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EDITORIALEDITORIAL

Caros leitores,

Esse número fecha seis anos de publicação da 
RAUnP. Quando olho para trás, não acredito em 
tudo que conquistamos.

Não acredito, mas sei que foi merecido. Afi-
nal, todo esforço dos avaliadores, dos revisores, 
da equipe da EdUnP e toda a confiança dos auto-
res tinham que ser retribuído. A RAUnP é atual-
mente aquilo que ela se propôs a ser:  difusora do 
conhecimento na área de concentração do nos-
so Mestrado, para consolidá-lo na comunidade 
científica brasileira como referência em estudos 
dentro das linhas de pesquisa propostas.

Digo isto, pois esse número está sendo publi-
cado em um momento muito especial do nosso 
programa: sua evolução para PPGA com o enca-
minhamento dos projetos de Doutorado e Mes-
trado Acadêmico à CAPES.

Falando especificamente desse número, são 
oito artigos abordando temas bastante diferen-
ciados. Alexandre Guandalini Bossa verificou o 
comportamento do consumidor de serviços edu-
cacionais do ensino médio privado de Maringá 
– PR e identificou os atributos importantes no 
processo decisório de compra desses serviços; 
Alipio Ramos Veiga Neto, Cláudio Ricardo Me-
nezes Filgueiras, César Ricardo Maia Vascon-
celos e Sonia Trigueiro de Almeida estudaram 
o marketing verde aplicado à estratégia como 
prática na visão de empreendedores; Fernando 
Antônio Prado Gimenez, Adriana Martins de 
Oliveira, Alvaro Fabiano Pereira de Macedo, 
Liana Holanda Nepomuceno Nobre e Simone 
Gurgel de Brito analisaram as configurações 
empreendedoras em empresas no estágio ini-
cial por meio das análises fatorial e de agrupa-
mentos considerando as dimensões indivíduo, 
empreendimento e contexto; Hilderline Câmara 

Oliveira, Fernanda Fernandes Gurguel, Mateus 
Estevam Medeiros Costa e Walid Abbas El-
-Aouar refletir teoricamente a relação existente 
entre saúde mental e a Síndrome de Burnout, 
uma vez que o adoecer na labuta implica no 
aumento de custos, diminuição da produtivida-
de e dano na competitividade empresarial, no 
caso das organizações e perdas na qualidade 
das relações interpessoais e aumento nos custos 
previdenciários referentes à saúde-doença men-
tal de trabalhadores para a sociedade como um 
todo; Jean Marcel Cunto, Juliana Perez Ruggiro 
Jacobini, Miguel Eduardo Moreno Añez e Pa-
tricia Whebber Souza de Oliveira avaliaram o 
processo de institucionalização das práticas da 
Nova Gestão Pública no Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte – MPRN e os 
fatores favoráveis ou a resistência para consoli-
dação desse processo; Lydia Maria Pinto Brito 
e Saionara Brano Bolson analisaram as práticas 
de gestão do conhecimento na percepção dos 
diretores, coordenadores e professores de uma 
Instituição privada e familiar de ensino supe-
rior do Nordeste do Brasil; Maria Glória Cunha 
trabalhou a eficácia da liderança por compe-
tência; e finalmente Rosângela Sarmento Silva, 
Marcos Antonio Gaspar, Milton Carlos Farina 
e João Paulo Lara de Siqueira buscaram iden-
tificar os fatores que influenciam, dificultam e 
facilitam os relacionamentos interorganizacio-
nais na manutenção de uma rede de cooperação 
encontrando indícios de que o principal fator 
está relacionado à ampliação de sua competiti-
vidade no setor farmacêutico.

Boa leitura.

Rodrigo Leone
Editor

FATOREs DE RELACIONAmENTO INTERORgANIZACIONAL NA mANuTENÇÃO 
DE REDEs DE COOPERAÇÃO .....................................................................................101
Rosângela Sarmento Silva
Marcos Antoônio Gaspar
Milton Carlos Farina
João Paulo Lara de Siqueira
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Artigos COmPORTAmENTO DO CONsumIDOR 
EDuCACIONAL: ATRIBuTOs uTILIZADOs 
NO PROCEssO DECIsÓRIO DE COmPRA 
DE sERVIÇOs EDuCACIONAIs NA 
CIDADE DE mARINgá – PR 

BEHAVIOR OF CONsumER EDuCATION: ATTRIBuTEs usED IN THE 
DECIsION mAKINg PROCEss FOR PuRCHAsE OF EDuCATIONAL 
sERVICEs IN mARINgá - PR
alexandre Guandalini Bossa
Mestre em Administração. FANP - Faculdade do Noroeste Paranaense.  
E-mail: guandalini@gmail.com

envio em: Julho de 2013
aceite em: Março de 2014

resUmo
Este trabalho objetivou verificar o comportamento do consumidor de serviços educacionais do ensino médio privado de Maringá - PR. A importância central deste 
artigo é contribuir para estudos sobre o comportamento do consumidor de serviços educacionais em escolas do ensino médio privado, onde especificamente trata do 
estabelecimento de uma relação de atributos, e sua hierarquia, utilizda pelas famílias na escolha do colégio na qual o(a) filho(a) irá estudar. A pesquisa foi realizada 
em duas partes, sendo a primeira, uma pesquisa qualitativa com pais de alunos, diretores e pedagogos para elaborar uma lista de atributos mais importantes 
utilizados pelos mesmos. Posteriormente, fora realizada uma pesquisa quantitativa através de uma amostra não probabilística por cotas, caracterizando-se 
como levantamento de campo com corte transversal, tendo natureza descritiva, com a utilização de variáveis quantitativas. Os resultados advindos das análises 
realizadas através do tratamento estatístico dos dados, utilizando-se do software (SPSS), trazem contribuições importantes e relevantes para a literatura no que se 
refere ao comportamento do consumidor, como para os gestores de escolas do ensino médio. Tal estudo identificou dez atributos importantes no processo decisório 
de compra de serviços educacionais do ensino médio. Ficou ainda evidenciado que os atributos utilizados no processo decisório estão divididos em dois grupos 
principais, além de um grupo intermediário.

Palavras chave: Atributos. Comportamento do consumidor. Processo Decisório de Compra.
 

aBstract
This study aimed to determinate the behavior of consumers of educational services from the private school of Maringá - PR. The central importance of this 
paper is to contribute to studies on the behavior of consumers of educational services in private high schools, which specifically deals with the establishment 
of a list of attributes, and their hierarchy, used by households in the choice of the college in which the child will study. The survey was conducted in two parts, 
in the first, a qualitative research with parents, principals and educators to develop a list of the most important attributes used by them. Subsequently, 
a quantitative survey carried out by a non-probability quota sampling, characterizing as cross-sectional field survey, and descriptive nature, the use of 
quantitative variables. The proceeds from the analysis performed by the statistical treatment of data, using a software (SPSS), bring important and relevant 
contributions to the literature regarding the consumer behavior, as for the management of secondary schools. This study identified ten important attributes in 
the decision to purchase educational services from the school. It was also shown that the attributes used in decision making are divided into two main groups, 
and an intermediate group.

Key words: Attributes. Consumer behavior. Purchase Decision Process.
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1 INTRODuÇÃO

O comportamento do consumidor assume cada dia 
mais um papel fundamental para as organizações enten-
derem melhor seus clientes, fazendo com que os profis-
sionais de marketing procurem cada dia mais desenvolver 
este tema. Atendendo a esta necessidade, os estudos sobre 
a tomada de decisão de compra do consumidor vêm ado-
tando padrões mais sofisticados, permitindo às empresas 
um conhecimento crescente sobre esse processo.

A tomada de decisão é a parte central do compor-
tamento do consumidor e compreendê-la faz parte do 
esforço das organizações para que os produtos ou ser-
viços oferecidos possam atender às expectativas e ne-
cessidades, de forma que o consumidor se sinta bem 
compreendido. Para Mowen (1998), o comportamento 
do consumidor está diretamente relacionado aos pro-
cessos de compra e troca da aquisição e consumo de 
produtos, serviços, experiências e ideias.

Já para Sheth, Mittal e Newman (2001), o consu-
midor é um cliente ou uma unidade organizacional que 
tem o seu papel no processo de consumo junto a uma 
organização. Este consumidor tem as suas características 
próprias que impactam no processo decisório de com-
pra, bem como as motivações para a compra do produto. 
Também a forma como o consumidor faz as suas esco-
lhas, faz parte de um processo, onde o consumidor avalia 
os riscos de se comprar o produto ou serviço, bem como 
os riscos envolvidos na sua decisão.  

Solomon (2008) identificou em seus estudos que 
o processo de decisão é composto por cinco estágios 
que irão resultar na seleção de um produto ou serviço 
em relação aos produtos e serviços de seus concorren-
tes, e descreveu também, que o consumidor, muitas 
vezes, toma decisões nem sempre de forma racional, 
mas determinadas por padrões de comportamento, 
sendo os mesmos evidenciados através dos grupos 
de influência que interagem no processo decisório de 
compra, ressaltando-se a família como o maior in-
fluenciador da decisão do adolescente.

É evidente que as formas de interação e processos 
de decisão de compras vêm se alterando no âmbito 
familiar, onde antes o homem era o responsável pela 
maioria das decisões. Posteriormente com a entrada 
da mulher no mercado de trabalho, percebeu-se um 
equilíbrio no processo de decisão e por fim, a criança 
ou adolescente hoje também participam do processo 
de tomada de decisão.

