas premissas, a me-
lhoria contínua, formação e agregação de valor para 
o cliente (CHING, 1997), e que utiliza, normalmente, 
as informações fornecidas pelo ABC (Activity Based 
Costing) para a tomada de decisão.

A Gestão Estratégica de Custos, segundo Shank 
e Govindarajan (1995, p.4) “é uma análise de custos 
vista sob um contexto mais amplo, em que os elemen-
tos estratégicos tornam-se mais consistentes, explí-
citos e formais”. Ou seja, trata-se de um processo de 
análise de custos, que busca criar valor em toda a ca-
deia produtiva. Para este propósito, a referida aborda-
gem utiliza diversos conceitos e critérios de custeio, 
como por exemplo, o Custeio Baseado em Ativida-
des, Custeio Variável. Custos Históricos ou Custos 
Correntes, etc.

4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Segundo Carastan (1993, p.9), “a essência de um 
sistema de informação está no objetivo, e não nos 
inputs ou outputs”. Portanto, para uma devida clas-
sificação das técnicas (métodos, critérios ou mode-
los) de custeio, deve-se dar maior atenção no objetivo 
principal de cada um deles. 

Assim, foi proposto, neste estudo, uma classifi-
cação dos principais critérios, técnicas e modelos de 
custeio. Em linhas gerais, segundo a essência de cada 
um, tem-se a seguinte classificação:

1. Critérios de Acumulação dos Custos, onde a 
principal preocupação é identificar como os 
gastos serão acumulados aos objetos de custeio; 

2. Critérios de Mensuração dos Gastos, onde 
será definida a base de mensuração dos cus-
tos;

3. Critérios de Apropriação dos Gastos, onde 
identificar quais os gastos que serão alocados 
ao objeto de custeio;

4. Critérios de Apropriação dos Gastos Indire-
tos, onde o principal objetivo é determinar 

uma metodologia de apropriação dos custos 
indiretos aos objetos de custeio; e por fim

5. Modelos de Gestão de Custos, onde são de-
senvolvidos modelos de gerenciamento de 
custos da empresa.

Com base nesta segmentação das técnicas utiliza-
das na mensuração, evidenciação e gestão de custos, 
considera-se que não se faz oportuno realizar estudos 
comparativos entre técnicas que possuem propósitos 
diferentes. Assim, quaisquer trabalhos que verificam 
semelhanças e diferenças, vantagens e desvantagens, 
entre Custeio por Absorção x Custeio ABC, Custeio 
Variável x TOC, Custeio x Gecon; ABC x TOC, ABC 
x Custo da Qualidade, TOC x Custo da Qualidade e 
outras combinações, pois não analisam os objetivos 
essenciais de cada uma deles, e principalmente, não 
verificam a sustentação teórica destas técnicas. 

Por exemplo, analisar as vantagens e desvantagens 
entre o Custeio por Absorção e o Custeio ABC, seria 
inviável, pois considerando que no Custeio ABC, to-
dos os custos necessários à produção do bem, sejam 
eles fixos ou variáveis, serão alocados ao objeto final 
do custeio, sendo assim um critério de alocação de 
gastos indiretos, que utiliza as atividades como con-
dutor destes gastos aos produtos, clientes ou outro 
objeto de custeio. Mas, ao apropriar todos os custos 
fixos e variáveis ao objeto de custeio, utiliza o crité-
rio de apropriação de gastos denominado Custeio por 
Absorção. Um se preocupa em identificar como os 
gastos indiretos são alocados aos objetos de custeio, 
enquanto outro se concentra em determinar quais os 
gastos serão levados ao objeto de custeio.

Outras questões que analisam a reação proativa, 
posicionamento estratégico, visão holística e outros 
aspectos analisados em muitos trabalhos, referem-se 
ao comportamento profissional do responsável pela 
mensuração, evidenciação e gerenciamento dos cus-
tos, e não sobre a técnica de custos especificamen-
te. Então é importante para que haja uma continua 
evolução dos estudos sobre custos, o perfeito enten-
dimento dos propósitos (essência) de cada uma das 
técnicas analisadas; possibilitando não só a melhoria 
nos conceitos utilizados, mas principalmente a apli-
cação destes estudos na gestão empresarial.
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resUmo
Neste trabalho foi realizado o diagnóstico do cenário dos recursos utilizados na gestão ambiental no universo das micro e pequenas empresas do Município 
de Manaus, estado do Amazonas, por meio, de uma amostragem confiável e significativa sob o ponto de vista estatístico. Foram levantados os principais 
aspectos e impactos ambientais, de maior representatividade para cada uma das principais atividades produtivas que compõem o elenco de empresas da 
região estudada. A pesquisa teve caráter teórico-exploratória com aplicação de questionários, em amostras fortuitas e aleatórias. Os temas pesquisados, por 
meio de um questionário, foram divididos em áreas especificas do conhecimento, a saber: aplicabilidade dos aspectos legais e normativos, o uso de recursos 
hídricos, a geração de efluentes domésticos e industriais, a geração de resíduos sólidos, os sistemas de gestão ambiental e suas ferramentas utilizadas, as 
emissões atmosféricas, os níveis de ruído e a poluição visual produzida pelos estabelecimentos. A pesquisa se limitou a expressar os resultados ao universo 
amostral pesquisado, não tendo avaliado cenários de todas as atividades produtivas da região. Os resultados obtidos demonstram uma forte carência no 
cumprimento de questões básicas que envolvem o gerenciamento adequado de resíduos sólidos e esgotos sanitários (especialmente na região centro-sul do 
município), além de uma baixa percepção dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas e inúmeras fragilidades no modelo de regularização do processo de 
licenciamento ambiental. Ademais, práticas de gestão pouco desenvolvidas, quando comparadas às ferramentas disponíveis para suporte técnico (p.exemplo: 
produção mais limpa, cinco menos que são mais, 5S, 5R etc) foram observadas (estando os cenários mais críticos no segmento da panificação). Diante do 
contexto diagnosticado, conclui-se que existe uma latente necessidade da expansão do uso da engenharia ambiental, em todas as suas esferas, para atenuar 
os impactos advindos das atividades diagnosticadas, visto que foi mensurado um completo descontrole das causas de geração desses. Além disso, espera-
se que com tal mapeamento sejam direcionadas medidas pontuais e estratégicas que possam contribuir para a solução definitiva do problema em questão.

Palavras-chave: Empresa de pequeno porte. Microempresa. Gestão Ambiental.

aBstract
In this work, the diagnosis of the scenario of the resources used in environmental management in the world of micro and small companies from this study was 
the diagnosis of the scenario of the resources used in environmental management in micro and small enterprises in the city of Manaus, state of Amazon, through, 
a sample under the reliable and meaningful statistical point of view. We surveyed the main environmental aspects and impacts of greater representation for 
each of the main productive activities that make up the cast of companies in the region studied. This research has theoretical and exploratory questionnaires 
in random samples. The topics surveyed through a questionnaire were divided into specific areas of knowledge, namely the applicability of legal and regulatory 
aspects, use of water resources, the generation of domestic and industrial effluents, solid waste generation, systems environmental management tools and 
their use, air emissions, noise levels and visual pollution produced by establishments. The research was limited to expressing the results to sample universe 
researched, having evaluated scenarios all productive activities in the region. The results show a strong deficiency in the fulfillment of basic issues involving 
the proper management of solid waste and sewage (especially in the south-central region of the city), and a low perception of risks inherent in the activities 
and numerous weaknesses in the model regularization of the licensing process. Moreover, management practices underdeveloped compared the tools available 
for technical support (such as cleaner production, less than five are more, 5S, 5R and so on) were observed (being the most critical scenarios in the bakery 
segment). Considering all the diagnosis is concluded that there is a potential need for expansion of the use of environmental engineering, in its entire ball to 
cushion the impacts from the activity diagnosed, as measured was a complete lack of causes of generation of these. Moreover, it is expected that with such a 
mapping are directed offs and strategies that can contribute to the final solution of the problem in question.

Key words: Small Business Company. Microcompany. Ambient Management.
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1 INTRODuÇÃO

O avanço tecnológico e a crescente complexi-
dade dos sistemas de produção em muitas empre-
sas vêm transformando cada vez mais a visão das 
pessoas que tomam decisões gerenciais nas orga-
nizações. Os gestores das informações necessitam 
cada vez mais de metodologias de rastreamento de 
custos avançadas e abrangentes, sobretudo, com a 
incorporação das variáveis de interesse ambiental 
e relativas à imagem das empresas. Tais ações são 
consequências das mudanças ocorridas no ambiente 
empresarial, diferentemente do que acontece com a 
visão tradicional de contabilidade de custos e admi-
nistração em tempos passados.

Entretanto, uma forte influência social e históri-
ca da formação da sociedade Brasileira, e no caso 
específico deste trabalho a Manauense, torna esses 
indivíduos que tendem a conduzir seu gerenciamen-
to com técnicas e práticas insustentáveis sob o ponto 
de vista ambiental e da responsabilidade ambiental. 
Além disso, a impunidade e a falta de políticas pú-
blicas que reforcem elementos básicos de licencia-
mento, relação de causadores-punições para crimes 
ambientais e a competitividade potencialidade pelo 
descumprimento de requisitos legais que aumentam 
os custos operacionais das organizações, formam a 
ideia do modelo de gestão empregado na maioria das 
micro e pequenas empresas brasileiras, conforme re-
lata o SEBRAE (2011).

A característica dos consumidores, entretanto, 
vem transformando o ambiente industrial, dificultan-
do a sobrevivência de empresas que insistem em se 
manter na abordagem tradicional do gerenciamento 
citado no parágrafo anterior. Além disso, esses mes-
mos consumidores cada vez mais querem produtos 
customizados para atender as suas necessidades de 
praticidade, tempo e qualidade; o que consequente-
mente aumenta a necessidade de consumo de recur-
sos naturais nos empreendimentos, conforme é discu-
tido desde Canepa (1996). 

Em consequência desse modelo, o ciclo de vida 
dos produtos, mediante a constante busca de novida-
des, também sofre alterações, diminuindo sensivel-
mente o seu tempo útil, reforçando uma abordagem 
de renovação e consumo continuado. Portanto, para 
atender a esses clientes, as empresas devem adaptar-
-se e produzir produtos diversificados e em pequenos 
lotes, devendo investir muito em pesquisa, engenha-
ria de processos e tecnologia.

Além disso, uma importante variável passa a fa-

zer parte do contexto industrial e das estratégias das 
corporações atualmente: o meio ambiente. A incorpo-
ração da variável ambiental constitui um passo avan-
çado na competitividade das empresas em resposta 
aos desafios de uma economia globalizada. O com-
promisso e a preocupação das empresas com o meio 
ambiente têm se mostrado uma importante ferramen-
ta para manutenção de mercado e sobrevivência no 
mesmo. 

Atualmente, as empresas se defrontam com bar-
reiras comerciais que discriminam e prejudicam a 
absorção de seus produtos no mercado nacional e in-
ternacional por não observarem padrões ambientais 
adequados, tanto no produto em si como no processo 
produtivo da empresa. Pode-se entender que a gestão 
ambiental passa a ser uma estratégia empresarial para 
todas as corporações, conforme Donaire (1999).

No meio empresarial manauense, conforme rela-
tos do diagnóstico do setor de econegócios do SE-
BRAE-AM, os registros de estudos realizados para 
mensurar o nível de avanço que a temática ambiental 
são escassos, e os realizados pela FIEAM (2012) para 
o segmento industrial, demonstram que a gestão am-
biental se incorpora de forma incipiente na estrutura 
administrativa da maioria das empresas que cons-
tituem os empreendimentos locais. Em especial, os 
dados se tornam ainda mais escassos para as micro 
e pequenas empresas, em especial pelo nicho merca-
dológico e pelo baixo nível de exigência do mercado 
consumidor e dos organismos de regulatórios e de 
fiscalização, visto que a maioria dos impactos indivi-
duais gerados por esses empreendimentos é reduzido, 
sendo representativo apenas quando analisado de for-
ma coletiva.

Sendo assim, conhecer as dificuldades e os avan-
ços no gerenciamento das micro e pequenas empresas 
manauenses se tornaria um marco para o planejamen-
to das rotas de atuação frente à implantação de sis-
temas mais rígidos e específicos para mitigar os im-
pactos ambientais causados pelas diversas atividades 
produtivas desenvolvidas no município. O presente 
trabalho visa de forma específica:

• Aferir os principais aspectos e impactos am-
bientais causados pelas micro e pequenas em-
presas da cidade de Manaus-AM;

• Desenvolver uma metodologia para levanta-
mento dos dados, por meio de indicadores de 
desempenho objetivos, que possam estabele-
cer marcos de comparação para os possíveis 
avanços e medição dos resultados de mudan-
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ças em políticas públicas futuras;
• Analisar o desempenho do modelo de regu-

lação e licenciamento ambiental da região, 
sobretudo, em zonas fora dos grandes centros 
comerciais;

• Propor elementos básicos para correção do 
modelo adotado, para otimizar esse processo 
de gestão.

2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

CLASSIFICAÇÃO DE MICRO E PEQUENA 
EMPRESA

De acordo com Pinheiro (1996), os critérios para 
classificar uma empresa podem ser de três naturezas: 
quantitativa, qualitativa e uma combinação de ambas. 
Os de natureza quantitativa são fáceis de serem obti-
das e permitem análises comparativas entre as em-
presas, podendo ser: número de funcionários; valor 
do faturamento; patrimônio líquido; lucro líquido; 
ativo; estrutura física, etc. Os critérios de natureza 
qualitativa, normalmente de cunho gerencial e social, 
apresentam melhor visão da realidade de uma em-
presa apesar de serem de difícil mensuração e muito 
complexos em suas identificações. Eles podem ser: 
nível de especialização do pessoal, utilização de tec-
nologia, complexidade de equipamentos produtivos, 
etc. A associação de critérios quantitativos e qualita-
tivos, aliados a fatores econômicos e políticos da re-
gião onde se encontram, observando as peculiarida-
des do negócio, pode permitir uma análise mais justa 
e adequada para fins de classificação de empresas. 

Os critérios considerados (combinados) para a 
classificação das empresas em Pequenas e Microem-
presas (PMEs), neste trabalho serão:

1. Setor de Atuação: Comercial;
2. Número de Funcionários: menos de 500 (Qui-

nhentos);
3. Nível de especialização do pessoal-chave: baixo;
4. Meios para obtenção dos Recursos: escassos;
5. Faturamento: Lei 123 de 14/12/2006.
6. Condições de participação e domínio do mer-

cado: médio.

Da definição de Microempresa e de Empresa de 
Pequeno Porte, tem-se no artigo terceiro da nova lei 
que rege essas empresas, Lei complementar 123 de 

14/12/2006, que Institui o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera 
dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de 
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 
11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 
1999 (BRASIL, 1988).

No atual cenário, alguns benefícios são estabele-
cidos para as PMEs, para as questões ambientais, al-
guns projetos visam a mudanças nos regimentos dos 
órgãos ambientais para a facilitação da tramitação de 
processos para esse universo, principalmente, com a 
estruturação da simplificação dos requisitos técnicos 
e burocráticos que cercam esse processo de licen-
ciamento. Alguns em vigor tornam as três etapas de 
licenciamento básicas (Licença Prévia, de instalação 
e de operação) em uma única licença chamada Sim-
plificada. Esse modelo vem sendo adotado em alguns 
estados, e deve ser uma tendência nacional, conforme 
estrutura importada e difundida de EPA (2012).

    3 GEsTÃO AmBIENTAL

Segundo Backer (1995), Gestão Ambiental é a ad-
ministração do exercício de atividades econômicas 
e sociais de forma a utilizar de maneira racional os 
recursos naturais, renováveis ou não. A gestão am-
biental deve visar ao uso de práticas que garantam a 
conservação e a preservação da biodiversidade, a re-
ciclagem das matérias-primas e a redução do impacto 
ambiental das atividades humanas sobre os recursos 
naturais. Fazem parte também do arcabouço de co-
nhecimentos associados à gestão ambiental, técnicas 
para a recuperação de áreas degradadas, técnicas de 
reflorestamento, métodos para a exploração sustentá-
vel de recursos naturais, e o estudo de riscos e impac-
tos ambientais para a avaliação de novos empreendi-
mentos ou ampliação de atividades produtivas.

A prática da gestão ambiental introduz a variável 
ambiental no planejamento empresarial, e quando 
bem aplicada, permite a redução de custos diretos - 
pela diminuição do desperdício de matérias-primas e 
de recursos cada vez mais escassos e mais dispendio-
sos, como água e energia - e de custos indiretos - re-
presentados por sanções e indenizações relacionadas 
a danos ao meio ambiente ou à saúde de funcionários 
e da população de comunidades que tenham proxi-
midade geográfica com as unidades de produção da 
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empresa. Um exemplo prático de políticas para a in-
serção da gestão ambiental em empresas tem sido a 
criação de leis que obrigam a prática da responsabili-
dade pós-consumo.

À medida que a sociedade vai se conscientizan-
do da necessidade de se preservar o meio ambiente, 
a opinião pública começa a pressionar o meio empre-
sarial a buscar meios de desenvolver suas atividades 
econômicas de maneira mais racional (BOZEMAN, 
1987). O próprio mercado consumidor passa a sele-
cionar os produtos que consome em função da res-
ponsabilidade social das empresas que os produzem. 
Desta forma, surgiram várias certificações, tais como 
as da família ISO14000, que atestam que uma deter-
minada empresa executa suas atividades com base 
nos preceitos da gestão ambiental – e isso não se faz 
diferente nas empresas de micro e pequeno porte.

Atualmente, as questões relacionadas ao meio am-
biente têm se tornado uma preocupação crescente na 
sociedade e nas empresas em geral, que têm mobili-
zado suas competências para compatibilizar o cres-
cimento econômico necessário com a preservação 
ambiental para garantir a sobrevivência da espécie e 
também dos negócios, trabalhando dentro do concei-
to de desenvolvimento sustentável (CANEPA, 1997).

Para resolver esse aparente conflito (crescimento 
econômico e manutenção do meio ambiente), as ino-
vações tecnológicas e os novos modelos de gestão 
empresarial e público têm sido chamados para estu-
dar e dar soluções inovadoras para a elevada produ-
ção e consumo com a preservação ambiental.

De acordo com Canepa (1997), existem quatro ra-
zões principais pelas quais um gerente responsável 
deveria aplicar o princípio da gestão ambiental em 
sua empresa:

§ Sobrevivência ecológica: sem empresas 
orientadas para o ambiente, não poderá existir uma 
economia orientada para o ambiente – e sem esta úl-
tima, não se poderá esperar para a espécie humana 
uma vida com o mínimo de qualidade.

§ Oportunidades de mercado: sem gestão am-
biental da empresa, esta perderá oportunidades no 
mercado em rápido crescimento e aumentará o risco 
de sua responsabilização por danos ambientais, tra-
duzidas em enormes somas de dinheiro, pondo desta 
forma em perigo seu futuro e os postos de trabalho 
dela dependente.

§ Redução de custos: sem gestão ambiental da 
empresa, não serão potencialmente aproveitadas mui-
tas oportunidades de redução de custos.

§ Integridade pessoal: sem gestão ambiental da 

empresa, os homens de negócios estarão em conflito 
com sua própria consciência – e sem autoestima, não 
poderá existir verdadeira identificação com o empre-
go e a profissão.

Por fim, a gestão ambiental deve ser uma abor-
dagem sistêmica onde a preocupação ambiental está 
em todos os aspectos de negócios das organizações. 
A implementação de sistema de gestão ambiental é, 
normalmente, um processo voluntário. Segundo CNI 
(1997) ao optar pela sua implantação, porém, as com-
panhias não estão visando apenas aos benefícios fi-
nanceiros (economia de matéria-prima, eficiência na 
produção e marketing). Estão também, estimando os 
riscos de não gerenciar adequadamente os seus as-
pectos ambientais (acidentes, descumprimento da 
legislação ambiental, incapacidade de obter crédito 
bancário e outros investimentos de capitais e perda de 
mercados por incapacidade competitiva).

    4 DEsENVOLVImENTO       
    susTENTáVEL   E As ATIVIDADEs 
EmPREsARIAIs

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, se-
gundo Barros (1995), é definido pela comissão mun-
dial sobre meio ambiente e desenvolvimento como 
“aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades”.  

Segundo Milaré (2000), não se atingirá o desen-
volvimento sustentável se não se proceder a uma 
radical modificação dos processos produtivos, as-
sim como dos processos quantitativos e qualitativos 
do consumo. Em decorrência, o desenvolvimento 
sustentável, uma vez implantado, facilitará proces-
sos produtivos e critérios de consumo adequados à 
composição dos legítimos interesses da coletivida-
de humana e do ecossistema planetário. Dentro do 
contexto das definições abordadas anteriormente, 
as empresas estão enfrentando o desafio de equa-
cionar as variáveis: crescimento e desenvolvimento 
e proteção ao meio ambiente, seja por motivos de 
consciência dos proprietários ou principais executi-
vos, seja por atendimento à legislação e até mesmo 
por marketing e reconhecimento por parte de seus 
clientes e fornecedores.

A indústria e as demais atividades produtivas (mi-
cro, pequenas, médias e grandes empresas) podem ser 
a fonte de alguns dos problemas ambientais locais e 
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internacionais, particularmente daqueles relacionados 
à poluição do ar, da água e do solo. Esses problemas, 
entretanto já são discutidos desde Bozeman (1986), 
onde este cita que podem ter impactos imediatos ou 
graduais na saúde humana, afetando bairros, cidades 
ou regiões inteiras de um país. A poluição pode viajar 
através do ar, rios, e lençóis subterrâneos de um país 
para outro, causando sérias mudanças na qualidade 
de vida das pessoas.

A comunidade empresarial, cita Golder (1998), 
deu-se conta de que os padrões de produção e con-
sumo correntes são insustentáveis. Ao mesmo tempo, 
entenderam que, para se manterem funcionando, suas 
empresas terão que integrar, cada vez mais, compo-
nentes ambientais nas suas estratégias comerciais e 
no seu planejamento de longo prazo. Isso é essencial 
para aproveitar oportunidades de negócios, competir 
com outras organizações que levem o meio ambiente 
em consideração e oferecer mais informações sobre o 
seu desempenho ambiental melhorando as expectati-
vas das partes interessadas, com acionistas, fornece-
dores, consumidores, entre outros.

Segundo Fibor (1996), uma estratégia ambiental 
adequada, expressa em uma política ambiental, ob-
viamente, é o marco inicial para que as empresas in-
tegrem seus aspectos ambientais às suas operações. 
As ferramentas para assegurar atenção sistemática e 
atingir à política ambiental e aos objetivos ambientais 
incluem, dentre outras, sistema de gestão ambiental 
e auditorias ambientais. Estas ajudam a controlar e 
aperfeiçoar o desempenho ambiental de acordo com a 
política ambiental da companhia. Ferramentas adicio-
nais também estão à disposição, como metodologias 
para avaliação do ciclo de vida dos produtos, progra-
mas de rotulagem ambiental e métodos para avaliação 
de desempenho.

Esses instrumentos têm sido promovidos em vá-
rios países pelas corporações governamentais como 
instrumentos convenientes para que as organizações 
adotem um SGA e usem-no com livre arbítrio, sem 
pressão legislativa. Ao mesmo tempo, organizações 
nacionais e internacionais vêm adotando esses instru-
mentos como ferramentas úteis (GILBERT, 1995). 

Ao aplicar esses instrumentos, muitas companhias 
e suas partes interessadas têm demandado maior cla-
reza de detalhes para elaborar e implementar sistemas 
de gestão ambiental e entender os conceitos de audi-
torias desses sistemas. Ao mesmo tempo, surgiu a ne-
cessidade de um campo de atuação nivelado em rela-
ção a esses aspectos, que por sua vez requer um novo 
aprendizado não só dos dirigentes empresariais, mas 

de todos os atores do processo produtivo (colaborado-
res internos, fornecedores, terceirizados, vendedores 
e compradores). 

Segundo a Fundação Vanzollini (1998), na Europa 
Ocidental e nos Estados Unidos, e crescendo no mun-
do todo, a abordagem de controlar ou influenciar os 
impactos das atividades industriais na saúde humana 
e no meio ambiente sofreu uma transição significante. 
Inicialmente, nos anos 70 e início dos anos 80 na Eu-
ropa, os esforços se concentraram no desenvolvimen-
to das estruturas legislativas e regulamentares refor-
çados por uma estrutura de licenciamento ambiental. 
A resposta da indústria foi amplamente reacionária. 
A indústria investiu em soluções tecnológicas super-
ficiais para assegurar que estava de acordo com as 
regulamentações, sempre mais restritivas, e com as 
licenças de operação relacionadas às condicionantes 
ambientais, na busca de atender ao comando-controle 
da legislação ambiental cada vez mais rigorosa.

A ONU, consequentemente, decidiu organizar a 
Conferência de Desenvolvimento e Meio Ambiente 
das Nações Unidas (UNCED), também conhecida 
como ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em junho 
de 1992. Líderes de governos, líderes comerciais, re-
presentantes de mais de cinco mil organizações não 
governamentais, jornalistas internacionais e grupos 
privados de várias partes do mundo se reuniram para 
discutir como o mundo poderia mudar em direção ao 
desenvolvimento sustentável.

Em outra iniciativa, a indústria química, preocu-
pada com sua imagem pública deteriorada, lançou seu 
Programa de Atuação Responsável, começando no 
Canadá em 1984, cujos critérios são uma condição à 
participação como membro na Associação das Indús-
trias Químicas. Sua abordagem é firmemente baseada 
nos princípios de controle ambiental e de qualidade 
total, incluindo avaliação da saúde potencial e real, 
segurança, e impactos ambientais das atividades e 
produtos e do fornecimento de informações para par-
tes interessadas (SOUZA, 2000).

Desde a metade dos anos 80, segundo Pinheiro 
(1996), no ocidente, e mais recentemente nas econo-
mias emergentes e dinâmicas do Oriente e do Ociden-
te, o segmento empresarial está tomando uma atitude 
mais pró-ativa e está reconhecendo que a gestão am-
biental, como iniciativa voluntária, pode intensificar a 
imagem de corporação, aumentar os lucros e a com-
petitividade, reduzir os custos e prevenir a necessi-
dade de proposição de emendas legislativas tomadas 
pelas autoridades. 