No setor de serviços educacionais não é diferente, 
em relação aos produtos, as variáveis envolvidas, bem 
como os atributos para a escolha do serviço que se 

dão de acordo com parâmetros estabelecidos, com as 
escolhas pessoais dos consumidores. Desta forma, é 
essencial entender o comportamento do consumidor e 
os atributos que impactam no processo decisório fa-
miliar, bem como as variáveis que implicam no pro-
cesso como um todo.

O objetivo geral é aprofundar os estudos sobre o 
comportamento do consumidor de serviços educacio-
nais, estabelecendo uma lista de atributos utilizados no 
processo decisório. Especificamente, pretende-se: (1) 
estabelecer os atributos que são utilizados pelos pais ou 
responsáveis no processo decisório de escolha do servi-
ço educacional, e (2) hierarquizar os atributos do proces-
so decisório de compra de serviços educacionais.

   2 REFERENCIAL TEÓRICO

Antes de se iniciar qualquer abordagem sobre o com-
portamento do consumidor, é necessário conceituar o 
que é o consumidor e identificar suas características e o 
seu papel no processo de compra de bens e serviços. Para 
Sheth, Mittal e Newman (2001), pode-se afirmar que o 
consumidor é um cliente ou uma unidade organizacio-
nal que tem o seu papel no processo de consumo com 
uma organização. Mowen e Minor (2003) entendem que 
o consumidor está em uma das partes do processo de 
troca e que os recursos são transferidos entre duas partes. 
Paladini (1997) sintetiza o consumidor como todos os 
indivíduos em potencial que poderão comprar ou utilizar 
determinado produto ou serviço de uma empresa.

E para Taylor, Gallagher e McCullough (2004, p. 
337), “um consumidor pode ser definido como uma 
pessoa que utiliza produtos ou serviços”.

Entender o comportamento do consumidor tem 
sido de fundamental importância para as organizações 
que procuram melhorar a qualidade do relacionamen-
to existente com seus consumidores. Ressalta-se que 
entender o comportamento do consumidor é impor-
tante no desenvolvimento das estratégias organizacio-
nais, uma vez que quando se sabe como é o compor-
tamento do consumidor, fica mais fácil o desenvolvi-
mento das estratégias.

Mowen (1998, p. 5) define o comportamento do 
consumidor “como o estudo dos processos de compra 
e troca envolvidos na aquisição e consumo de produ-
tos, serviços, experiências e ideias”.

Para Kotler (2000, p. 182), “o propósito do ma-
rketing é satisfazer às necessidades e aos desejos dos 
clientes-alvo”. Assim o comportamento do consumi-
dor como disciplina, se encarrega de estudar as pes-

soas, os grupos familiares e as organizações que per-
cebem como os consumidores compram e descartam 
bens e serviços para satisfazer as suas necessidades e 
seus desejos. O entendimento de como se comporta o 
consumidor não é tarefa simples, os clientes podem 
dizer que fazem algo e na prática fazerem outra coisa 
totalmente diferente.

Entendem que a melhor maneira de tentar en-
tender o comportamento de compra do con-
sumidor doméstico é considerá-lo como um 
aspecto do comportamento humano básico 
dentro de um contexto específico: o consumo 
(SEMENICK; BAMOSSY, 1995, p. 206-207).

Para Holbrook (1987), as publicações a respeito 
do comportamento do consumidor têm demonstrado 
diversas formas de apresentação das influências no 
comportamento do consumidor. Para tanto, são vá-
rios os fatores que influenciam no comportamento do 
consumidor, podendo ser citados os fatores culturais, 
pessoais e psicológicos (BLACKWELL; MINIARD; 
ENGEL, 2000; CHURCHILL; PETER, 2000; SCHI-
FFMAN; KANUK, 2000; SOLOMON, 2002; KO-
TLER; KELLER, 2006), que influenciam em seu 
comportamento enquanto consumidor. 

Para Kotler e Armstrong (1998), é de fundamental 
importância entender como os consumidores irão res-
ponder a estímulos de marketing emitidos pelas empre-
sas. E ainda, percebe-se que as trocas existentes entre 
os consumidores e as empresas não se limitam somente 
ao processo de compra, (AAKER, 1996; KAPFERER, 
1997; ELLIOT; WATTANASUWAN, 1998) existem 
muitas interações de ambos os lados antes e depois do 
processo de compra do produto ou serviço. 

“O mundo do comportamento de compra mudou dras-
ticamente. Os compradores estão vivenciando algumas 
modificações reais na maneira como fazem as compras” 
(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2000, p. 152-153).

As informações cada vez mais acessíveis, as for-
mas de comunicação do vendedor para com o consu-
midor, a mídia eletrônica e a internet têm provocado 
alterações também nos padrões de consumo.

2.1 INFLUÊNCIA FAMILIAR NA COMPRA 
DO PRODUTO OU SERVIÇO

Muitos estudos têm demonstrado que o processo de 
decisão da compra do produto ou serviço está muitas 
vezes ocorrendo dentro das famílias somente com a de-
cisão do marido e da mulher e noutras com o marido, a 

mulher e os filhos. Já em 1898 Burns e Foxman (1989) 
demonstravam que as mulheres estavam cada vez mais 
tomando decisão, uma vez que as mesmas estariam cada 
vez mais inseridas no mercado de trabalho. Essa deci-
são de trabalhar vem impactando no orçamento fami-
liar, uma vez que a geração de renda adicional auxilia 
na compra de bens e serviços que não podiam anterior-
mente ser comprados por falta de renda adicional. Desta 
forma, a mulher passa a ter um papel fundamental na 
estrutura familiar, tendo cada vez mais a autoridade de 
decidir as compras de bens e serviços, juntamente com 
a família, tendo um peso importante na decisão. Como 
destacam Carey, Shaw e Shiu (2008, p. 554) “entre a 
casa da família, a tomada de decisão do consumidor tem 
se dado pela estrutura da unidade familiar”.

As alterações das famílias, no decorrer dos anos, 
vêm demonstrando que as estruturas familiares es-
tão sofrendo alterações substanciais conforme afirma 
Belch e Willis (2002), desta forma, fica claro e evi-
dente que o resultado de tais alterações tem impacta-
do no processo de decisão do consumidor.

Para Belch e Willis (2002), a avaliação do pro-
cesso de tomada de decisão tem de levar em conta a 
influência do marido e da esposa no processo. E con-
tinua Belch e Willis (2002, p. 111) “pouca atenção 
tem sido atribuída à tomada de decisão da família, 
particularmente os papéis do marido e da esposa”. 

Em um estudo de Belch (1985), o autor concluiu que 
a influência familiar varia de produto para produto, com o 
marido tendo maior influência na compra de automóveis 
e aparelhos eletrônicos, tal qual a televisão, enquanto a 
mulher era mais dominante nas decisões de compra de 
eletrodomésticos, mobiliário e produtos para o lar.

Como afirma Belch e Wills (2002), significativas 
mudanças vêm ocorrendo nas famílias americanas, 
sendo uma das consequências o papel da esposa no 
mercado de trabalho, mudando a influência exercida 
pela mulher no processo decisório de compra, ganhan-
do mais espaço na decisão de compra do automóvel, 
por exemplo, ressaltando que a decisão do local de 
férias da família tem demonstrado que a esposa tem 
aumentado a sua influência na decisão, bem como a 
perda da influência na decisão pelo marido. 

Ainda se pode dizer que as mudanças que estão ocor-
rendo se devem às mulheres estarem trabalhando e con-
tribuindo de forma econômica mais ativa. Blood e Wol-
fe (1960) demonstram em seus estudos que através da 
teoria do Recurso, o poder vai estar ao lado daquele que 
na relação contribuir com a maior parcela de recursos. E 
Webster (1995) entende que os maridos tiveram maior 
poder que as mulheres, por que os mesmos possuíam 
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maiores recursos financeiros, educacionais e prestígio 
profissional, sobressaindo-se em relação às mulheres.

Para Foster e Olshavsky (1989, p. 665), “a análise 
básica dos estudos do comportamento do consumidor 
são reconhecidos” e devem ser o estudo da família e não 
do indivíduo. Estudar a decisão da família é algo difícil, 
mas que implica a síntese dos objetivos, as preferências 
e as estratégias e percepções de todos os membros da 
família que fazem parte do grupo de tomada de deci-
são. E ainda (BRAvO; FRAJ; MONTANER, 2008; 
HECKLER; CHILDERS; ARUNACHALAM,1989) 
entendem que a família é considerada como um fator 
muito importante no comportamento dos consumido-
res, sendo importante analisar os hábitos de consumo 
da família e suas influências para que se possa explicar 
a origem de certos comportamentos dos consumidores. 

Demonstram Bravo, Fraj e Montaner (2008) que 
a existência de uma literatura sobre as influências da 
família no comportamento do consumidor, tem sido 
tratada no âmbito do processo de aprendizagem e pa-
drões de consumo em geral, deixando a análise de ati-
tudes e percepções relegadas em segundo plano.