Uma evidência disso é vista na mudança para 
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“produtos verdes” com o aumento da “avaliação do 
ciclo de vida” - identificar os impactos ambientais de 
um produto do “berço ao berço”. Também tem sido 
produzido um número de ferramentas de gestão am-
biental, tais como auditoria ambiental e sistemas de 
gestão ambiental. Essas ferramentas, em sua maioria, 
começaram como iniciativas voluntárias dentro das 
companhias, mas agora afetam as políticas e regula-
mentações na União Européia, governos e põem em 
risco as políticas administrativas nacionais e interna-
cionais de bancos e companhias de seguro (NORTH, 
1992).

Segundo Fibor & Feldman (1996) a implementa-
ção de sistemas de gestão ambiental em companhias 
permanece voluntária. No entanto, organizações em 
todo o mundo estão estimando cuidadosamente não 
só os benefícios financeiros (identificação e redução 
de desperdícios, melhora na eficiência da produção, 
novo potencial de marketing etc.) que podem surgir 
de tais atividades, mas também os riscos de não em-
pregar soluções organizacionais e técnicas para pro-
blemas ambientais (acidentes, incapacidade de obter 
crédito bancário e investimento privado, perda de 
mercado e da clientela).

Uma das atividades mais importantes nos últimos 
anos talvez seja o desenvolvimento de padrões no 
campo ambiental, principalmente daqueles empre-
endidos pela ISO. Essas atividades são essenciais se 
um SGA (e ações relacionadas) tem que ser aplicado 
no contexto de “campo de atuação nivelado” como 
exigido por acordos internacionais de exportação e 
importação, incluindo a União Europeia e a Mun-
dial. Padrões desenvolvidos a nível nacional e euro-
peu também afetam indústrias no mundo todo, sendo 
mais reconhecidos a BS 7750, da Grã-Bretanha des-
de outubro de 1996 substituída pela ISO 14001, e o 
EMAS (Environmental Management and Auditing 
Schem), da União Europeia.

5 TENDÊNCIAs DA GEsTÃO 
AmBIENTAL E EmPREsARIAL

A gestão ambiental pode ajudar dirigentes de or-
ganizações a abordar questões ambientais sistemati-
camente e a integrar o cuidado ambiental como uma 
parte normal de suas operações e estratégia comer-
cial. Alguns dos principais atrativos para as compa-
nhias nesse contexto, citados em Gladwin (1992), são:

LEGISLAçãO E OBRIGAçõES:

o  Existe um crescente volume de leis ambientais e 
regulamentos para o seu cumprimento obrigatório.

PRESSãO DAS PARTES INTERESSADAS:
n  Pressão crescente de terceiros como institui-

ções financeiras, companhias de seguro e outras par-
tes interessadas em cada ramo de negócio;

PRESSãO DOS ACIONISTAS E EMPREGADOS;
n  Atenção dos grupos de interesse ambiental, 

consumidores e suas organizações e o público em ge-
ral (na sua localidade).

COnSCIênCIA, IMAGEM E REPUTAçãO:
n  Conscientização da comunidade industrial, levan-

do em conta o meio ambiente (atuação responsável);

IMAGEM DA CORPORAçãO (PúBLICO E AU-
TORIDADES);

n  Alguns dos impactos nos negócios por aciden-
tes e falhas no controle da gestão ambiental (publi-
cidade negativa, prejuízo à imagem da corporação).

COMPETITIVIDADE:
n  Conscientização de que os aspectos ambientais 

das atividades, dos produtos ou dos serviços podem 
ter um papel  na competitividade internacional; 

n  O medo das barreiras comerciais internacionais 
formadas por diferentes padrões para o desempenho 
ambiental;

FINANçAS:
n  Alguns dos impactos nos negócios por causa de 

acidentes e falhas nos controles de gestão ambiental 
(compromissos financeiros, custo da remediação, in-
terrupção dos negócios);

n  A introdução de instrumentos econômicos (fi-
nanceiros), como impostos ou tributos sobre os resí-
duos gerados, para estimular a diminuição nos níveis 
de poluição;

n  Incentivos do governo (isenção), dos bancos 
(facilidades de crédito) e das companhias de seguro 
(planos mais atrativos); Economias obtidas por meio 
de produção mais limpa e eco-eficiência.

Outros proprietários de ações, citados em Furlan 
et al (1994), como instituições financeiras e compa-
nhias de seguro avaliam, cada vez mais, a postura 
ecológica de uma empresa, podendo ser um cliente 
atual ou em potencial, antes que outros serviços ou 
condições favoráveis sejam negociados.
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Um “cliente” importante de cada empresa é a co-
munidade local onde ela opera. As companhias in-
dustriais mais bem-sucedidas hoje em dia têm como 
ponto de vista que elas devem “ganhar o direito” de 
operar em cada comunidade onde elas estão presen-
tes. Essas empresas aumentam os padrões de atitude 
ecológica dos seus competidores, cita Souza (2000).

Para Motta (1990), empresas que desconsideram 
as preocupações da população local com relação à 
poluição, às vezes encontram seus pedidos de licen-
ça e seus portões de entrada bloqueados por mani-
festantes. Em um caso extremo, uma multidão irada 
de cidadãos Tailandeses, de fato, atacou e queimou 
uma fábrica por causa de um incidente de poluição 
de água potável. Normalmente, no entanto, a opo-
sição resulta em atrasos na obtenção de permissão 
para projetos e construção e dificuldades com as au-
toridades regulamentadoras.

UNIDO (2001) cita que grupos de pressão e consu-
midores estão se tornando mais influentes em vários 
países, sem mencionar a cobertura da mídia (Na Con-
ferência de Estocolmo, de 1972, estiveram presente 
cerca de 500 representantes de organizações não go-
vernamentais; na Conferência do Rio de Janeiro, Rio 
92, estiveram presentes mais de cinco mil represen-
tantes dessas organizações, todas elas defensoras das 
questões ambientais, sociais e humanitárias em ge-
ral). Por tudo isso, a organização que não estiver atu-
ando em conformidade com a legislação ambiental do 
seu país, pode comprometer sua imagem no país e no 
mundo todo, assim como a sua habilidade de vender 
bens e obter empréstimos ou capital de investimento. 

É importante notar que disputas ecológicas não 
só prejudicam a reputação da empresa, como podem 
tirar a atenção dos dirigentes e demais colaborado-
res internos das suas responsabilidades principais, 
baixando sua moral e colocando sua organização em 
estado de confusão e incerteza.

UNIDO (2001) referencia que empresas “limpas” 
são frequentemente vistas como boas vizinhas inspi-
ram confiança nas autoridades e nos clientes. Elas são 
mais prováveis de serem consultadas por legisladores 
sobre novas leis, podem ter uma forte posição de ne-
gociação com as autoridades licenciadoras no caso de 
acidentes ou de acordos de controle de poluição ou 
planos de melhoria ambiental.

Assim que a postura ecológica da empresa é 
aperfeiçoada, ela pode publicar o seu progresso 
para aumentar seu valor e possivelmente seu mer-
cado de troca. Por exemplo, algumas companhias 

têm políticas ambientais e planos de ações públi-
cas; documentam seu progresso em relação à redu-
ção de poluição e de lixo e em relação ao alcance de 
metas e objetivos ambientais. 

Uma empresa pode perder sua posição competiti-
va em mercados domésticos e também internacionais 
deixando de prestar atenção nas questões ambientais. 
A maneira mais óbvia é evidenciada pelos custos 
maiores vindos do desperdício de matérias-primas, 
água e energia, além de gastos com retrabalho e pas-
sivos ambientais. Uma empresa que falha em cuidar 
do meio ambiente pode fabricar produtos de menor 
qualidade que podem ser rejeitados pela clientela. 
Exposição ao lixo e à poluição pode causar danos ou 
doenças aos trabalhadores ou à comunidade local, 
conforme cita Souza (2000).

Segundo Giget (1997), competidores nacionais e 
internacionais ganham vantagens competitivas, ven-
dendo seus produtos ou processos de produção eco-
logicamente “amigáveis”. Nesse caso, uma empresa 
pode ser obrigada a provar ao público certo nível de 
concordância ambiental se quiser permanecer com 
vantagem competitiva. O proprietário ou administra-
dor de uma empresa deve preocupar-se com a gestão 
ambiental por uma razão fundamental: maus resulta-
dos ecológicos podem reduzir o valor de sua atividade 
e diminuir sua vantagem de concorrência.

Há uma crescente rede de padrões e exigências 
nacionais e internacionais que as empresas terão de 
cumprir se quiserem ter acesso aos novos mercados, 
ou mesmo se elas quiserem manter boas relações com 
as empresas e países para os quais exportam seus pro-
dutos, cita Gilbert (1995).

Num futuro muito próximo, as empresas não po-
derão exportar produtos perigosos ao meio ambiente 
(baixa biodegradabilidade, embalagens contendo subs-
tâncias perigosas, etc.) ou que são fabricados sob con-
dições ambientais inaceitáveis e ainda, aquelas referen-
te a questões de responsabilidade social. Esforços têm 
sido feitos para reduzir emissões em algumas indús-
trias, por exemplo, e a lista de produtos e resíduos re-
gulados está crescendo rapidamente (MILARÉ, 2000).

Empresas em economias emergentes, logo, terão 
que atuar sob as mesmas normas que suas correspon-
dentes nos Estados Unidos e União Europeia (UE). 
Para poder vender seus produtos a esses mercados, 
terão que demonstrar que elas seguem as práticas am-
bientais internacionais aceitas.

Atualmente, há uma atenção em todo o mundo 
voltada para Sistemas de Gestão Ambiental - SGAs 
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em companhias. Esses sistemas oferecem um método 
estruturado e para incorporar o cuidado ambiental em 
todos os aspectos comerciais. A meta não é só cum-
prir as regulamentações ambientais e minimizar os 
riscos (financeiros) de processos e custos, mas melho-
rar a postura ambiental continuamente a fim de me-
lhorar a imagem da corporação e obter vantagens de 
concorrência. A importância do SGA, atual e futura, 
é refletida na atenção cada vez maior que lhe é dada 
no campo internacional. Essa importância se deve ao 
conjunto das normas ISO 14000, que têm aplicações 
internacionais.

Um SGA segue a conhecida abordagem do Con-
trole de Qualidade: “Plano, Ação, Verificação, Me-
lhoria Contínua”. É uma ferramenta de identificação 
e solução de problemas que pode ser implementada 
numa organização de várias maneiras, dependendo 
do setor de atividades e das necessidades requeridas 
pela administração. O sistema específico instalado 
depende inteiramente das necessidades e objetivos da 
organização (SENAI, 2000).

As empresas têm adotado uma série de respostas 
aos desafios ambientais, desde não fazer nada à rea-
ção de crise, até à integração da gestão ambiental na 
administração geral da empresa por meio de sistema 
de gestão ambiental. Logo, as contribuições advin-
das deste trabalho auxiliarão na tomada de decisão 
de micro e pequenas empresas no tocante às questões 
ambientais.

6 mETODOLOGIA

Neste trabalho, seguindo a metodologia da pes-
quisa, realizou-se a análise descritiva das variáveis 
de interesse no estudo, aplicando-se uma pequisa 
teórico-exploratória, com utilização de um questio-
nário objetivo e observações subjetivas dos cená-
rios analisados.

Para efeito da organização do levantamento empí-
rico, denominou-se população a um conjunto de ele-
mentos que se deseja abranger e que são possíveis de 
serem observados, com respeito às características que 
se pretende levantar (BARBETTA, 2011).

Sendo assim, a pesquisa realizada é de natureza 
quantitativa-qualitativa, tipo survey, tendo sua popu-
lação composta pelas micro e pequenas empresas da 
cidade de Manaus. Para a execução da pesquisa, rea-
lizou-se uma amostragem através da aplicação direta 
de questionários desenvolvidos especificamente para 
atender aos seus objetivos, a ser realizada a pesquisa 
de campo nos períodos de janeiro a fevereiro de 2008.

Os dados foram tabulados, estratificados e agru-
pados por tipo de atividade empresarial e por em-
presa individual. Para isso, utilizou-se do auxílio do 
software Estatístico denominado SPSS - Statistical 
Package for the Social Sciences (versão 15.1) e os da-
dos obtidos foram analisados com base na estatística 
descritiva.

UNIVERSO AMOSTRAL

A definição do espaço amostral, a ser analisado 
nesta pesquisa, considerou uma técnica de autoria 
própria, que consiste na delimitação por área, em 
cada uma das 6 micro-regiões que a cidade de Ma-
naus-AM é dividida e escolha dos pontos a serem 
coletados os dados. 

Na Figura 1 é apresentado um mapa do município, 
cuja área total do município é de 11.400 km2, sendo 
assim, elegeu-se como área para mapeamento dos da-
dos um percentual de 0,1% dessa área total da cidade, 
ou seja, 11,4 km2 (3,37 km x 3,37 km), em zonas ur-
banas adensadas de estabelecimentos focos desse es-
tudo. Em outras palavras, todos os empreendimentos 
constantes nos perímetros selecionados fizeram parte 
do presente trabalho.
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figura 1 – Mapa do Município de Manaus, dividido em micro-regiões.

Fonte: Dados da pesquisa

Da área a ser pesquisada, a divisão foi realizada 
por meio de áreas quadradas, aferidas por meio do 
geo-referenciamento, utilizando-se os recursos do 

aparelho N-95 de marca Nokia. Os raios foram subdi-
vididos com base no percentual de ocupação de cada 
região, da seguinte forma:

  micro-região Área do Quadrado (km2)
  Norte 1,8
  Sul 1,8
  Leste 2,5
  Oeste 2,5
  Centro-sul 1,8
  Centro-oeste 1,0
  tOtal 11,4

O nível de precisão utilizado é de 0,005 km, para 
as medidas de distância consideradas. A aferição do 
quadrado foi realizada com medidas de delimitação 
dos vértices da área pesquisada.

Para a escolha da composição do perímetro de 

avaliação, o critério contemplou, no mínimo, a prin-
cipal avenida do bairro como área para levantamento 
dos dados. Na sequência, seguiu-se adentrando nas 
ruas e avenidas adjacentes, tendo-se o cuidado para 
não contemplar áreas verdes, onde não existam ocu-
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pação urbana, nem a contemplação de estabelecimen-
tos não-comerciais.

Nas amostras pesquisadas algumas atividades, co-
mumente encontradas no cotidiano, não foram mape-
adas, a saber: postos de combustível, farmácias etc. 
Entretanto, o alvo do estudo não foi a caracterização 
de empreendimentos por área, e nem com o foco em 
atividades específicas, e sim no desenvolvimento de 
um modelo genérico, associado à forma de práticas de 
gerenciamento ambiental empregada nas pequenas e 
micro empresas da cidade.

MAPEAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

A primeira etapa do levantamento dos dados con-
sistiu no mapeamento das atividades contempladas 
frente à área delimitada, ou melhor, um censo das 
pequenas e microempresas presentes no perímetro 
pesquisado. Tal levantamento foi associado a uma nu-
meração especifica a ser definida com quatro dígitos 
numéricos, que gerou uma tabela de referência para 
as correlações futuras.

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE 
DADOS E ANáLISE DOS RESULTADOS

A coleta de dados consistiu na aplicação de um 
questionário, aplicado junto aos proprietários ou ge-
rentes dos empreendimentos pesquisados, onde se 
forneceu aos participantes um termo de consentimen-
to livre e esclarecido, no qual, todos que concordaram 
com a pesquisa assinaram. 

Após o termo de consentimento, iniciou-se a co-
leta de dados através da utilização de um questioná-
rio com questões objetivas, de dupla escolha (Sim ou 
Não), com perguntas relacionadas à temática do tra-
balho. Esses questionários foram aplicados em todos 
os empreendimentos que fazem parte dos perímetros 
selecionados.

QUESTIONáRIO

A pesquisa foi realizada utilizando recursos de 
avaliação de conformidade, por meio de listas de 
verificação, com os questionamentos realizados, ou 
seja, a situação ideal foi padronizada para respostas 
positivas (“Sim”). 

A pesquisa foi subdividida em oito áreas, a saber: 

aspectos legais, uso de recursos hídricos, geração de 
efluentes domésticos e industriais, geração de resí-
duos sólidos, sistemas de gestão ambiental, emissões 
atmosféricas, ruído e poluição visual.

Para o preenchimento dos questionários alguns 
critérios foram adotados:

a) Ser realizado pelo mesmo pesquisador, em  
 todas as áreas;

b) Sempre entrevistar o gerente ou proprietário  
 do estabelecimento;

c) Realizar registros fotográficos dos pontos  
 críticos;

d) Estabelecer observações sobre situações atí- 
 picas, que possam justificar certos resultados;

e) Usar o mesmo padrão para as questões subje- 
 tivas de avaliação pelo pesquisador;

f) Desenvolver a pesquisa no menor intervalo  de  
 tempo, priorizando num único dia a visita a todos  
 a serem pesquisados da mesma micro-região.

Ao final, a tabulação dos dados foi realizada em 
planilha em ambiente Excel, para posterior exporta-
ção para o tratamento estatístico dos dados. Para ma-
pear o impacto visual, foi adotado um item para ser 
avaliado pelo pesquisador, sobre o impacto visual do 
empreendimento. Os resultados foram tratados com 
base em testes estatísticos de médias e variância.

   ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Os resultados foram submetidos a filtros específicos, 
que correlacionam as questões, conforme as respostas 
expedidas pelos pesquisados (gerente ou proprietário 
do estabelecimento). Dos dados obtidos, foram gerados 
gráficos descritivos, que possibilitam uma melhor inter-
pretação dos resultados e o traçado de um perfil frente à 
Gestão Ambiental aplicada em Manaus.

No Gráfico 1 é apresentada a distribuição das prin-
cipais atividades observadas, dentre as diversas áreas 
estudadas, nas mais diversas regiões do município. 
Tendo-se priorizado em sete atividades principais, 
observadas na grande maioria das regiões. A pesqui-
sa obteve  240 questionários preenchidos, distribuídos 
em aproximadamente 40 por região da cidade. Destes 
questionários, os principais empreendimentos obser-
vados são padarias e farmácias, perfazendo 40% dos 
estabelecimentos pesquisados.
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Gráfico 1: Distribuição dos principais estabelecimentos pesquisados, 
em todas as áreas pesquisadas do município de Manaus.

A partir da aplicação dos questionários nos refe-
ridos estabelecimentos, foram traçados os percentu-
ais de conformidade observados, frente aos diferen-
tes itens agrupados da metodologia desenvolvida. 
No gráfico 2 são apresentados os resultados gerais, 
onde se pode observar uma homogeneidade entre as 
diversas regiões, em termos de linhas de tendência 
para os mesmos itens. Por exemplo, no caso da po-
luição visual é o item de principal atendimento entre 

as diferentes regiões, possivelmente pela grande co-
brança por parte da legislação local e a consciência 
da população em rejeitar ações não corretas. Entre-
tanto, apesar do item ser o maior entre as catego-
rias, existe uma grande distinção entre os valores 
absolutos da região centro-sul e norte, por exemplo. 
Onde tais preocupações têm um nível de sensibili-
dade bastante discrepante. Entretanto tais resultados 
serão discutidos a seguir.

Gráfico 2: Distribuição dos principais estabelecimentos pesquisados, 
em todas as áreas pesquisadas do município de Manaus.

No gráfico 3 são apresentados os resultados, em 
gráfico radar, para as diferentes regiões acerca dos 
questionamentos sobre aspectos legais. Observa-se 
que na região centro-oeste, norte, leste e oeste tais re-

quisitos têm um baixo nível de cumprimento, fruto das 
baixas taxas de fiscalização instituídas nos bairros que 
compõem estas regiões. Em contrapartida, na região 
centro-sul o nível de atendimento é superior aos 50%.
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Gráfico 3: Gráfico radar do cumprimento as questões 
referentes aos aspectos legais, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Gráfico 4:  Gráfico radar do cumprimento as questões 
referentes aos recursos hídricos, aplicáveis às atividades pesquisadas

Em relação a uma das principais riquezas da região 
amazônica, a água, a preocupação com a temática é 
pouco explorada pela  maioria dos estabelecimentos, 
sobretudo pela cultura da abundância instituída por 
boa parte da população. Apesar das grandes dificul-

dades observadas em algumas regiões em termos do 
fornecimento corriqueiro de água potável. No gráfico 
4 são apresentados os resultados para as diferentes 
regiões da cidade, em especial, não foram observadas 
práticas diferenciais em nenhuma das áreas visitadas.

No gráfico 5 são observados os resultados para 
as questões de esgotamento sanitário. E nesse item, 
observa-se o principal problema de saúde publica do 
município de Manaus. Visto que praticamente nenhu-
ma das principais áreas pesquisadas possui um sistema 
confiável de coleta e tratamento desses esgotos. Bem 

como, observa-se a presença constante de lançamentos 
indevidos de esgotos sanitários para as ruas e logra-
douros, de forma a escoar para os igarapés da cidade, 
ou mesmo, os grandes rios que a circundam. Na maio-
ria das regiões os resultados foram praticamente nulos, 
com relação aos itens de atendimento ao questionário.
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Gráfico 5: Gráfico radar do cumprimento as questões referentes a 
esgotamento sanitário, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Gráfico 6: Gráfico radar do cumprimento as questões referentes 
aos resíduos sólidos, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Não diferente é o caso apresentado no gráfico 
6 para as questões que envolvem o gerenciamen-
to de resíduos sólidos. Entretanto, as preocupa-
ções são menores pela observação de um cum-
primento periódico das limpezas públicas e pela 

adoção de algumas práticas de coleta seletiva e 
reciclagem, quase sempre vinculadas a associa-
ções e cooperativas de catadores. Nesta questão, 
também foram observadas melhores práticas na 
área centro-sul do município.

No tocante aos aspectos relativos aos sistemas de 
gestão ambiental, pouco se observou praticas relativas 
a tal temática. Exceto na região centro-sul, onde foram 
observadas algumas empresas com certificações inter-

nacionais ou práticas corretas, acerca da adoção de po-
líticas e metas para melhorias ambientais. No gráfico 
7 são apresentados os respectivos resultados, tendo-se 
resultados não-nulos apenas na área centro-sul.
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Gráfico 7: Gráfico radar do cumprimento às questões referentes 
aos sistemas de gestão ambiental, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Gráfico 8: Gráfico radar do cumprimento as questões referentes a
o gerenciamento de emissões atmosféricas, aplicáveis às atividades pesquisadas.

No gráfico 8 são apresentados os resultados quan-
to ao cumprimento dos requisitos do gerenciamento 
de emissões atmosféricas. Não diferente dos demais 

itens, poucas boas práticas foram observadas nas di-
ferentes regiões pesquisadas.

No gráfico 9 são apresentados os resultados rela-
tivos aos níveis de ruído, e a adoção de práticas mi-
tigadoras para esses aspectos ambientais. Neste item, 
observou-se uma fraca aderência, entretanto, pela 

ação de diversas leis municipais e restrições pelos 
munícipes, têm-se resultados mais expressivos do que 
nos itens anteriores.
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Gráfico 9: Gráfico radar do cumprimento as questões referentes 
a ruídos, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Gráfico 10 – Gráfico radar do cumprimento as questões 
referentes à poluição visual, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Em termos dos melhores resultados observados, 
tem-se o cumprimento dos itens relativos à poluição 
visual. Que pelo efeito estético direto e pela forte co-
brança da população tem seus índices cada vez mais 

reduzidos, principalmente em áreas predominante-
mente residenciais. Na Figura 11 são apresentados os 
resultados obtidos. Em algumas regiões os índices de 
aderência foram superiores a 70%.

Em linhas gerais, um breve resumo pode ser feito 
e observado no gráfico 11, onde se tem os resultados 
médios para todos os itens avaliados, demonstrando a 
aderência ambiental das micro e pequenas empresas 
do município de Manaus. Os melhores resultados não 
expressam nem 25% de aderência, enquanto os piores 
mal superam a marca dos 5%.

Em termos das diferenças observadas entre as 

atividades pesquisadas na Figura 3.12, observam-se 
os resultados, onde a aderência para a atividade de 
padarias é potencializada como a de maior preocu-
pação ambiental, principalmente pela forte cobrança 
dos órgãos ambientais pelo consumo de combustíveis 
fosseis e em alguns casos de lenha. Nas demais ati-
vidades, o nível de aderência mantém num patamar 
mediano, entre os valores ora apresentados.
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Gráfico 11: Gráfico radar do cumprimento as questões referentes ao 
resumo da aderência ambiental, aplicáveis às atividades pesquisadas.

Gráfico 12: Gráfico da distribuição dos principais estabelecimentos 
pesquisados, em todas as áreas pesquisadas do município de Manaus.
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Gráfico 13: Gráfico da distribuição dos principais estabelecimentos 
pesquisados, em todas as áreas pesquisadas do município de Manaus.

Gráfico 14: Gráfico da distribuição dos principais estabelecimentos 
pesquisados, em todas as áreas pesquisadas do município de Manaus.

Tais resultados são plotados nos gráficos 13 e 14 onde pode ser observada esta mesma constatação.