Além disso, há importantes diferenças a caracterizar em 
relação às famílias e às importantes mudanças que ocorrem 
no seio das famílias em termos de composição, estrutura e 
funções desempenhadas pelos vários membros da família, 
tanto ao longo do tempo e sobre as etapas do processo de 
decisão (DAvIS; RIGAUX 1974; DAvIS 1976).

2.2 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

Ao se trabalhar o processo de tomada de decisão, 
abrem-se duas perspectivas: o processo de decisão as-
sociado à compra dos consumidores e os fatores que 
afetam diretamente o processo de compra. Demons-
tram que os benefícios aos clientes devem estar no 
centro das estratégias de marketing. D´Astous, Ben-
sonda e Guindon (1989) afirmam que o processo de 
tomada de decisão dos consumidores é mais comple-
xo quando o produto é mais importante e menos fre-
quentemente comprado.

O consumidor, todos os dias, é confrontado com a 
necessidade de tomar decisões sobre produtos e ser-
viços quase que a todo o momento. Algumas dessas 
decisões são muito importantes e implicam grande 
esforço, enquanto outras são tomadas praticamente 
de modo automático, sem muito se preocupar com 
os resultados. 

Um processo típico de decisão envolve vários pas-
sos. Sendo em primeiro lugar o reconhecimento do 
problema, segundo a busca de informações, em tercei-
ro, avaliação de alternativas, sendo o quarto quando o 
consumidor escolhe o produto e finalmente a decisão 
é tomada. A aprendizagem ou resultado ocorre com 
base no quanto a escolha do produto funcionou (SO-
LOMON, 2002, p. 209). 

 

3 mETODOLOgIA

Para a identificação do processo decisório do con-
sumidor de serviços educacionais na cidade de Ma-
ringá – Pr, o design da pesquisa envolveu, primeira-
mente, uma etapa qualitativa, de caráter exploratório, 
e, a seguir, uma etapa quantitativa, de caráter descri-
tivo (MALHOTRA, 2001). Na sequência, são des-
critos os principais procedimentos adotados em cada 
uma dessas etapas.

3.1 ETAPA EXPLORATÓRIA

Com a intenção de coletar dados que auxiliassem 
a identificar os atributos utilizados no processo de 
tomada de decisão do consumidor, foram entrevis-
tados 20 pais ou responsáveis residentes na cidade 
de Maringá - PR, buscando analisar quais são os 
atributos que os mesmos entendem que sejam im-
portantes no processo decisório familiar para a esco-
lha do colégio dos filhos (as). Adicionalmente a este 
levantamento ainda foram entrevistados 4 diretores 
e de colégios e 3 pedagogos com o objetivo de adi-
cionar informações ao processo de identificação dos 
atributos. O número de entrevistas foi definido pelo 
critério da redundância ou saturação dos resultados 
(MALHOTRA, 2006).

A pesquisa qualitativa foi necessária, pois não 

foi identificado na literatura, nenhum tipo de lista ou 
atributos utilizados na avaliação das alternativas, nem 
das atividades dos jovens no ensino médio.

Para atingir o objetivo de estabelecer esta lista, 
foi elaborado um roteiro de entrevista em profundi-
dade, para o levantamento dos atributos, tendo sido 
entrevistados 20 pais (incluídos o pai, a mãe ou res-
ponsável pelo adolescente) das mais variadas classes 
sociais, bem como de colégios diversos, respondendo 
ao roteiro de entrevista elaborado. Para diretores e 
pedagogos foram aplicados os mesmos questionários.

Na etapa qualitativa, foram coletados os dados e 
tratados através de análise de conteúdo, que conforme 
descreve Bardin (1977, p. 42) consiste

[...] em um conjunto de técnicas de análise 
das comunicações visando obter, por pro-
cedimentos sistemáticos e objetivos de des-
crição do conteúdo das mensagens (quanti-
tativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) des-
tas mensagens.

A fase qualitativa permitiu identificar 10 atributos 
importantes, que foram elencados pelos pais, dire-
tores e pedagogos como sendo os que teriam maior 
peso e importância no processo de escolha do colégio 
conforme tabela 1.

Reconhecimento do Problema

Busca de Informações

Avaliação de Alternativas

Escolha do produto

Resultados

necessidade de mudanças dos serviços 
educacionais consumidos até o momento

busca de informações que sejam 
necessárias a resolução do problema

avaliação das alternativas de serviços 
educacionais disponíveis no mercado

escolha do serviço educacional que mais 
se adapta ao consumidor

compra do serviço educacional

Figura 1: Estágios da tomada de decisão do consumidor

Fonte: Adaptado de Solomon (2008, p. 325)

Nº dE
AtRIButos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tabela 1 - Lista de atributos levantados na fase qualitativa

Fonte: dados da pesquisa (2011)

AtRIButos lEvANtAdos

Método de aprendizado
Preparação para o vestibular e mercado de trabalho
Método e processo de ensino aprendizagem (material didático, sistema de ensino, tipo de avaliação)
Biblioteca
Qualificação dos professores
Estrutura física
Laboratório
Formação humana
Localização do colégio
Mensalidade

3.2 ETAPA DESCRITIVA

O universo da pesquisa foi constituído de 4029 alu-
nos que estudam no ensino médio privado de Marin-
gá – PR. Para compor a amostra foram enviados aos 

colégios selecionados 300 questionários para que os 
pais pudessem responder, tendo havido um retorno de 
134 questionários. Para a determinação da quantidade 
de questionários enviados por colégio foi utilizada a 
amostragem não probabilística por cotas. Para que se 
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A amostra selecionada buscou abranger todos os 
colégios da cidade de Maringá – PR, mas alguns colé-
gios não permitiram a realização da pesquisa. Os que 
não permitiram podem ser divididos em dois grupos: 
o primeiro grupo é composto dos colégios confessio-
nais: CMSI, CMA e CME alegando que não tinham 
nenhum tipo de interesse em participar da pesquisa 
do presente estudo; o segundo grupo é composto pe-
los colégios não confessionais, CMBG e CMBD, sem 
motivação aparente para esta não participação. 

Assim, a amostra intencionada se constituiu de 
300 questionários enviados aos pais para que os mes-
mos pudessem responder e retorná-los nos colégios, 
sendo que somente 134 questionários retornaram, os 
quais constituíram a amostra do trabalho. No perfil 
da amostra, foram coletados dados que auxiliam a 

compreender melhor o perfil dos entrevistados que 
são responsáveis pelo processo de tomada de decisão, 
destacando-se o nível de escolaridade do chefe da fa-
mília, a classe econômica e o tempo gasto pelo chefe 
da família no trabalho.

Em relação à ocupação do chefe de família, esta 
se concentrou em duas situações: empresário com 
24,6%, correspondendo a 33 entrevistados e funcio-
nário do setor privado com 23,1%, correspondendo 
a 33 entrevistados, sendo estes os mais importantes. 

A escolaridade predominante dos entrevistados 
situa-se entre o ensino médio completo e ensino supe-
rior completo, conforme se observa na tabela 2, o que 
caracteriza a amostra como sendo de pais com nível 
de formação superior ao buscado para os filhos.

Quanto à estrutura familiar dos entrevistados, 

ColégIo

ColégIo

Nº dE AluNos
ClAssE soCIAl 
PREdomINANtE

FREquêNCIA

qtdE dE 
quEstIoNáRIos

(%) válIdo(%)

tIPo dE 
ColégIo*

(%) ACumulAdo

CMB 754 Alta 50 NC
CMS 620 Alta 50 NC
CMP 539 Alta 30 NC
CMR 421 Média 15 C
CMM 338 Alta 20 C
CMD 278 Média 25 NC
CMSI 195 Média - C
CMUM 148 Média 25 NC
CMA 140 Baixa  - C
CMSC 123 Média 25 C
CMBD 86 Baixa  - NC

Analfabeto/ até 3ª série fundamental 1 ,7 ,7 ,7
4ª série fundamental 1 ,7 ,7 1,5
Fundamental completo 20 14,9 14,9 16,4
Ensino Médio completo 53 39,6 39,6 56,0
Superior completo 59 44,0 44,0 100,0
Total 134 100,0 100,0 

pudesse compor a população desta pesquisa, os da-
dos iniciais da quantidade de alunos que estudam no 
ensino médio privado, utilizou-se de dados do último 
censo escolar do INEP, tendo como universo a serem 
pesquisados 4029 alunos que estão matriculados na 
rede de ensino médio privado da cidade de Maringá 
– PR. Os entrevistados foram então selecionados de 
forma aleatória, sendo a entrega realizada em sala de 
aula para os alunos com o acompanhamento do pe-
dagogo dos colégios selecionados, que fizeram um 
trabalho de acompanhamento e conscientização do 
aluno nas salas de aula, em relação ao preenchimento 
do mesmo, sendo explicado o procedimento para pre-
enchimento do mesmo, e quem deveria preencher o 
questionário. Ressalta-se que, a pesquisa se deu com 
o consentimento livre e esclarecido, onde se enviou 
um juntamente com o questionário, uma folha de 
apresentação indicando do que se tratava tal pesquisa, 
sua finalidade, bem como as regras de confidenciali-
dade dos dados.

Os dados quantitativos obtidos foram analisados 
utilizando-se o software SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). Foram realizadas as análi-
ses estatísticas, distribuições de frequência, análise 
de cluster e análise multivariada. O estudo foi carac-
terizado como um levantamento do tipo survey, com 
base em um corte transversal, com variáveis quantita-
tivas, conforme descrito por (TANUR apud PINSON-
NEAULT; KRAEMER, 1993) (MALHOTRA, 2001; 
CERvO; BERvIAN, 1996).

Para a coleta de dados, contou-se com o auxílio 
de questionários estruturados, que incluíram questões 
fechadas, utilizando-se da Escala de Likert de 6 pon-
tos, sendo: 1 não considerado, 2 nada importante, 3 
quase nada importante, 4 pouco importante, 5 muito 
importante e 6 altamente importante.

   4 REsuLTADOs

Antes de levantar os atributos considerados impor-
tantes pelos consumidores de serviços educacionais 
do ensino médio de Maringá – PR, é fundamental des-
crever o perfil da amostra utilizada.

Dos 16 colégios existentes, foram selecionados 8 
colégios entre os maiores em número de alunos e de 
importância em um total de 11 colégios, aos quais fo-
ram enviados questionários de acordo com a classifi-
cação realizada e apresentada no quadro 4, deixando 
de lado de maneira intencional os menores colégios. 
Desta forma, a amostra é representativa de 85,55% 
dos alunos que estudam no ensino médio privado da 
cidade de Maringá – PR, sendo os Colégios aqui no-
minados como CMB, CMS e CMP aqueles que rece-
beram um maior número de questionários, uma vez 
que se trata dos colégios que são mais procurados na 
cidade e com maior número de alunos. Para fins éti-
cos, todos os Colégios aqui citados estão inclusos por 
meio de siglas utilizadas e desenvolvidas pelo próprio 
autor.

A amostra dos pais foi realizada levando-se em 
conta os dados obtidos no INEP, onde constam 16 
colégios particulares que ofertam o ensino médio na 
cidade. Desta forma, foi organizada a amostra, levan-
do-se em consideração a obtenção de questionários 
a serem aplicados, classificando-as em três grupos 
distintos: Classe Alta (A), Classe Média (M) e Classe 
Baixa (B), sendo feita uma distribuição dos questio-
nários nos colégio que contam com o maior número 
de alunos matriculados e que são mais relevantes no 
ensino médio de Maringá – PR, bem como os colé-
gios confessionais que também fazem parte desta 
amostragem. O quadro 1, demonstra a distribuição da 
amostra.

quadro 1 - Amostra da pesquisa

tabela 2  - Nível de Escolaridade do Chefe da Família

Fonte: Elaboração própria, 2011.

Fonte: dados de pesquisa (2011).

ColégIo Nº dE AluNos
ClAssE soCIAl 
PREdomINANtE

qtdE dE 
quEstIoNáRIos

tIPo dE 
ColégIo*

CMBG 86 Baixa  - NC
CMSF 83 Baixa 20 C
CME 75 Baixa  - C
CMMUM 73 Baixa 20 NC
CMP 70 Baixa 20 NC
Total 4029   300  
* NC = Não Confessionais e C = Confessionais

83,6% são de famílias nucleares (formada por pai, 
mãe e filhos) sendo as mesmas classificadas como 
casado/amigado; 11,6% divorciado/separado; 3,0% 
solteiro; e 1,5% viúvo(a). A renda bruta mensal dos 
entrevistados tem um predomínio de 65% das famí-
lias com ganhos superiores a R$ 3.000,00.

As informações levantadas na pesquisa mostram 
que dos respondentes 85% dos pais pertencem às 

classes sociais A2, B1 e B2, se destacando a classe 
B2 e B1 com maior número de entrevistados, tirar. A 
concentração da amostra na classe B é justificada pelo 
fato de serem famílias com filhos em colégios priva-
dos, portanto, muitos colégios não estão ao alcance 
das classes sociais mais baixas como as classes C e D, 
conforme demonstra a tabela 3.

Fica caracterizado na tabela 4 que os estratos com 
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maior percentual dos pais, são do ensino superior 
completo e ensino médio completo com respectiva-

mente 44% e 39,6% dos entrevistados.
Quando perguntado aos responsáveis sobre o tem-

FREquêNCIA (%) válIdo(%) (%) ACumulAdo

A2 31 23,1 23,1 23,1
B1 35 26,1 26,1 49,2
B2 48 35,8 35,8 85,0
C1 18 13,5 13,5 98,5
C2 2 1,5 1,5 100,0
Total 134 100,0 100,0 

tabela 3  - Classe Econômica pelo Critério Brasil 2010

Fonte: dados de pesquisa (2011).

tabela 4  - Nível de Escolaridade do Chefe da Família.

tabela 5  - Qual o Tempo Gasto pelo Chefe de Família no Trabalho.

Fonte: dados de pesquisa (2011).

Fonte: dados de pesquisa (2011).

po gasto pelo chefe de família no trabalho, fica visível 
que a maioria dos respondentes com 91% trabalha em 
período integral conforme tabela 5. Este fato sugere a 
importância de se fazer uma escolha bem feita pelos 
pais, para que não tenham problemas com os filhos 
no colégio, apesar da maioria dos casos a mãe ser a 
pessoa que acompanha os estudos do filho. 

Burns e Foxman (1989) demonstram que a mulher 
com a sua inserção no mercado de trabalho vem cada 
vez mais ganhando espaço no processo decisório fa-
miliar, na compra de produtos e serviços e Belch e 
Willis (2002) que enfocam o processo decisório fa-
miliar como um processo que está levando em conta 

o papel da estrutura familiar no processo decisório de 
compra de produtos e serviços. E Webster (1995) en-
tende que os maridos tiveram maior poder que as mu-
lheres, por que os mesmos possuíam maiores recur-
sos financeiros, educacionais e prestígio profissional,  
sobressaindo-se em relação às mulheres.

Nos últimos anos, no mundo inteiro e no Brasil 
tem se sentido uma redução do desnível de poder en-
tre homens e mulheres, o que sugere uma redução do 
poder absoluto do pai, uma vez que a mulher está cada 
vez mais participando do mercado de trabalho, não 
se limitando somente a ser dona de casa e a mãe que 
cuida dos filhos.

ColégIo FREquêNCIA

FREquêNCIA

(%) válIdo

(%) válIdo

(%)

(%)

(%) ACumulAdo

(%) ACumulAdo

Analfabeto/ até 3ª série fundamental 1 ,7 ,7 ,7
4ª série fundamental 1 ,7 ,7 1,5
Fundamental completo 20 14,9 14,9 16,4
Ensino Médio completo 53 39,6 39,6 56,0
Superior completo 59 44,0 44,0 100,0
Total 134 100,0 100,0 

Não estou trabalhando 5 3,7 3,7 3,7
Meio período 7 5,2 5,2 9,0
Período integral 122 91,0 91,0 100,0
Total 134 100,0 100,0 

Ao ser apresentada a estes pais, na lista de atributos 
identificada na primeira fase deste estudo foi solicitada 
que os mesmos atribuíssem um grau de importância a 
cada um dos atributos listados. A escala proposta foi 
construída como sendo de Likert de 6 pontos, composta 
por: 1 não considerado, 2 nada importante, 3 quase nada 
importante, 4 pouco importante, 5 muito importante e 6 
altamente importante, permitindo seu tratamento como 
se fossem do tipo intervalar, sendo 1 como o valor mais 
baixo e 6 como o valor maior da escala em grau de im-
portância. A partir das respostas dadas pelos pais foi cal-
culada a média aritmética para cada um dos atributos.

No que se refere aos atributos levantados na pes-
quisa, pode se afirmar que os mesmos se encontram 
hierarquizados em dois grandes grupos, sendo um 
denominado como mais importante e o outro como 
menos importante. No primeiro grupo, composto de 

atributos que são considerados como mais importan-
tes no processo, estão: o método de aprendizado, a 
preparação para o vestibular e mercado de trabalho, o 
método e processo de aprendizado, a qualificação de 
professores e estrutura física. No segundo, com média 
significativamente inferior, logo considerados menos 
importante constam: laboratório, a formação humana, 
a localização do colégio e a mensalidade e na inter-
secção entre os dois grupos, encontra-se a biblioteca. 
Pelos dados apresentados no gráfico 1, predominam 
os aspectos ligados à formação educacional do filho e 
que impactam diretamente no processo decisório. No 
outro grupo, com aspectos menos importantes, apare-
cem os atributos que complementam o processo e que 
fazem parte da estrutura física do colégio, bem como 
aspectos como localização e valor de mensalidade, 
atributo este classificado como de pouca importância. 

Gráfico 1 - Atributos utilizados na escolha do colégio.

Fonte: dados de pesquisa (2011).
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Supõe-se que os pais não estão em busca do preço 
como fator primordial no colégio onde os filhos es-
tudam, e sim, buscam um colégio que proporcione o 
aprendizado necessário, independente do valor pago 
de mensalidade e também pode se afirmar que a loca-
lização neste caso também não é fator preponderante 
para o colégio dos filhos.