CONCLusÃO

Em linhas gerais, com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:

• O perfil da gestão ambiental aplicada às micro e pequenas empresas pesquisadas da cidade de Manaus 
é incipiente, tendo-se pequenos bons exemplos isolados, em especial, na região centro-sul, entretanto, 
sistemas básicos de controle são praticamente inexistentes. Entretanto, a pesquisa se limitou a expres-
sar os resultados ao universo amostral pesquisado, não tendo avaliado cenários de todas as atividades 
produtivas da região;

• A região centro-sul de Manaus foi apontada como a área com maiores desvios do cenário idealizado com 
o questionário, apresentando inúmeras anomalias nas práticas de gestão e impactos ao meio ambiente;

• Entre as atividades pesquisadas, o segmento da panificação foi aquele que representou os piores índi-
ces ambientais, com base nos dados mensurados através das análises dos questionários;

• A metodologia desenvolvida, baseada em indicadores numéricos, apresentou uma fácil dinâmica de 
observação de resultados, principalmente pela apresentação de valores objetivos. Obviamente, melho-
rias se fazem necessárias para que possa embasar possíveis censos ou pesquisas futuras sobre o tema, 
em levantamentos comumente estruturados por entidades de classe e/ou SEBRAE/Federações. Bem 
como, gerar indicadores de avaliação desse desempenho ao longo de séries temporais;

• Com os resultados e diagnósticos obtidos, espera-se apoiar ações futuras de melhorias na capacitação 
das empresas frente ao tema pesquisado, sobretudo, nos aspectos gerenciais;

• Em termos das atividades de maior criticidade frente às empresas pesquisadas, o destaque especial 
deve ser dado às oficinas mecânicas, pelo seu baixo grau de aderência às questões ambientais e o forte 
nível de comprometimento à geração de impactos ao meio ambiente;

• Observou-se um paradoxo entre os resultados e a funcionalidade dos órgãos de fiscalização ambiental 
do município, tendo-se de fato de uma baixa faixa de atuação, pela observância de inúmeras situações 
de alta criticidade que poderiam ser corrigidas pela aplicação dos procedimentos convencionais de 
licenciamento, fiscalização e infraestrutura;

• 
Por fim, foi possível gerar um documento base para pesquisas futuras para aplicação para as micros e pe-

quenas empresas de Manaus.
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resUmo
O presente estudo teve o objetivo de compreender como as discussões sobre sustentabilidade têm sido tratadas nos projetos de pesquisa e desenvolvimento 
no setor elétrico nacional. Argumenta que o cenário de energia elétrica tem sido afetado pelas discussões em torno da sustentabilidade, tendo em vista 
os impactos do setor ao meio ambiente, economia e sociedade. Metodologicamente, foi realizado um estudo de caso com uma distribuidora de energia, no 
qual foi realizada uma entrevista semi estruturada com o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da organização, tendo como abordagem a pesquisa 
qualitativa. Os resultados sugerem que o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento na empresa ocorre em decorrência de pressões 
institucionais da controladora e em consequência da inserção social que o tema conquistou, uma vez que este aparece de forma secundária nas falas 
do gestor, que destacou priorizar projetos que possibilitem maior rentabilidade financeira no curto prazo. Conclusivamente, constata-se que o aparente 
posicionamento vai contra as políticas incentivadas no setor, mas que mesmo assim são desenvolvidos projetos de sustentabilidade em decorrência da 
visibilidade que podem trazer para o grupo controlador e para a própria controlada.

Palavras-chave: Setor Elétrico. Sustentabilidade. Pesquisa e Desenvolvimento.
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aBstract
The present study aimed to understand how the discussions on sustainability have been addressed in research and development projects in the 
electricity sector. It argues that the scenario of electricity has been affected by the discussions around sustainability, considering the impact of 
industry on the environment, economy and society. Methodologically, we conducted a case study with a power distributor, we performed a semi-
structured interview with the Director of Research and Development (R & D) organization, whose approach to qualitative research. The results suggest 
that the development of research projects and development company occurs as a result of institutional pressures and the Company as a result of 
social inclusion that the topic won, since this appears secondarily in the words of the manager, who highlighted prioritize projects enabling greater 
financial profitability in the short term. Conclusively, it can be seen that the apparent position goes against policies encouraged the industry, but still 
are developed sustainability projects due to visibility that can bring to the controlling group and the subsidiary itself

Key words: Energy Sector. Sustainability. Research and Development.
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   1 INTRODuÇÃO

A produção e comercialização de energia são 
questões no cerne do desenvolvimento econômico, 
político e social de qualquer nação, em decorrência 
da relação de dependência contemporânea do homem 
para com este insumo. A dinâmica de competitivida-
de entre nações e a busca por soluções energéticas 
mais eficientes em termos de impactos ambientais e 
economicamente viáveis para a sociedade, tem im-
pulsionado o desenvolvimento de atividades de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) no setor.

A percepção de importância do setor se expandiu, 
possibilitando que autores como Pérez (2010) o veja 
como estratégico para o desenvolvimento de vantagens 
competitivas nacionais em decorrência do dinamismo 
tecnológico que envolve os recursos energéticos.

De acordo com Goldemberg e Lucon (2007), o pa-
drão de produção e consumo de energia contemporâ-
nea, com base em combustíveis fósseis ou minerais, 
tem gerado, ao longo da história, uma série de efeitos 
ambientais como a emissão de diversos poluentes e 
gases do efeito estufa, que tendem a prejudicar, no 
longo prazo, a vida no planeta. Barbieri (2007) com-
plementa esta visão, argumentando que a emissão 
destes poluentes não se concentra localmente, dissi-
pando-se para outras localidades em decorrência da 
relação de interdependência entre os diversos ecossis-
temas que embasam a vida no planeta.

Ainda é possível destacar, com base em Martins, 
Guarnieri e Pereira (2008), que o cenário energético 
mundial vislumbra uma tendência de expansão na 
demanda de energia, em decorrência da melhoria da 
qualidade de vida nos países em desenvolvimento, o 
que, consequentemente, eleva as preocupações das 
nações em torno dos diversos aspectos relacionados 
ao planejamento de políticas energéticas.

Um exemplo desta preocupação pode ser identi-
ficado em leis brasileiras que versam sobre a obriga-
toriedade de investir em atividades de P&D com o 
objetivo de desenvolver soluções tecnológicas no se-
tor, alinhadas com a política energética nacional. Esta 
obrigatoriedade tem início com a Lei nº9.991/2000, 
cujos artigos foram alterados sequencialmente pe-
las seguintes leis: 10.848/2004, 11.465/2007 e 
12.212/2010. Alinhados a esta regulamentação, é pos-
sível encontrar no Plano Nacional de Energia, uma sé-
rie de ações que buscam fortalecer o desenvolvimen-
to de soluções sustentáveis, baseadas na produção de 
energias renováveis (BRASIL, 2007).

Alinhada à crescente preocupação em torno das 

discussões envolvendo a sustentabilidade e o próprio 
conceito de desenvolvimento sustentável, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) prioriza al-
guns temas específicos para investimentos de P&D 
nos quais é possível verificar uma preocupação direta 
com estas questões como: fontes alternativas de gera-
ção de energia elétrica, geração termelétrica, gestão 
de bacias e reservatórios, meio ambiente e eficiência 
energética (ANEEL, 2012).

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de 
Energia do Governo Brasileiro, as ações de pesqui-
sa e desenvolvimento no setor devem estar inseridas 
em um planejamento energético que adote princípios 
de desenvolvimento sustentável e, desta forma, bus-
que solucionar questões que se relacionam ao acesso 
à energia, o equilíbrio e a diversificação da matriz 
energética, disponibilidade de recursos e impactos 
socioambientais e econômicos (BRASIL, 2010).

Tendo em vista a importância do desenvolvimento 
de soluções sustentáveis para a sociedade e a compe-
titividade organizacional, o presente estudo tem por 
objetivo compreender como as discussões sobre sus-
tentabilidade têm sido tratadas nos projetos de pes-
quisa e desenvolvimento no setor elétrico nacional. 
Metodologicamente foi um estudo de caso, suporta-
do pela abordagem qualitativa. Os dados coletados 
foram tratados pela análise interpretativa.  O paper 
está estruturado em quatro sessões, o primeiro deno-
minado de referencial teórico-empirico, a segunda é 
descrito os procedimentos metodológicos, na tercei-
ra, faz-se a discussão dos dados, por fim a seção con-
siderações finais. 

   2 REFERENCIAL TEÓRICO-EmPÍRICO

Ao longo desta seção é apresentada a base teórica 
que orientou o desenvolvimento do estudo, contem-
plando uma sintética discussão sobre estratégias de 
P&D, no qual é salientada a importância desta ativi-
dade para a competitividade organizacional, seguida 
de uma contextualização sobre o P&D e sustentabili-
dade, finalizando com uma rápida discussão sobre o 
setor elétrico no Brasil.

1.1 ESTRATÉGIAS DE P&D

Burgelman, Christiansen e Wheelwright (2004) 
propõem que as estratégias de P&D devem integrar 
as tecnologias da organização, vistas como o conhe-
cimento e habilidades que possam vir a ser utilizados 
para o desenvolvimento de produtos e serviços (além 
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de sistemas para sua distribuição) à estratégia organi-
zacional. Para os autores, o alinhamento entre estes 
elementos deve levar em consideração algumas vari-
áveis como as competências centrais da organização, 
as áreas de comercialização dos produtos, os valores 
organizacionais e os objetivos, para que a estratégia 
de P&D esteja em convergência com as necessidades 
estratégicas da organização.

Os autores Tushman e O’Reilly (2002) acrescentam 
outros elementos que podem vir a contribuir para um 
melhor alinhamento entre as estratégias de P&D nas 
organizações, como as escolhas tecnológicas (nível de 
padrão tecnológico utilizado para a produção) e o timing 
competitivo (quando mudar ou inserir determinado pro-
duto no mercado), além dos temas apresentados por 
Burgelman, Christiansen e Wheelwright (2004).

As estratégias de P&D devem levar em considera-
ção a possibilidade de atuação de forma ambidestra, 
no sentido de se posicionar estrategicamente diferen-
te ao longo da curva “S” (ciclo de vida de tecnologias) 
para cada um de seus produtos, ou seja, produtos em 
estágios iniciais exigiriam uma estratégia de diferen-

ciação enquanto produtos em fase de maturidade ou 
declínio poderiam exigir uma postura de redução de 
custos, tendo em vista o número de concorrentes no 
mercado (BURGELMAN; CHRISTIANSEN; WHE-
ELWRIGHT, 2004; PORTER, 2004; TUSHMAN; 
O’REILLY III, 2002).

Este posicionamento estratégico de ambidestra-
lidade contribui para que a organização consiga de-
senvolver ações para o sucesso no curto e no longo 
prazo, tendo em vista a visão de Tushman e O’Reilly 
III (2002) de que o posicionamento estratégico que 
lidera o sucesso de curto prazo invariavelmente re-
sulta em inércia organizacional, impedindo que a 
organização mude e se adapte às demandas do am-
biente no longo prazo.

Em decorrência do avanço tecnológico e da ele-
vação dos níveis de competitividade das organiza-
ções, as formas de desenvolvimento das estratégias 
de Pesquisa e Desenvolvimento evoluíram ao longo 
da história, podendo ser classificadas em quatro gera-
ções distintas (MILLER; MORRIS, 1999), conforme 
evidencia o quadro 01:

1ª Geração

2ª Geração

3ª Geração

4ª Geração

• As pesquisas desenvolvidas eram gerenciadas por cientistas que selecionavam e conduziam 
projetos de pesquisa que rendiam avanços científicos e tecnológicos significativos que, 
consequentemente, se transformavam em produtos importantes e rentáveis para as organizações. 
Um exemplo de destaque neste período foi a invenção do Nylon pela Du Pont.

• Ocorre uma significativa mudança na gestão dos projetos, tendo em vista o reconhecimento 
dos gestores de que o gerenciamento dos laboratórios não deveria ser de responsabilidade 
dos cientistas. Este posicionamento reorientou as atividades de P&D para a operacionalização 
de projetos que serviam às necessidades dos negócios e utilizam extensões de técnicas 
desenvolvidas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Destaca-se que nesta fase os custos de P&D 
sofrem aumentos substanciais em comparação com a fase anterior.

• A terceira geração adota uma série de novas características à atividade de P&D, tentando 
diminuir a exposição financeira decorrente dos significativos aumentos da geração anterior, por 
meio de uma série de ferramentas utilizadas para análise de outros investimentos organizacionais.

• Emerge o conceito de portfólio de projetos como um método de balancear atividades de alto 
risco que oferecem importância comercial por um longo período de tempo, com atividades de 
baixo risco que representam potencial comercial mais modesto em curto prazo.

• Projetos analisados em uma série de matrizes envolvendo a possibilidade de vantagem 
competitiva, riscos, envelhecimento do ciclo de vida, o momento da tecnologia no desenvolvimento 
de novos produtos, adequação dos recursos, em conjunto com a probabilidade de sucesso técnico 
e no mercado.

• Esta geração muda a missão das atividades de P&D nas organizações, ampliando a importância 
do setor no sentido de possibilitar que as organizações assumam postura de liderança em seus 
mercados por meio de inovação descontínuas.

• As pesquisas estabelecidas nesta geração constituem significantes mudanças na condução da 
P&D, que deve agora lidar com o processo de determinar como novos conhecimentos científicos e 
tecnológicos podem ser utilizados para identificar e satisfazer às necessidades dos consumidores.

QuadrO 01 – Gerações de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

GeraçãO de p&d     caracterizaçãO
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4ª Geração

• Nesta geração há um alinhamento direto com as funções de marketing, que assumem a 
responsabilidade de identificar as necessidades implícitas dos clientes enquanto o P&D busca 
materializar estas necessidades por meio de novas tecnologias.

• Busca formar equipes que envolvam toda a organização, incluindo stakeholders como 
fornecedores, consumidores e outros parceiros externos.

Fonte: Elaborado a partir de Miller e Morris (1999)

GeraçãO de p&d     caracterizaçãO

Por meio dos avanços da função de Pesquisa e 
Desenvolvimento ao longo da história, uma série de 
fatores relacionados ao papel da inovação nas organi-
zações e, consequentemente, em sua atuação no mer-
cado foram desenvolvidas, com destaque para a busca 
constante por inovações descontínuas, que possibili-
tam uma significativa diferenciação em relação aos 
concorrentes e os força a readequar seus sistemas de 
atuação interna e externamente (CHRISTIANSEN; 
RAYNOR, 2003).