Com base nas respostas encontradas na pesquisa, 
surgiu um ranking em ordem decrescente de importân-
cia, com os itens classificados em seis níveis diferentes 
e que obedecem à seguinte ordem: nível 1 está o método 
de aprendizado utilizado pelo colégio na formação do 
indivíduo. Neste nível, os pais começam a se perguntar 
entre outras coisas, em qual colégio colocar o meu fi-
lho? Este colégio é melhor do que o outro? Quais são as 
diferenças existentes entre os métodos de aprendizado? 
Entende-se que os pais estão preocupados de que forma 
o colégio irá desenvolver as habilidades dos filhos para 
a aprendizagem, bem como, os pais irão questionar o co-
légio no sentido de entender como é a proposta pedagó-
gica do colégio em que o filho irá estudar, se a proposta 
se adéqua à realidade que eles estão buscando para seus 
filhos, a metodologia utilizada, preocupando-se com a 
questão da escola ser confessional ou não. Neste mo-
mento, vale ressaltar a importância do filho no processo 
decisório, não podendo deixar de se levar em considera-
ção a opinião dos mesmos.

 No segundo nível 2, encontra-se a preparação 
para o vestibular e o mercado de trabalho como um 
dos processos mais importantes, neste ponto os pais 
estão preocupados além do método de aprendizado 
com a preparação para o vestibular e para o merca-
do de trabalho, buscando além de uma ótima forma-
ção, que os filhos possam ser bem sucedidos em suas 
profissões, sugerindo o início de um projeto de vida 
profissional, auxiliando os filhos no processo de cons-
trução de suas vidas futuras.

Já no que diz respeito ao método e processo de en-
sino aprendizagem, os pais se preocupam como se dará 
este processo, preocupando-se com os materiais utili-
zados na formação de seus filhos, que irão impactar no 
futuro diretamente em sua formação como indivíduo, 
bem como a preocupação existente por estes pais com 
a qualificação dos professores, atentando-se para que 
os mesmos não sejam apenas formados, mas que te-
nham uma formação complementar e estejam atualiza-
dos nos conteúdos ministrados em suas aulas, uma vez 
que os mesmos impactam diretamente na formação do 
indivíduo através de valores éticos, a formação huma-
na, a forma de aprendizado e o método para se ensinar, 
em síntese se preocupam com as questões educacionais 

para um melhor aprendizado dos filhos, o que sugere 
novamente que os pais se preocupam primeiramente 
em buscar a melhor formação para seus filhos, não se 
preocupando em um primeiro momento com o valor 
gasto em mensalidades e educação. 

O terceiro nível na importância dos atributos para 
a escolha do colégio, encontra-se a estrutura física 
apresentada pelo colégio, para que seus filhos tenham 
toda a condição de desenvolver suas habilidades e 
competências no que se refere ao seu aprendizado, 
não faltando nada que possa atrapalhar em sua forma-
ção, fechando assim o primeiro grupo mais importan-
te de atributos.

O quarto nível está relacionado à biblioteca e se 
encontra entre os dois grandes grupos, podendo ser 
classificado como intermediário e tem o seu grau de 
importância no processo de aprendizagem dos filhos, 
mas que pouco tem impactado como fator primordial 
para a escolha do colégio.

No quinto nível, encontram-se os atributos do gru-
po menos importante no processo de escolha, encon-
tra-se o laboratório para práticas, que se percebe, não 
influencia de forma tão grande no processo, uma vez 
que dá a entender que para os pais não influencia na 
aprendizagem dos filhos e a formação humana, que 
na escola confessional normalmente tem-se um peso 
maior, mas não é primordial na formação do indiví-
duo ou não é tratada como essencial pelos pais para a 
escolha do colégio.

Por fim, no nível 6, o nível constituído com os atri-
butos menos importantes, encontram-se a localização do 
colégio e a mensalidade, demonstrando que no processo 
de escolha do colégio, os pais não levam em conta esses 
dois itens como importantes, pois estão à procura de um 
excelente colégio para seus filhos não se preocupando se 
o colégio é perto ou distante e se é barato ou caro.

Em síntese, pode-se entender que os atributos do 
processo de escolha do colégio são muito importan-
tes no que se refere ao ensino como um todo, e que 
as questões estruturais, de localização e preço não se 
constituem como algo significativo no processo de-
cisório, ficando evidente que os atributos que estão 
relacionados diretamente com a educação dos seus 
filhos são avaliados de forma mais objetiva e tem um 
peso maior na decisão dos mesmos.

   5 CONCLusÕEs

Fica claro que a literatura estudada sobre o pro-
cesso decisório do consumidor, auxilia o mesmo em 
sua tomada de decisão, demonstrando a importância 

de que as organizações se atentem como o consumi-
dor toma as suas decisões e baseado em quais fato-
res. Com base na teoria estudada, pode-se perceber a 
existência de uma lacuna existente no que se refere, 
a estudos sobre o comportamento do consumidor em 
relação ao ensino médio particular, não tendo sido en-
contrada literatura que aborde o tema de forma direta 
ou indireta.

No que diz respeito à análise da relação entre os 
atributos utilizados no processo de tomada de de-
cisão e o impacto das variáveis socioeconômicas 
no processo de compra do serviço educacional, 
ficou claro que quanto maior o rendimento dos 
pais, maior a sua preocupação com os aspectos 
educacionais que envolvem o processo decisório, 
ou seja, os pais não se preocupam com o valor da 
mensalidade, a sua localização e outros aspectos 
que estão inseridos no grupo de atributos menos 
importantes, demonstrando que localização e men-
salidade são importantes para as classes sociais 
com menor renda. 

Desta forma, Solomon (2008), ao analisar em 
seus estudos, que o processo de decisão é compos-
to por cinco estágios que irão resultar na seleção 
de um produto ou serviço em relação aos produtos 
e serviços de seus concorrentes, descreve também, 
que o consumidor muitas vezes toma decisões nem 
sempre de forma racional, mas determinadas por 
padrões de comportamento.

Salienta-se também, que em relação aos atribu-
tos levantados nesta pesquisa, os primeiros grupos 
de atributos têm um peso muito grande na escolha 
do colégio, devendo os gestores melhorar o proces-
so formativo de seu quadro de professores, méto-
dos, técnicas e processos de ensino aprendizagem.

Após posterior levantamento da lista de atribu-
tos, procurou-se estabelecer a hierarquia dos atri-
butos no processo de decisão familiar da escolha de 
serviços educacionais, que como já demonstrado 
anteriormente no decorrer deste estudo, o mesmo 
foi dividido em dois grandes grupos. 

No primeiro grupo estão os atributos consi-
derados mais importantes no processo decisório e 
se subdividem em três níveis de importância: no 
primeiro nível aparece apenas o atributo: método 
de aprendizado, onde existe uma preocupação de 
que forma o colégio irá desenvolver as habilidades 

dos filhos para a aprendizagem e qual o seu método 
utilizado. O segundo nível se refere à preparação 
do vestibular e do mercado de trabalho, método e 
processo de ensino aprendizagem e a qualificação 
dos professores. Neste ponto, os pais procuram 
entender como será a formação dos seus filhos e 
quais são as formas e materiais empregados pelos 
mesmos para o alcance dos objetivos, bem como, 
saber se os professores além de formados têm uma 
formação complementar e se os mesmos se atua-
lizam constantemente em relação aos conteúdos 
apresentados. No terceiro nível, está a estrutura fí-
sica, ficando subentendido que a preocupação dos 
pais é com o suporte que seus filhos terão, ou seja, 
as condições de higiene, limpeza, salas de aula e 
materiais didáticos. 

Entre o primeiro grupo e o segundo cabe desta-
car a existência do nível quatro, intermediário que 
é a biblioteca que apresenta a sua importância no 
contexto, mas que pouco tem impactado no proces-
so decisório.

O segundo grupo é composto dos atributos 
menos importantes e também está subdividido em 
dois níveis, sendo: no nível cinco, encontram-se o 
laboratório e a formação humana que desempenha 
um papel pouco importante no processo decisório, 
salvo quando a escola é confessional, a questão da 
formação humana deve ser revista; e no nível seis 
encontram-se a localização do colégio e a mensali-
dade, atributos estes que demonstram importância 
para as classes com menor poder aquisitivo e que 
dão grande importância para estes atributos.

Desta forma, entender como se dá o comporta-
mento do consumidor não é uma tarefa fácil e sim 
complexa e que envolve um grande número de va-
riáveis que impactam no processo decisório, que 
embora a decisão, seja aparentemente rápida, exige 
um tempo de preparação grande para a coleta de 
informações e não existe homogeneidade de com-
portamento entre os pais, nem mesmo predominân-
cia de estilo. Alguns pais delegam mais e outros 
menos, além de alguns serem mais centralizadores 
que os outros, não existindo assim uma regra que 
norteia o processo decisório. Finalmente, a hierar-
quização dos atributos demonstrou existirem dois 
grupos importantes que são considerados no pro-
cesso de escolha pelos pais.
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resUmo
Mudanças no âmbito socioambiental fomentaram as organizações a considerarem questões ambientais nas estratégias empresariais. É relevante para 
as empresas conhecerem quais variáveis significativas podem ser utilizadas na formulação das estratégicas e como são distribuídas sob a perspectiva 
da estratégia como prática. O objetivo desta pesquisa foi investigar as variáveis de marketing verde relevantes para a estratégia como prática. Para esta 
investigação se realizou uma pesquisa exploratória e descritiva, na qual se buscou identificar novas variáveis do marketing verde, bem como confirmar 
aquelas encontradas na literatura e descrever as características e comportamentos dos sujeitos, através da técnica de entrevista em profundidade com 
especialistas da área mercadológica e ambiental a partir da rede social facebook. Com as respostas dos entrevistados, confirmaram-se quinze variáveis 
existentes e três novas, as quais foram agrupadas nos constructos do modelo teórico da Estratégia como Prática (ECP). Sugere-se que outras pesquisas de 
cunho quantitativo possam validar as variáveis do constructo marketing verde, como também, confirmar os fatores do marketing verde com os constructos 
da Estratégia como Prática (ECP).