Estas inovações disruptivas necessitam de com-
petências centrais específicas, tendo em vista a ne-
cessidade de conhecimentos e habilidades inerentes 
ao processo de pesquisa e desenvolvimento. Assim, a 
busca por estas competências deve ser inserida ao lon-
go do processo de planejamento estratégico, por meio 
de técnicas de desenvolvimento de cenários e rotas 
tecnológicas, buscando identificar como a tecnologia 
vai evoluir e quais são os elementos necessários para 
se adaptar a este processo evolucionário (BURGEL-
MAN; CHRISTIANSEN; WHEELWRIGHT, 2004; 
CHRISTIANSEN; RAYNOR, 2003).

Em síntese, o desenvolvimento de estratégicas de 
pesquisa e desenvolvimento alinhadas como os obje-
tivos organizacionais podem contribuir para a criação 
de vantagens competitivas duradouras, tendo como ên-
fase a busca por inovações incrementais e radicais que 
envolvam diferentes níveis funcionais na organização 
(BURGELMAN; CHRISTIANSEN; WHEELWRI-
GHT, 2004; CHRISTIANSEN; RAYNOR, 2003).

1.2 P&D E SUSTENTABILIDADE

Parte relevante dos estudos envolvendo estas temá-
ticas se apoia em uma perspectiva de desenvolvimento 
sustentável. Carrillo-Hermosilla, Gonzalez e Konno-
la (2009) argumentam que o incremento do interesse 
em buscar inovações que possibilitem um desenvolvi-
mento sustentável tem permeado diversas esferas que 
passaram a acreditar na possibilidade de se alcançar 
desenvolvimento econômico em uma perspectiva de 
conhecimento e respeito à dependência em relação ao 

meio ambiente. Para os autores, a relação entre inova-
ção e sustentabilidade poderia contribuir para o desen-
volvimento de maneiras limpas de consumo e produ-
ção, em busca de otimização dos recursos ambientais.

A relação entre os temas ocorre em um momento 
de crescente discussão nos ambientes acadêmicos e 
profissionais sobre sustentabilidade, em busca de uma 
concepção para o tema mais humano, ética e transpa-
rente na forma de condução dos negócios e ativida-
des que influenciam a vida dos seres humanos (VAN 
MARREWIJK, 2003).

De forma geral, as empresas de diferentes setores 
visualizam as atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento como um instrumento importante para o de-
senvolvimento de diferenciais competitivos apoiados 
na crescente importância que a sustentabilidade tem 
adquirido nas esferas sociais (BLACKBURN, 2007). 
A principal concepção teórica envolvendo a definição 
do que seria a sustentabilidade foi dado por Elkington 
(2012), direciona o conceito ao desenvolvimento de 
ações relacionados ao meio ambiente, à melhoria de 
elementos sociais e econômicos, formando o que se 
convencionou a chamar de triple bottom line.

Neste contexto, a inovação e a sustentabilidade se 
relacionam em uma perspectiva de desenvolvimento 
de produto e serviços que agreguem valor aos consu-
midores enquanto diminuem os impactos ambientais 
das atividades econômicas, tendo em vista maiores 
níveis de eficiência ambiental, produção mais limpa 
e a incorporação de mecanismos de padronização 
e controle como as certificações da família da Nor-
ma ISO (NASCIMENTO; MENDONÇA; CUNHA, 
2012; OCDE, 2004; KEMP; FOXON, 2007; FUSS-
LER; JAMES, 1996).

Segundo Menezes et al (2010), a inovação tem sido 
vista como um item imprescindível para a obtenção de 
diferenciais competitivos, o que culmina no fortaleci-
mento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
uma vez que as organizações são pressionadas pelo 
próprio ambiente em que estão inseridas para adotar 
novas práticas e tecnologias de interesse social, como 
a adoção por métodos de produção mais sustentáveis. 
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Por meio de um estudo desenvolvido com diretores de 
P&D do setor químico, os autores expõem a impor-
tância que as organizações do setor têm dado ao tema.

Para Barbieri et al (2010, p. 150), as inovações de-
sempenham papel importante na busca pelo desenvol-
vimento sustentável, tendo em vista a busca por ele-
mentos que insiram novos elementos no processo de 
avaliação das organizações, distanciando-se da visão 
de geração de “recursos para remunerar os fatores de 
produção repor os ativos usados e investir para conti-
nuar competindo”.

No caso do setor elétrico brasileiro, em decor-
rência das mudanças macroeconômicas que culmi-
naram com a privatização de empresas do setor ao 
longo da década de 1990. Tendo em vista dúvidas, 
por parte do Governo Federal, de que as empresas de 
energia dessem continuidade às atividades de P&D e 
à manutenção de centros de pesquisa, foi estabeleci-
da a Lei nº 9.991, que determina obrigatoriedade de 
investimentos para este tipo de atividade, tendo em 
vista a melhoria de eficiência e a elevação dos níveis 
de competitividade das empresas do setor (SILVA 
JUNIOR, 2011).

De acordo com Silva Junior (2011), existe uma 
relação direta entre a promoção do desenvolvimen-
to sustentável e as formas de utilização de energia. 
Para o autor, mudanças radicais na forma de produ-
zir e utilizar energia são de vital importância, prin-
cipalmente em países em desenvolvimento, para que 
esta modalidade de desenvolvimento consiga se ex-
pandir em um país ou região.

Há de se destacar que além das questões envol-
vendo o setor de energia elétrica, vêm sendo desen-
volvidos em diversas áreas com o intuito de esti-
mular a relação entre inovação e sustentabilidade, 
como a formulação de políticas públicas que inte-
grem diversos atores para criação de ambientes que 
estimulem o desenvolvo de inovações sustentáveis 
(ETZKOWITZ; ZHOU, 2006), seleção de materiais 
para emprego no desenvolvimento de elementos 
mecânicos (MATOS; SIMPLÍCIO, 2006), transfor-
mações ambientais em cenários regionais através de 
práticas de inovação (TRUFFER; COENEN, 2012) 
e a atividade empreendedora como elemento de des-
taque  na relação entre os conceitos de inovação e 
sustentabilidade (FARROW; JOHNSON; LARSON, 
2000). Estes estudos demonstram que a relação teó-
rica-empírica entre as ações de inovação e sustenta-
bilidade nas organizações têm despertado interesse 
em distintos cenários e contextos, evidenciando a 
relevância do estudo do tema.

1.3  SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA 
BRASILEIRO

O desenvolvimento de políticas públicas no Brasil 
segue os pressupostos assegurados na Constituição 
de 1988, que garante como função do Estado o pla-
nejamento de ações e direcionamento de indicativos 
para o setor privado. Esta realidade se evidencia no 
setor de energia, por meio do Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE, para formulação de po-
líticas e diretrizes para um “desenvolvimento nacio-
nal equilibrado”, cabendo ao Ministério Federal de 
Minas e Energia a implementação das políticas para 
o setor energético e a coordenação do planejamento 
energético nacional (BRASIL, 2010, p. 9).

O setor elétrico brasileiro passa por mudanças a 
partir da década de 1990, seguindo uma tendência 
mundial de reestruturação, que tinha como objeti-
vo desenvolver um setor mais competitivo através 
do aumento da participação da iniciativa privada 
e a ampliação das possibilidades de financiamento 
(SANTOS, 2003).

Entre as principais ações públicas do setor neste 
período destaca-se o surgimento da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, com a missão de pro-
porcionar condições favoráveis para que o mercado 
de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre 
os agentes e que promova benefícios para a sociedade, 
por meio de instrumentos de regulação e fiscalização.

De acordo com a Agência, as mudanças ocorre-
ram como uma consequência do esgotamento do mo-
delo de energia elétrica vigente no país até meados da 
década de 1990, caracterizado pela inadimplência e 
ineficiência operacional das concessionárias públicas, 
além da constante utilização das tarifas do setor como 
um mecanismo de controle inflacionário, forçando o 
Governo Federal a iniciar uma reforma estrutural no 
setor por meio de privatizações (ANEEL, 2008).

Ao longo de investigação do sistema setorial de 
energia elétrica nacional, Cunha et al (2008) elencam 
outras agências importantes no desenvolvimento de 
políticas, regulamentação e estimulo às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento. Para os autores, é possí-
vel destacar a atuação do Ministério de Minas e Ener-
gia – MME, responsável por assuntos relacionados à 
energia elétrica, gás natural, petróleo, combustíveis 
renováveis, geologia e mineração, por meio de au-
tarquias como a ANEEL, empresas públicas como a 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE e sociedades 
de economia mista como a Eletrobrás.

Cada um destes agentes desenvolve papéis ao 
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longo do sistema setorial de energia elétrica, em 
decorrência da especificidade de funções exercidas 
por cada um, que se relacionam a uma série de fa-
tores como o aumento da capacidade de geração de 
energia, realização de estudos para subsidiar a for-
mulação, planejamento e implementação de ações 
por parte do MME.

Este cenário fez com que diferentes modelos de 

negócios no setor de energia elétrica surgissem, dan-
do origem a pressões competitivas entre as empresas 
do setor, de forma a estimular o desenvolvimento de 
pesquisas e a busca por inovações como fator de dife-
renciação entre as empresas (SANTOS, 2003). Inse-
rido nesta perspectiva, o sistema setorial de inovação 
do setor elétrico pode ser visualizado conforme ex-
posto na figura a seguir:

Ao buscar descrever a dinâmica do sistema seto-
rial de energia elétrica, o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos – CGEE (2002) afirma que as mudanças 
ocasionadas no setor elétrico também alteraram as 
prioridades e interesses das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento no setor.

É possível verificar que, pelo menos em parte, 
atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas 
por empresas do setor são financiados por recursos 
governamentais para o desenvolvimento de inovações 
que possam resultar em diferenciais competitivos em 
relação às empresas do setor. A argumentação desen-
volvida em torno desta modalidade de financiamen-
to recai na percepção de que internacionalmente as 
atividades de P&D têm contribuído para a melhoria 
dos produtos já existentes e desenvolvimento de no-
vos produtos por parte das empresas fornecedoras de 
energia e fabricantes de equipamentos (CGEE, 2002).

De acordo com Santos (2003, p. 62), grande parte 

das mudanças ocasionadas no setor também pode ser 
creditada aos avanços da economia da informação, por 
meio de avanços na área de infraestrutura de rede de 
informação. Para o autor, mesmo com as mudanças no 
marco regulatório e dinâmica do setor, não é possível 
afirmar que a formação de alianças ou arranjos contra-
tuais seja algo novo, pois a interrelação entre os agen-
tes é inevitável em decorrência da natureza do produto 
do setor, ou seja, a energia. Desta forma, “a inovação 
no funcionamento da estrutura setorial se traduz nos 
arranjos operacionais, comerciais ou contratuais, de 
natureza informacional e não de natureza física”.

Para o CGEE (2002) é possível destacar, no sistema 
setorial de energia elétrica do Brasil, três agentes prin-
cipais envolvidos no processo de pesquisa e desenvolvi-
mento do setor: a sociedade, as concessionárias de ele-
tricidade e as indústrias de equipamentos de base para o 
setor elétrico e equipamentos eletroeletrônicos, confor-
me é possível verificar na figura 02 a seguir:

fiGura 01 – Sistema de Inovação Tecnológica do Setor de Energia

Fonte: CGEE (2002)
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fiGura 02 – Relacionamento Entre os Agentes de P&D do Setor Elétrico

Fonte: CGEE (2002)

Conforme é possível identificar na Figura 02, os círcu-
los representam os interesses relacionados às atividades 
de P&D dos diferentes agentes, que deverão ser apoiados 
por financiamentos públicos desde que também se con-
figurem em interesses da sociedade, conforme repre-
sentação das letras “A”, “B” e “C” (CGEE, 2002). Nesta 
dinâmica, é possível considerar o setor produtivo como 
um stakeholder de fundamental importância no proces-
so, visto que é através dele que as inovações financiadas 
pelo Governo são incorporadas e podem criar processos 
de melhor eficiência energética e mercado para as tecno-
logias desenvolvidas (CGEE, 2002).

Inserido neste contexto, o CGEE (2002) elenca 
uma série de ações que podem nortear o desenvolvi-
mento de ações no setor de energia, como a diversi-
ficação da matriz energética nacional e o desenvolvi-
mento de tecnologias que produzam menor impacto 
ambiental e de maior alcance social e que contribuam 
para o uso racional e eficiente da energia.

   4 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

Para a consecução do objetivo do estudo de com-
preender como a sustentabilidade tem sido enfrentada 
no bojo dos projetos de pesquisa e desenvolvimento no 
setor elétrico, adotou-se uma postura investigativa qua-
litativa de natureza exploratória, tendo em vista a possi-
bilidade de maior profundidade na abordagem do tema.

 Tendo isto em vista, foi selecionado o caso de uma 
companhia energética de um Estado do Nordeste bra-
sileiro, com pouco mais de três milhões de habitantes, 
distribuídos ao longo de 167 municípios, que em de-
corrência de seu posicionamento geográfico, apresen-
ta um dos maiores potenciais de produção de energia 
eólica do Brasil.