Palavras-chave: Marketing verde. Estratégias verdes. Estratégia como prática. 

aBstract
Changes in the environmental fostered organizations to consider environmental issues in business strategies. It is important to know which companies 
significant variables can be used in the formulation of strategic and how they are distributed from the perspective of strategy as practice. The objective 
of this research was to investigate green marketing relevant to the strategy as practice. For this research conducted an exploratory and descriptive 
research, which sought to identify new variables of green marketing, as well as confirm those found in the literature describing the characteristics 
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and behaviors of subjects using the technique of in-depth interviews with experts in the field marketing and environmental from the social network 
facebook. With the answers of the respondents were confirmed fifteen existing and three new variables, in which were grouped into constructs of the 
theoretical model of the Strategy as Practice (ECP). It is suggested that further research of a quantitative variable can validate the construct green 
marketing, but also confirm the factors of green marketing with constructs of Strategy as Practice (ECP).

Key words: Green Marketing. Green Strategy. Strategy as practice.

1 INTRODuÇÃO

As organizações, em geral, têm como objetivo 
central obter o maior retorno possível sobre o seu 
investimento e para isto, muitas vezes, fazem uso de 
estratégias que não consideram variáveis relevantes 
para um desenvolvimento sustentável. Mudanças no 
âmbito social e ambiental fomentaram as organiza-
ções a considerarem questões de cunho ambiental, 
antes ignoradas ou minimamente incorporadas de-
vido às obrigações legais. Deste modo, observam-
-se, de forma crescente e rotineira, pressões sobre 
as organizações no que diz respeito da responsabi-
lidade social e ambiental. O marketing, no seu pa-
pel tradicional, busca satisfazer às necessidades e 
desejos dos clientes, e consequentemente provoca 
um aumento de consumo acarretando alguns proble-
mas sociais e ambientais no futuro. Neste cenário, 
um novo perfil de consumidor surge – o consumidor 
verde, cujos objetivos vão além de satisfazer às ne-
cessidades e desejos individuais. Eles se preocupam 
com os prejuízos ambientais provocados tanto pela 
produção quanto pelo consumo desenfreado, além 
de influenciar outros consumidores a escolher em-
presas que compartilhem do mesmo ideal.

A fim de alcançar uma sustentabilidade, a qual 
busca equilibrar o crescimento econômico, o progres-
so social e a preservação ambiental, e atender a este 
grupo específico de consumidores, as organizações 
são impelidas a desenvolverem estratégias inovado-
ras, seja em nível de produção ou comercialização, 
como forma de obtenção de vantagem competitiva. 
Muitas empresas buscam incorporar nos seus negó-
cios a responsabilidade socioambiental e melhorar 
a sua imagem corporativa perante os consumidores 
a fim de atrair este específico grupo que considera 
práticas socioambientais como variáveis influencia-
doras nos seus processos de decisão de compra. Há 
uma discrepância entre a sensibilidade para as ques-
tões ambientais e a adoção do comportamento com-
prometido com a sustentabilidade empresarial. Uma 
das formas para atenuar a esta discrepância é entender 
as variáveis relevantes para a estratégia empresarial 
verde bem como identificar o que realmente é prática 
(rotina, tradições ou normas), práxis (ação individu-
al, fluxo) e praticantes (elaboradores e executores) 
dentro da perspectiva do marketing verde. A ideia de 
prática-práxis-praticante advém de uma nova verten-
te do campo da estratégia denominada de Estratégia 
como Prática (ECP). Esta vertente, diferente da visão 
baseada na economia, propõe uma visão social da es-

tratégia, a qual enfatiza as situações sociais nas quais 
constitui o contexto organizacional.

Destarte, diversas variáveis podem influenciar o 
comportamento do consumidor para uma inclinação 
ambientalmente sustentável, fomentando as empresas 
a utilizarem o marketing verde como estratégia. Ba-
seado na revisão bibliográfica e a partir de uma pes-
quisa qualitativa utilizando o método de entrevista em 
profundidade com profissionais da área de marketing, 
administração, gestores ambientais, diretores de em-
presas de diversos segmentos, listou-se um conjunto 
de variáveis relevantes que impactam na estratégia 
do dia a dia das organizações. Destarte, o objetivo da 
pesquisa foi investigar as variáveis determinantes de 
marketing verde para a estratégia como prática.

   2 REVIsÃO BIBLIOgRáFICA

2.1 MARKETING VERDE

A fim de cumprir as premissas de sua própria defi-
nição no estágio atual de exigência e consciências dos 
consumidores sensíveis para as questões ambientais, 
o marketing passa por uma redefinição na sua filo-
sofia abrangendo essas questões antes ignoradas ou 
colocadas em segundo plano. Para a satisfação das ne-
cessidades e desejos dos consumidores que utilizam 
critérios de sustentabilidade como fatores motivacio-
nais de compra, torna-se necessário, segundo Ottman 
(2012), desprender-se das ideias e fórmulas que guia-
ram o marketing desde o pós-guerra. Neste sentido, 
a autora afirma que a fim de atingir as expectativas 
deste nicho de consumidores, as empresas deveriam 
desenvolver produtos considerando o equilíbrio entre 
qualidade, desempenho, finanças e conveniência dos 
consumidores com o menor impacto possível no meio 
ambiente. Outra premissa é a criação de demanda 
das marcas verdes por meio de comunicação sincera 
e voltada a valores que ofereçam benefícios práticos 
e envolvendo os consumidores de forma significativa 
no que se refere às questões socioambientais. Alves 
et. al. (2011) advogam a conquista da vantagem de 
custo para as empresas que adotam estratégias verdes, 
pois estas, associadas à rotina organizacional, provo-
cam redução de gasto através do consumo consciente.

Layrargues (1998) afirma que é relevante refletir 
se o ambientalismo empresarial é resultado de um 
processo de transição ideológica, no qual os empre-
sários interiorizaram a sua responsabilidade para com 
a melhoria do meio ambiente ao ponto de reestrutu-
rar os valores que sustentam o modo de operação da 
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produção e do consumo, ou simplesmente os mesmos 
estariam em uma apropriação ideológica do discur-
so de terceiros a fim de produzir a ilusão de que o 
comportamento predatório se extinguiu e o setor 
empresarial se converteu às causas ambientalistas, 
de modo a manipular e controlar a opinião pública. 
Para o autor, o ambientalismo empresarial não passa 
de apropriação ideológica com o intuito de omitir o 
verdadeiro motivo da inserção das questões ambien-
tais na agenda estratégica empresarial, o qual seria 
a tentativa de compatibilizar o lucro individual com 
o interesse social em longo prazo, pois a proteção 
ambiental se encontra vinculada a uma oportunidade 
competitiva empresarial. Hoffman (2001) advoga que 
a proteção ambiental e competitividade econômica 
estão entrelaçadas e, o que anteriormente foi fomen-
tado por pressões externas ao mundo dos negócios, 
agora é direcionado por interesses que existem dentro 
do ambiente econômico, político, social e mercado-
lógico das empresas. Neste sentido, Ottman (2012) 
sugere que para vencer os desafios do consumerismo 
ambiental se tornam necessários processos empresa-
riais claros, qualidade de produtos, preços e promo-
ção, pois o marketing verde transpõe a explicitação 
de um ou outro atributo verde, seja no produto ou em 
embalagem com informações, muitas vezes engano-
sas, como prevê as práticas de greenwash (lavagem 
verde) tão disseminadas no mercado.

No contexto do ambientalismo empresarial, se-
gundo Souza (2004), o processo estratégico delibe-
rado passou a ser influenciado por diversos agentes 
externos, como por exemplo, os investidores e acio-
nistas, que têm interesses na correlação positiva entre 
as performances econômica e ambiental; instituições 
de créditos, que associam posturas negativas ambien-
talmente a riscos financeiros mais elevados; e asso-
ciações comerciais, religiosas e escolas de negócios, 
que institucionalizaram demandas ambientais. Para 
o autor, a valorização da variável meio-ambiente no 
contexto empresarial está tornando-se cada vez me-
nos uma questão ambiental propriamente dita e mais 
uma questão de estratégia competitiva, marketing, 
finanças, relações humanas, eficiência operacional 
e desenvolvimento de produtos. Entre as vantagens 
competitivas derivadas da política ecologicamente 
correta, segundo Toms (2001), está a melhoria da re-
putação, que traz credibilidade junto aos órgãos de 
créditos e a permissão da diferenciação de produtos.

Para uma maior compreensão sobre a pluralida-
de de práticas e atores do processo estratégico, será 
abordado em seguida o tema Estratégia como Prática, 

uma nova vertente no campo de estudo da estratégia 
que tem como uma das principais características, se-
gundo Johnson et al (2007), a pluralidade, seja de 
nível de análise, de atores estratégicos, de variáveis 
dependentes e de teorias.

2.2 ESTRATÉGIA COMO PRÁTICA

A estratégia empresarial não se resume apenas ao 
ato de formulação restrita ao topo das organizações e 
a sua implementação, de responsabilidade dos execu-
tores, como ratifica os modelos tradicionais. Desde 
que foi inserida a conotação de habilidades adminis-
trativas, a partir da década de 1950, as perspectivas 
de formulação da estratégia, segundo Maia (2010) 
ganharam um foco amplo no processo estratégico. 
Whittington (2004) adiciona que o campo da estra-
tégia sempre esteve preso às suposições modernistas 
americanas, as quais mantinham a estratégia restrita 
em termos epistemológicos, onde deslocava o engaja-
mento prático em favor da imparcialidade científica, e 
desconsiderava o contextual e o qualitativo para valo-
rizar o geral e o quantitativo, respectivamente. Para o 
mesmo autor, atualmente há dois caminhos distintos 
a serem seguidos nas pesquisas em administração es-
tratégica: o primeiro, que mantém as generalizações 
quantitativas e imparciais do modernismo; e o segun-
do, que será seguido neste artigo, o caminho relacio-
nado diretamente com a prática da estratégia, o qual 
promove uma maior aproximação do pesquisador 
com o seu objeto de estudo.

Esta nova abordagem, que contrapõe o modelo 
tradicional, amplia os conceitos estratégicos e pro-
move, conforme Pacagnan et. al. (2011), a incorpo-
ração tanto dos processos de concepção, execução e 
implementação; quanto das habilidades dos estrate-
gistas, as tecnologias incorporadas e implicações para 
a sociedade como um todo. Wilson e Jarzabkowski 
(2004) afirmam que o modelo tradicional o qual co-
loca a estratégia como determinação de metas e obje-
tivos de longo prazo é frutífero apenas para modelos 
de formulação e escolhas estratégicas fundamentadas 
em base econômica e de posicionamento. Neste sen-
tido, a abordagem que contrapõe o modelo tradicional 
estratégico é o estudo da estratégia como prática (do 
inglês, Strategy-As-Practice – SAP) que é um movi-
mento derivado da teoria social. Jarzabkowski et al 
(2007) advogam que este novo campo de pesquisa 
sobre a estratégia tem crescido rapidamente e este 
crescimento está atribuído ao desconforto gerado pe-
las pesquisas desenvolvidas nas últimas três décadas, 

nas quais, basearam-se na teoria econômica.
Para Johnson et al (2007), a perspectiva da estra-

tégia como prática posiciona a estratégia como algo 
que as pessoas das organizações fazem, ou seja, a 
estratégia como uma atividade, fomentando o foco 
estratégico nas micro-atividades. Este foco, segundo 
o mesmo autor, não considerado pelos pesquisadores 
do modelo estratégico tradicional pode trazer conse-
quências significativas para as empresas e para os 
que trabalham nelas. Whittington (2004) afirma que 
ao considerar a estratégia como uma prática social, 
como algo que as pessoas fazem, promove um efeito 
descentralizador sobre as proposições tradicionais 
da finalidade da estratégia. Para o mesmo autor, a 
estratégia pode ser baseada nos recursos da sociolo-
gia e coloca uma agenda dupla para a pesquisa em 
estratégia constituída pela agenda sociológica que 
busca compreender as elites da estratégia, suas ha-
bilidades e tecnologia, e suas implicações para a so-
ciedade como um todo; e pela agenda gerencial que 
dependerá das habilidades dos gerentes em transfor-
mar a compreensão sociológica em vantagens para 
a prática. Jarzabkowski et al (2007) complementam 
que para compreender o caráter humano do proces-
so de construção e promulgação da estratégia, será 
preponderante redirecionar o foco da pesquisa nas 
ações e interações dos praticantes da estratégia.

Neste sentido, Whittington (2006) propõe um mo-
delo estratégico baseado na inter-relação de três con-
ceitos – práxis, prática e praticante. Para Walter et al 
(2011) o objetivo do modelo de Whittington era de in-
tegrar os níveis intraorganizacional e extraorganiza-
cional baseado nos conceitos de práxis de estratégia, 
de práticas estratégicas e praticantes em estratégias. 
A fim de esclarecer os conceitos supracitados, Whit-
tington (2006) define a práxis como a atividade atu-
al, o que as pessoas fazem na prática individual. Para 
Jarzabkowski et al (2007), a práxis compreende a in-
terconexão entre a ação de vários indivíduos e grupos 
fisicamente dispersos e as instituições socialmente, 
politicamente e economicamente estabelecidas, de 
acordo com as quais os indivíduos agem, e para a ins-
titucionalização com as  quais eles diretamente con-
tribuem. O segundo conceito a ser esclarecido é o da 
prática, a qual, Whittington (2006) denomina como 
rotinas compartilhadas de comportamento, incluindo 
tradições, normas, maneiras de pensar e atitudes, em 
um sentido mais amplo. O último conceito, os prati-
cantes, compreende os estrategistas que executam as 
atividades de prática estratégica e que fazem a prá-
xis estratégica, ou seja, que realizam atividades en-

volvidas com a formação, adaptação e execução da 
estratégia. Atuam como condutores das práticas estra-
tégicas tanto como executivos seniores, quanto como 
gerentes medianos ou outros atores que se ocupam do 
trabalho de estratégia. Há, ainda, os conselheiros de 
estratégia externos à organização, como consultores, 
banqueiros de investimentos, advogados e gurus aca-
dêmicos (WHITTINGTON, 2006).

Uma implicação relevante realizada pelo autor 
citado é que as pessoas são colocadas no centro 
do processo estratégico, envolvendo a reprodução, 
transferência e inovação da prática estratégica, re-
caindo a eficiência da estratégia sobre a práxis, a 
capacidade de acesso e a implantação de práticas es-
tratégicas prevalecentes. Jarzabkowski et al (2007) 
afirmam que cada um dos conceitos – práxis, prática 
e praticantes – representa um diferente ponto de vis-
ta analítico para a pesquisa, bem como um “ponto 
de entrada” distinto para que os pesquisadores da 
estratégia conduzam seus trabalhos. Contudo, Whit-
tington (2006) ratifica que é indevido pesquisar in-
dividualmente uma área, por exemplo, a práxis, e 
ignorar as demais, a prática e os praticantes, pois 
desta forma, a pesquisa tornar-se-á incompleta. Mas 
o mesmo autor considera a possibilidade de não con-
templar em uma pesquisa os três elementos ao mes-
mo tempo por questão de delimitação do escopo do 
trabalho, porém, ratifica que a interconexão entre os 
três elementos – práxis, prática e praticante – é uma 
premissa da estratégia como prática.

Com o objetivo de favorecer uma melhor relação 
entre os constructos do modelo teórico da Estratégia 
como prática com o marketing verde, discorre-se, no 
próximo tópico, uma abordagem mais aprofundada 
das variáveis verdes.

2.3 VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS DE 
MARKETING VERDE

As estratégias de marketing envolvem, essencial-
mente, o equilíbrio entre as variáveis do marketing-
-mix com as demandas do ambiente que abrangem a 
organização. No marketing verde, a premissa acima 
se mantém verdadeira, porém, existem variáveis cor-
relatas ao comportamento do consumidor relevantes 
a serem consideradas na elaboração das estratégias. 
Conforme Otman (2012) sugere compreender de 
forma holística os consumidores verdes como pre-
missa básica para elaborar as estratégias de marke-
ting verdes. Neste sentido, ratifica-se a relevância do 
conhecimento das variáveis para o consumo favorá-
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vel ambientalmente abordada por diversos autores 
(STRAUGHAN; ROBERTS, 1999; MARTINEZ, 
2010; ROMEIRO, 2006; vEIGA-NETO et al., 2012; 
LAROCHE et al. 2001).

Segundo Straughan e Roberts (1999) o compor-
tamento de consumo ecologicamente consciente está 
respaldado em atributos psicográficos tais como o 
altruísmo, liberalismo, preocupação com o meio am-
biente e a percepção da eficiência pelo consumidor, 
assim como também os atributos demográficos como 
a idade, sexo, renda familiar, escolaridade. Porém, 
os autores destacam que algumas variáveis se mos-
traram mais representativas para o consumo ecologi-
camente correto, podendo considerar, em ordem de 
significância, as seguintes variáveis: percepção da 
eficiência pelo consumidor; altruísmo; liberalismo; 
idade; escolaridade; interesse ambiental.

Laroche et al. (2001) também consideraram como 
dimensão relevante nos estudos do comportamento 
favorável ao meio ambiente a ‘consciência da gravi-
dade dos problemas ambientais’ por parte dos con-
sumidores, comportamento este condicionado pelos 
valores individuais, aos quais o indivíduo é centrado 
em si mesmo; coletivos, onde os interesses do grupo 
sobrepõem os interesses individuais; diversão e entre-
tenimento, cujos interesses estão voltados à interação 
com a natureza e com isso buscam a preservação; e 
por fim o valor da segurança.