O desenvolvimento de estudos de caso contribui 
para a compreensão aprofundada de um determinado 
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fenômeno (GIL, 2010; VERGARA, 2006). A opção 
pelo estudo de caso permitiu uma análise ampla e de-
talhada sobre o posicionamento da organização pes-
quisada em relação ao desenvolvimento de projetos 
de sustentabilidade.

A companhia energética selecionada para o de-
senvolvimento do estudo é controlada por holding 
privada com grau de investimento pela Standard & 
Poor’s. Ainda é possível destacar que é maior gru-
po do setor em número de clientes atendidos e que 
é classificado como um dos três maiores grupos do 
setor de energia do Brasil.

Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro 
semiestruturado, tendo em vista a busca por uma 
compreensão acurada em relação às questões dire-
cionadas aos projetos de pesquisa e desenvolvimen-
to da empresa, com foco em sustentabilidade. Este 
roteiro foi composto por 13 questões amplas volta-
das para compreensão das atividades de P&D na ins-
tituição, sua preocupação com ações de sustentabi-
lidade em seus diferentes pilares e a motivação para 
o desenvolvimento destes projetos. Ao longo do pro-
cesso de entrevista, foram desdobradas em outros 
questionamentos pertinentes para a compreensão do 
fenômeno em análise.

O roteiro de entrevistas foi desenvolvido tendo como 
delimitação central para o conceito de sustentabilidade, 
o tripé desenvolvido por Elkington (2012), que apresen-
ta a sustentabilidade como desdobramento de ações de 
empresas nos eixos ambiental, econômico e social.

Por meio de indicação, o primeiro contato foi re-
alizado diretamente ao presidente da empresa em es-
tudo e, após conversa inicial, foi realizada sugestão 
de contato com o Superintendente Geral da empresa. 
Após contato com este, houve um novo direciona-
mento para o Diretor Geral de Pesquisa e Desenvol-
vimento da empresa, sendo este o gestor responsável 
pelas informações disponibilizadas. A indicação do 
Diretor Geral de P&D para concessão da entrevista 
contribuiu para uma maior fidedignidade dos dados 
coletados, tendo em vista seu contato direto com o 
tema em estudo.

A entrevista teve duração de aproximadamente 30 
minutos, sem levar em consideração as interrupções 
ocasionadas pela agenda do gestor. A mesma foi trans-
crita para identificação mais clara e precisa dos ele-
mentos de interesse do estudo, bem como a percepção 
dos pesquisadores em torno das respostas concedidas, 
de forma a possibilitar relação dos dados com a base 
teórica do estudo. A técnica de tratamento do conteúdo 
da entrevista foi a análise interpretativa simples.

    3 APREsENTAÇÃO E DIsCussÃO   
    DOs REsuLTADOs

A empresa selecionada para estudo, apesar de 
privatizada, atua em regime de concessão em um 
ambiente de elevada regulamentação por parte dos 
atores públicos. Significa dizer, que a atuação da or-
ganização está sujeita a uma série de elementos esta-
belecidos a priori pelo Governo para que esta possa 
executar serviços públicos.

O processo de concessão das organizações do se-
tor tem início no primeiro mandato do então presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, por meio da po-
lítica de privatizações estabelecidas no universo da 
política macroeconômica brasileira. A adoção desta 
postura culminou na sanção da Lei nº 8.987 que em 
conjunto com o artigo 175 da Constituição Federal, 
regulamentam a atuação de empresas no regime em 
questão (BRASIL, 1995).

A adoção desta postura fez com que o setor aban-
donasse o modelo de monopólio público vertical-
mente integrado, na qual as tarifas dos serviços eram 
homogêneas em todo o território nacional, para um 
modelo de mercado atacadista, no qual os serviços 
de energia elétrica podem ser delegados e executados 
por organizações privadas, visando ao  aumento da 
competitividade do setor (PIMENTA, 2009).

Tendo em vista o cenário exposto, as organizações 
do setor competem em busca da obtenção de con-
cessão para explorar a atividade de fornecimento de 
energia elétrica ao longo de um determinado período 
de tempo, estabelecidos por meio de licitação públi-
ca, nas quais uma série de elementos são controlados 
pelo governo, inclusive o valor do Megawatt (MW) 
pago pelo Governo.

A contribuição dos avanços tecnológicos para o 
negócio consiste, de forma direta, em questões como 
a exigência da sociedade por melhorias na prestação 
dos serviços, redução de custos e melhoria da quali-
dade. Para o diretor entrevistado:

A nossa empresa, pelo ramo de sua ativi-
dade, é exigida da sociedade constantes 
melhoramentos na qualidade dos serviços 
oferecidos e isso implica em um continuo 
processo de melhorias, o que implica, ne-
cessariamente, na modernização tecnológi-
ca de suas instalações bem como atualiza-
ção do seu conhecimento.

Segundo o entrevistado, a inserção do tema no 
planejamento estratégico da organização ocorre de 
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forma indireta, visto que o desenvolvimento de solu-
ções tecnológicas se alinha aos objetivos de melhoria 
contínua da qualidade dos serviços da organização.

Quando questionado sobre as principais preocu-
pações da organização com questões tecnológicas, 
é possível identificar que o desenvolvimento de so-
luções por parte da organização segue uma postura 
reativa, no sentido de se adaptar às novas tecnologias 
inseridas pela concorrência no mercado. De acordo 
com o respondente, a principal preocupação da orga-
nização com o desenvolvimento de soluções tecnoló-
gicas é: “Preparar-se para as novas tecnologias que 
serão exigidas no futuro, como por exemplo: a im-
plantação de redes inteligentes, que inclui a instala-
ção de medidores energia inteligentes, geração distri-
buída, além do aumento de eficiência na distribuição 
de energia, entre outros elementos.”. Neste contexto, 
é possível observar que a organização não apresenta 
uma preocupação direta com a sustentabilidade, no 
que diz respeito a uma preocupação tecnológica na 
organização.

Questionado sobre a possibilidade de contribui-
ção de novas tecnologias para o alcance dos objetivos 
organizacionais, foi possível identificar novamente, 
o posicionamento reativo da organização no que diz 
respeito ao desenvolvimento de soluções tecnológi-
cas. Na visão do respondente, a contribuição de tec-
nologias para o alcance dos objetivos organizacionais 
se limita ao desenvolvimento de tecnologias que fa-
çam com que a empresa alcance índices de qualidade 
mínimos exigidos pelos agentes regulamentadores do 
setor, conforme é possível verificar na seguinte fala:

Por sermos uma empresa regulada e obrigada 
a atendemos índices de qualidades cada vez 
mais exigentes, como por exemplo, os índi-
ces de DEC e FEC, duração da interrupção 
de energia e frequência de interrupções, te-
mos que constantemente procurarmos novas 
tecnologias que nos auxiliem a alcançarmos 
os índices desejados.

Os indicadores citados pelo entrevistado foram 
desenvolvidos com o intuito de monitorar a qualidade 
do fornecimento de energia elétrica pelas distribui-
doras. De acordo com a ANEEL, estes indicadores 
em módulo específico dos Procedimentos de Distri-
buição – PRODIST regulamentos pela agência. No 
caso do DEC (Duração Equivalente de Interrupção 
por Unidade Consumidora) é possível identificar o 
número de horas em média que um consumidor fica 
sem energia elétrica durante um período, geralmente 

o mês ou o ano, enquanto o FEC (Frequência Equi-
valente de Interrupção por Unidade Consumidora) 
indica quantas vezes, em média, houve interrupção 
na unidade consumidora, ou seja, nas residências, 
comércios ou indústrias. Estes indicadores são cha-
mados de indicadores coletivos, mas também existem 
indicadores individuais, aos quais as organizações do 
setor são submetidas por meio de auditorias realiza-
das pela ANEEL, como o DIC (Duração de Interrup-
ção por Unidade Consumidora), o FIC (Frequência 
de Interrupção por Unidade Consumidora) e o DMIC 
(Duração Máxima de Interrupção por Unidade Con-
sumidora).

A ANEEL estabelece limites para os indicadores, 
que quando violados, deve haver compensação finan-
ceira por parte da distribuidora aos consumidores le-
sados, no período de até dois meses após a apuração 
do indicador. O posicionamento apresentado pela or-
ganização pode indicar que a ausência deste tipo de 
regulamentação no setor, deixaria o desenvolvimento 
de soluções tecnológicas em plano secundário, afe-
tando diretamente a qualidade dos serviços ofereci-
dos à sociedade.

A primeira menção ao tema “Sustentabilidade” 
ocorreu quando o entrevistado foi questionado sobre 
as prioridades de P&D da organização, indicando que 
o tema também é contemplado nos projetos de pes-
quisa e desenvolvimento realizados pela organização. 
De acordo com o entrevistado:

As prioridades de investimentos em P&D 
são para projetos rentáveis para a empresa 
e para a sociedade. Para empresa vê-se a 
aplicação em melhorias no desenvolvimento 
dos seus processos, sobretudo com a redu-
ção de custos e desenvolvimento de novas 
técnicas para aplicação nas redes elétricas. 
Já para a sociedade tem-se dado prioridade 
no desenvolvimento de projetos com foco 
em meio-ambiente

O gestor destacou entre as prioridades de investi-
mentos em P&D a busca constante por novas soluções 
tecnológicas que inibam o furto de energia elétrica, 
que prejudica financeiramente a organização e os 
clientes que se encontram em situação regular com 
as faturas de energia. Na visão do gestor, este é um 
dos principais problemas enfrentados por empresas 
no setor que atuam na região na qual esta pesquisa 
foi realizada.

Mesmo com a inserção das discussões sobre sus-
tentabilidade nos projetos de P&D da organização, o 
posicionamento do gestor indica que os projetos di-
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recionados para soluções sustentáveis, têm seu foco 
voltado apenas para a questão ambiental e, a priori 
não é possível verificar os benefícios que este tipo de 
projeto pode trazer para a organização, uma vez que 
na fala do entrevistado é possível constatar que estes 
projetos são desenvolvidos tendo em vista uma de-
manda da sociedade e não por serem rentáveis para a 
empresa. Apesar deste diagnóstico inicial, é possível 
verificar em fala subsequente que o desenvolvimento 
de projetos sustentáveis também traz benefícios em 
termos de rentabilidade para a organização, por meio 
do aumento da vida útil de determinados equipamen-
tos. Discorrendo sobre os projetos de P&D que se re-
lacionam diretamente à sustentabilidade, o entrevis-
tado afirma que as ações têm sido desenvolvidas com 
foco na “substituição de material de origem fóssil por 
produzido por biomassa, inserido na macro tendência 
brasileira e mundial, através do uso de óleo vegetal, 
ao invés de mineral”. Para o entrevistado:

A substituição do uso de óleo mineral, este 
sendo prejudicial ao meio ambiente, por ou-
tro isolante de origem vegetal, produzido de 
modo sustentável e com características de 
biodegradabilidade tem sua importância e 
impacto favorável para o meio ambiente. O 
uso da mistura em desenvolvimento na or-
ganização permitirá a extensão de vida dos 
equipamentos elétricos, através da melhoria 
das características do fluido resultante da 
mistura. Os resultados do projeto atingem as 
concessionárias e fabricantes de equipamen-
tos, que passarão a adquirir óleos vegetais.

Também foi possível verificar que a empresa tem 
um posicionamento formal em torno do desenvolvi-
mento de ações sustentáveis. Segundo o entrevistado, 
o grupo ao qual a organização pertence possui regu-
lamentações específicas em documento denominado 
“Manual da Política de Meio Ambiente”, voltados 
para as áreas de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, tendo como prin-
cípios a redução e controle sobre os impactos no meio 
ambiente, a conservação da biodiversidade e dos re-
cursos naturais, respeito às comunidades, educação 
e saúde como elementos de transformação social e a 
busca por transparência e diálogo.

É possível observar, que apesar de contemplar 
outros elementos relacionados à sustentabilidade, 
como respeito às comunidades, valorização da edu-
cação e da saúde, o tema realmente é tratado sob o 
aspecto ambiental. Isto pode ser visualizado por meio 
do posicionamento do gestor em torno da descrição 

das principais ações de P&D, em andamento, que se 
relacionam diretamente à questão sustentável. De 
acordo com o gestor, estes projetos buscam “subs-
tituir óleos isolantes minerais por óleos vegetais 
em equipamentos elétricos, como transformadores 
instalados nas redes de distribuição, reguladores de 
tensão, disjuntores e religadores”. Por meio destas 
ações, a organização espera poder comercializar no 
mercado nacional a utilização dos resultados encon-
trados nestes projetos.

Por meio da entrevista foi possível observar que 
os consumidores finais não participam de forma ativa 
dos projetos de pesquisa e desenvolvimento executa-
dos pela organização. Por meio das informações obti-
das, a organização atua com parcerias com universi-
dades (com destaque para a Universidade Federal da 
unidade federativa em questão) e Centros de Pesquisa 
de todo o Brasil. As ações desenvolvidas em conjunto 
com estes stakeholders ocorrem por meio de ampla 
discussão sobre temas de interesse que resultarão em 
projetos de pesquisa a serem financiados e determi-
nadas soluções tecnológicas a serem desenvolvidas.

Ainda foi possível identificar que a organização 
atua com outras empresas do setor por meio de par-
cerias específicas em projetos de P&D, possibilitando 
maior cooperação setorial e a criação de sinergias em 
torno do desenvolvimento de soluções tecnológicas. 
Segundo o entrevistado, um dos principais projetos 
executados ao longo do ano de 2011 contou com a 
colaboração de aproximadamente 30 profissionais de 
diferentes distribuidoras e 37 pesquisadores ligados 
a universidades e centros de pesquisa, no desenvol-
vimento de uma metodologia para o estabelecimento 
de estrutura tarifária para o serviço de distribuição de 
energia elétrica. Outro projeto citado como de rele-
vância para a organização e que contempla parcerias 
com outras empresas do setor, universidades e cen-
tros de pesquisa, trata da implantação de redes elétri-
cas inteligentes, que buscam otimizar a distribuição 
de energia elétrica.

Na visão do gestor, a obrigatoriedade, por meio de 
regulamentação nacional, para que empresas do setor 
utilizem um percentual mínimo do faturamento em 
ações de P&D contribui para o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas que buscam atender às neces-
sidades da organização e da sociedade, além de es-
timular a competitividade no mercado internacional. 
Esta obrigatoriedade é vista de forma positiva pela 
organização, uma vez que todas as empresas do setor 
são submetidas à mesma regulamentação, mantendo-
-as em patamar de igualdade. Desta forma, a obriga-
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toriedade, na visão do gestor, traz apenas elementos 
positivos para a sociedade e para a competitividade 
nacional do setor.

Questionado sobre as vantagens que o desenvol-
vimento de projetos de P&D pode trazer para a or-
ganização, o gestor foi enfático ao afirmar que estes 
projetos contribuem para a valorização da marca 
junto à sociedade, valorizando a empresa junto aos 
stakeholders e mercado financeiro, mas que muitas 
das soluções desenvolvidas no setor até o momento 
ainda não possuem possibilidade de implementação 
em decorrência dos custos envolvidos. Neste sentido, 
é possível identificar que precisam surgir tecnologias 
dominantes no que concerne à sustentabilidade, para 
que as organizações passem a utilizá-la em escala e 
desenvolver inovações incrementais que contribuam 
para redução de custos e melhorias de eficiência em 
torno das soluções implementadas.

Por fim, foi possível verificar que projetos de P&D 
voltados para sustentabilidade, afetam a organização 
no sentido de “sensibilizar o corpo funcional de for-
ma positiva pela busca incessante por pesquisas e so-
luções que tragam a redução e controle dos impactos 
sobre o meio ambiente e a conservação da biodiver-
sidade e dos recursos naturais.”. Desta forma, os pró-
prios funcionários, lembra o entrevistado, identificam 
a importância dos projetos em desenvolvimento, não 
apenas para a organização, mas para a sociedade, mo-
tivando-os a encontrar soluções que respeitem o meio 
ambiente e as comunidades afetadas pela atividade da 
organização.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este estudo buscou, por meio de uma pesquisa de 
natureza qualitativa, compreender como as discus-
sões sobre sustentabilidade têm sido tratadas nos pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico 
nacional, através de uma entrevista semi estruturada 
com um diretor de P&D de uma empresa do setor.

Por meio dos resultados foi possível verificar que a 
obrigatoriedade de investimento de percentual fixo de 
faturamento total das empresas do setor em atividades 
de pesquisa e desenvolvimento é vista de forma posi-
tiva, pois através da fala do gestor depreende-se que 
todas as organizações do setor enfrentam a mesma 
obrigatoriedade, a qual estimula o desenvolvimento 
de pesquisas que contribuem para a melhoria da efi-
ciência operacional, satisfação dos consumidores e 

desempenho organizacional.
Outros pontos de destaque foram identificados 

no que concerne ao desenvolvimento dos projetos de 
P&D, como a busca por parcerias com institutos de 
pesquisa e universidades para o desenvolvimento de 
atividades conjuntas que beneficiem não apenas a or-
ganização, mas também a sociedade.

Apesar da importância sugerida pelo gestor quan-
to aos projetos de sustentabilidade, verificou-se que o 
alinhamento com as estratégias organizacionais ocor-
re por meio da perspectiva de melhoria contínua, ou 
seja, o setor de P&D se relaciona direto a esta pers-
pectiva estratégica na organização, indicando que o 
setor apresenta uma relação indireta com o alcance 
dos objetivos estratégicos da organização.

No que diz respeito ao objetivo geral do estu-
do, constatou-se que os projetos de pesquisa e de-
senvolvimento aparecem de forma secundária para 
o gestor da organização. De acordo com a visão 
apresentada, estes projetos aparecem como uma 
prioridade de investimento para a sociedade e não 
para a organização. No eixo organizacional o que 
se destaca são projetos para melhoria do desempe-
nho organizacional, como questões relacionadas à 
eficiência de distribuição de energia, furtos, melho-
ria de processos e redução de custos, o que poderia 
indicar desalinhamento com o plano de expansão 
de energia do Governo Federal.

Apesar do posicionamento identificado na fala do 
gestor, ainda é possível verificar que projetos volta-
dos para a sustentabilidade, principalmente no que 
diz respeito à perspectiva ambiental, são executados 
tendo em vista a política de atuação do grupo contro-
lador da empresa pesquisa e a visibilidade social que 
os projetos desta natureza trazem para a organização.

Este posicionamento formal por parte da institui-
ção controladora demonstra a importância crescente 
no tema nas empresas do setor, apesar de estas ações 
ainda se direcionarem, na empresa investigada, a 
ações voltadas ao meio ambiente.

Tendo isto em vista, o presente estudo propõe a 
realização de novos trabalhos que busquem compre-
ender a atuação das empresas do setor em relação à 
sustentabilidade, por meio de uma investigação em 
relatórios de sustentabilidade das organizações, pos-
sibilitando uma melhor compreensão acerca ações 
executadas no setor, tendo como limitação a generali-
zação vez que se tratou de caso único, circunscrito a 
um contexto específico. 
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RAUnP: Qual o balanço que o Sr. faz dos últimos 
anos do MPA e em particular da avaliação e do 
conceito CAPES para o último triênio?
Prof. Alípio Veiga: Felizmente nossa Instituição tem 
entendido a importância de se manter e estimular a 
pesquisa científica de qualidade, dessa forma os dou-
tores que compõem a equipe do Mestrado Profissio-
nal em Administração da UnP tem recebido, desde o 
início de nosso programa, todo incentivo e liberdade 
de ação, que são vitais, para atender aos critérios de 
qualidade exigidos pela Capes. Conduzir e manter um 
programa de pós-graduação Stricto-Sensu não é tare-
fa das mais fáceis já que os resultados das pesquisas 
científicas não são imediatos. Nas instituições priva-
das, que precisam sobreviver num ambiente compe-
titivo de mercado, frequentemente os professores que 
compõem programas Stricto-Sensu são questionados 
sobre suas atividades e inquiridos a apresentar renta-
bilidade financeira imediata, fato este que interfere e 
prejudica diretamente a qualidade desses cursos.

Para atender aos critérios de qualidade da Capes, o 
programa precisa estar atento a cada detalhe que, iso-
ladamente, parece não fazer sentido, mas que quando 
em conjunto mostram a seriedade da proposta. 

Desde o início das atividades do MPA, nossa equi-
pe de doutores tem assumido uma posição de serie-
dade, ética e profissionalismo. Esse posicionamento 
dos professores muitas vezes é encarado pelos alunos 
como excesso de rigor e por vezes com comentários 
de que os professores de nosso mestrado são exigen-
tes demais, porém, quando se dão conta da qualida-
de de suas dissertações, ou mesmo que são mestres 
em um programa bem avaliado pela Capes, passam a 
compreender e a apoiar esse rigor na qualidade aca-
dêmica. Nos últimos anos, tenho observado muitos 
mestres formados pelo nosso programa que levam 
para suas salas de aula da graduação não apenas os 
conhecimentos teóricos adquiridos no mestrado, mas 
também os padrões de exigência acadêmica que são 
característicos dos programas bem avaliados pela Ca-
pes, causando pânico entre os alunos da graduação.

Somos o primeiro e único Mestrado Profissional 
em Administração do Norte e Nordeste do Brasil a ter 
sido avaliado com nota 4 já na sua segunda avaliação. 
Para se ter uma ideia do que isso significa, 3 é a nota 
mínima para que os mestrados sejam recomendados 
e assim abrir seleção de alunos, enquanto que  5 é a 
nota máxima obtida por um mestrado. A maioria dos 
programas permanece por muitos anos com a nota 3, 
que já é considerada uma boa nota, porém são raros 
aqueles que recebem um 4 já na primeira ou na se-

gunda avaliação. Sou obrigado a confessar que, fazer 
parte dessa equipe de doutores, provoca-me um gran-
de orgulho.

RAUnP: Quais são as perspectivas para os próxi-
mos anos? 
Prof. Alípio Veiga: Antes mesmo de termos sido co-
municados sobre o bom resultado obtido na avaliação 
trienal da Capes, já havíamos recebido da Direção 
da Instituição a incumbência de desenhar o futuro 
de nosso programa, tendo como objetivo principal 
a criação de um projeto de Doutorado em Adminis-
tração. Para aceitar esse desafio não bastaria apenas 
o bom resultado obtido na avaliação do MPA, pois, 
apesar de extremamente importante, não seria sufi-
ciente para conseguir a recomendação da Capes para 
um projeto de Doutorado. Um programa de doutorado 
pressupõe critérios de qualidade ainda mais rigorosos 
do que os exigidos para os mestrados. Nesse sentido, 
várias são as ações estratégicas que já vinham sendo 
conduzidas a fim de proporcionar o suporte neces-
sário a um programa de doutorado de excelência. O 
próprio empenho e rigor dos doutores de nossa equi-
pe, mantidos e apoiados pela Instituição desde o iní-
cio do mestrado, já apontava para essa direção. 

A UnP conta também com alguns fatores que per-
mitem colocá-la em uma situação bastante favorável 
no âmbito da pesquisa científica, não apenas no Bra-
sil, mas especialmente no ambiente internacional. 

Fazemos parte da Rede Laureate International 
Universities, que conta com dezenas de universidades 
em inúmeros países ao redor do mundo. Muitas des-
sas instituições contam com tradicionais centros de 
pesquisa e se destacam entre as melhores do mundo 
em suas áreas de investigação. Fazendo parte desse 
contexto não há como se isolar e acabamos sendo es-
timulados a desenvolver nossa aptidão para a ciên-
cia. Para estar em condição de participar dessa rede 
internacional de pesquisa, não haveria como deixar 
de contar com os melhores doutores disponíveis no 
mercado brasileiro na área de negócios, assim reali-
zamos recentemente uma chamada de currículos para 
a seleção de seis doutores que viriam a complemen-
tar nossa equipe. Seguindo rigorosamente os critérios 
estabelecidos pela Capes, foram contratados profes-
sores provenientes de vários Estados do Brasil, para 
residir em Natal, e  desenvolver, aqui ,suas pesquisas.  

Além da consolidação da equipe de professores, 
passamos a contar recentemente com mais uma re-
vista científica da área de administração em nosso 
repositório, a revista Connexio, que foi avaliada com 
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Qualis “B4” e passou a compor as publicações vincu-
ladas ao nosso programa juntamente com a RAUnP. 

Essas revistas estão também inseridas em nossos 
planos de internacionalização. Em virtude da faci-
lidade proporcionada pela Rede Laureate, ambas as 
revistas serão publicadas nos idiomas português e 
inglês, e divulgadas internacionalmente com o apoio 
da Rede. Esses são apenas alguns itens de uma agen-
da ampla, que foi estruturada com base em áreas de 
gestão estratégica, as quais têm à frente cada qual um 
doutor, em acordo com sua especialidade.  

RAUnP: Sendo esse um mestrado profissional, 
qual a repercussão de suas pesquisas para a co-
munidade?
Prof. Alípio Veiga: Devido às particularidades da re-
gião na qual se localiza a Instituição, nosso mestrado 
se concentrou na gestão de pequenas e médias empre-
sas. Até o momento contamos com aproximadamente 
150 dissertações defendidas, das quais a maioria tem 
apresentado resultados que favorecem a gestão estra-

tégica dessas empresas. Temos também mantido con-
vênios com instituições públicas de ensino superior 
recebendo servidores públicos que em geral desen-
volvem pesquisas focadas em responder questões de 
ordem prática. Além das dissertações direcionadas 
para as necessidades sociais, temos tido a preocupa-
ção de fazer chegar ao meio empresarial o conheci-
mento gerado pelo nosso programa. Para isso, recen-
temente, fomos convidados a desenvolver um projeto 
completamente novo para os cursos de Lato-Sensu da 
área de negócios da Universidade Potiguar. Estrutu-
rado com o que de mais recente vem sendo oferecido 
nas melhores universidades americanas, canadenses 
e europeias, criamos um programa completo e modu-
lar de MBA Executivo, com 10 especializações, cada 
qual “assinada” por um dos doutores de nosso grupo. 
Com esses cursos pretendemos não apenas especia-
lizar os diversos profissionais deste mercado, mas 
entregar às empresas uma nova geração de gestores 
que estarão efetivamente preparados para liderar os 
negócios e organizações nas próximas décadas.  
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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  
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 de obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.
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, 
relevância 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 orto-
gráfica 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 
membros 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 per-
mite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele 
derivados, 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.