As relações entre dimensões de influência e o 
comportamento de consumo ambientalmente favorá-
vel foram pesquisadas por Romeiro (2006), a fim de 
identificar seus conteúdos para orientar ou subsidiar 
as decisões do composto de marketing social. Neste 
sentido, a autora pôde constatar que o comportamento 
ambientalmente favorável incorpora um conjunto de 
distintas dimensões comportamentais que devem ser 
consideradas para evitar controvérsias sobre os fato-
res determinantes do comportamento ambientalmente 
favorável. Neste estudo, além das dimensões sociode-
mográficas e de valores, já examinadas por outros au-
tores, tais como (STRAUGHAN; ROBERTS, 1999; 
LAROCH et al (2001), Romeiro (2006) considerou 
para a dimensão cognitiva a variável Conhecimento 
objetivo sobre símbolos ambientais. Para a dimensão 
atitudinal, a autora considerou como variáveis: Cons-
ciência das consequências; Confiança no informan-
te; Gravidade dos problemas ambientais; Interesse 
ambiental; Importância de ser ambientalmente ami-
gável; Comprometimento ambiental; Inconveniência 
de ser ambientalmente amigável; Avaliação dos fato-
res sociais; Nível de responsabilidade das empresas; 

e Transferência de responsabilidade do consumidor 
para as empresas. Outra dimensão considerada foi a 
Comportamental, que englobou as seguintes variá-
veis: Influência da questão ambiental na decisão de 
compra de produtos de limpeza doméstica; Decisão 
de compra levando em conta a questão ambiental; 
Compra de produtos associados à condição de reci-
clagem; Comportamento de reciclagem; Comporta-
mento de conservação de recursos; Disposição para 
pagamento adicional por produto ambientalmente 
favorável.

Martinez (2010) procurou identificar as principais 
variáveis explicativas para a favoralidade ambiental 
do consumidor e verificar a existência de caracte-
rísticas sociodemográficas comuns aos consumido-
res sensíveis às questões ambientais, como também, 
atestar as ferramentas de marketing verde que mais 
influenciam no comportamento dos mesmos. Neste 
sentido, em comparação com os estudos realizados 
por Straughan e Roberts (1999); e Romeiro (2006), o 
autor adicionou como variáveis explicativas do com-
portamento ambientalmente favorável as seguintes: 
Comprometimento ambiental; Conhecimento geral 
ambiental; Confiança no informante fonte ONGs.

Veiga-Neto et al (2012) analisaram 67 fatores 
determinantes do interesse em questões ambientais 
entre consumidores da geração ‘Z’ e reduziram para 
dez fatores corroborados pela literatura. Ao comparar 
os estudos de Veiga-Neto et al (2012) com os estu-
dos realizados por Straughan e Roberts (1999); Ro-
meiro (2006) e Martinez (2010), considera-se como 
variáveis adicionais as seguintes: Valores pessoais; 
Consumo ecologicamente consciente; Ações pessoais 
pró-ambiente; Preocupação com o lixo, descarte e re-
ciclagem; Mudança no comportamento pessoal pró-
-ambiente; e Questões ambientais como diferencial 
estratégico para as empresas.

   3 mÉTODO DE PEsQuIsA

Para a consecução do objetivo proposto, optou-se 
por uma pesquisa qualitativa descritiva com o intuito 
de compreender os agentes e suas ações cotidianas. 
A escolha deste tipo de pesquisa foi justificada pelo 
seu caráter de compreensão e explicação do fenôme-
no social com o menor afastamento possível do am-
biente natural (MERRIAM, 1998). Ademais, pode-
-se afirmar que do ponto de vista do seu objetivo, o 
presente estudo é tido como exploratório, pois visa 
proporcionar maior familiaridade com o problema de 

pesquisa sugerido.
Para a obtenção dos dados, o universo foi defini-

do pelos atores do processo estratégico, no sentido 
amplo, ou seja, empresários, supervisores, gerentes, 
e consultores que agem diretamente auxiliando ou 
formulando as estratégias para as organizações. O 
quadro amostral foi construído seguindo o princípio 
da saturação definido por Glaser e Straus (1967), no 
qual o critério de julgamento para o encerramento da 
amostra depende do vivenciamento de respostas simi-
lares, já que este tipo de pesquisa, segundo Godoi et 
al, (2010) não segue as habituais fórmulas do tama-
nho amostral, como acontece normalmente em pes-
quisas quantitativas.

A coleta de dados se procedeu através da técnica 
de entrevista em profundidade. A escolha da entrevis-
ta de profundidade como técnica qualitativa está jus-
tificada pelo seu estilo aberto e ratificado por Godoi 
et al (2010), o qual advoga que este tipo permite a 
obtenção de uma grande riqueza informativa, além de 

ofertar ao pesquisador a oportunidade de clarificação 
e segmento de perguntas e respostas em uma intera-
ção direta e flexível. No desenvolvimento da entre-
vista de profundidade, o entrevistado se posicionou 
livremente para falar sobre o tema, para o qual era 
instigado pelo questionamento inicial. Um roteiro de 
entrevista contendo os pontos relevantes à discussão 
foi elaborado previamente com a finalidade de guiar a 
entrevista, porém, este não enrijeceu o procedimento, 
apesar de ser criticado por alguns autores (ALONSO, 
1998). Os entrevistados com os perfis desejados, os 
praticantes de estratégias, foram contactados através 
das mídias sociais digitais.

Ainda que os estudos de Straughan e Roberts 
(1999) tenham sido estruturados com base no com-
portamento dos consumidores, as variáveis por eles 
apontadas puderam ser compreendidas do ponto de 
vista da empresa e associadas com a capacidade dis-
tintiva da empresa como fonte de vantagem competi-
tiva (SELZNICK, 1971). Quadro 1.

vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

EXPlICAÇÃo dA vARIávElFoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

Nº

quadro 1- Variáveis estratégicas de marketing verde baseadas em 
Straughan e Roberts (1999).

Fonte: Elaboração própria.

V1 Atuação pró-ecológica
 
V2 Oferta de produtos ecológicos.

V3
 Preferência por produtos que 

 economizam eletricidade

V4
 Oferta de produtos que 

 consomem menos energia.

V5 Utilizar embalagem reciclável.

V6 Oferta de produtos recicláveis.

O comportamento pró-ecológico da 
empresa torna a empresa mais conhecida.
Ofertar produtos ecológicos aumenta a 
proporção de vendas.
Produtos mais econômicos, em nível de 
consumo de energia, contribuem para a 
liderança de custo.
Produtos de consumo de energia baixo tem 
valor maior.
O uso de embalagem reciclável contribui 
para posicionar melhor como empresa 
ambientalmente correta.
A oferta de produtos recicláveis valoriza a 
posição ecológica da empresa.

Caráter da 
organização 

(SELSNICK, 1971).

Ao considerar os estudos realizados por Martinez 
(2010) e admitindo que a capacidade das empresas 
em embutir nos produtos uma funcionalidade irre-
sistível, segundo Prahalad e Hamel (1990), traduz-se 

em vantagem competitiva, como também, a personi-
ficação dos valores na estrutura (SELZNICK, 1971), 
considerou como variáveis estratégicas de marketing 
verde, as descritas no quadro 2.
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vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

vARIávEIs EstRAtégICAs dE 
mARKEtINg vERdE

EXPlICAÇÃo dA vARIávEl

EXPlICAÇÃo dA vARIávEl

EXPlICAÇÃo dA vARIávEl

EXPlICAÇÃo dA vARIávEl

EXPlICAÇÃo dA vARIávEl

FoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

FoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

FoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

FoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

FoNtE dE vANtAgEm 
ComPEtItIvA

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

quadro 2- Variáveis de marketing verde baseadas em Martinez (2010).

quadro 3- Variáveis de marketing verde baseadas em Martinez (2010).

quadro 4- Variáveis de marketing verde baseadas em Veiga-Neto et al. (2010).

quadro 5- Variáveis estratégicas de marketing verde baseadas em Laroche. (2001).

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

Investimento em propaganda 
ambiental.

Divulgação dos diferenciais 
ecológicos dos produtos.

Certificação ambiental como 
diferencial de mercado.

Mídias sobre impacto ambiental 
na valorização dos produtos 
ecológicos.

Utilização de símbolos ambientais 
nos produtos.

Divulgar a responsabilidade da 
empresa.

Inserção da responsabilidade 
ambiental nos valores da 
empresa.

Engajamento em campanhas 
ambientais.

Diferencial competitivo com as 
questões ambientais.

Vantagem competitiva com as 
questões ambientais.

Disponibilidade em investir em 
negócios ambientais.

Comportamento pessoal pró-
ambiente dos colaboradores.

Facilitar a separação do lixo para 
reciclagem.

Reciclagem para economizar 
recursos.

Propagandas ambientais favorece um 
posicionamento positivo da empresa.
Divulgar os diferenciais ecológicos dos 
produtos promove uma funcionalidade 
irresistível para o consumo 
ambientalmente correto.
A exposição de certificados ambientais 
é uma ferramenta para atrair os 
consumidores conscientes.
As informações sobre impactos ambientais 
nas mídias valoriza a utilização de produtos 
ecológicos.

A utilização de símbolos ambientais 
valoriza o caráter ambiental do produto.

Divulgar a responsabilidade ambiental 
confirma a imagem de empresa consciente 
do seu papel ambiental.
Inserir a responsabilidade ambiental nos 
valores da empresa facilita as atitudes 
ambientais dos colaboradores.

Participar de campanhas ambientais 
promove maior aproximação da marca com 
os consumidores ecologicamente corretos.
Assumir a condição de empresa 
ecologicamente correta promove 
diferenciação de mercado.

vARIávEIs EstRAtégICAs dE mARKEtINg vERdE AutoREsCoNstRuCto

quadro 6- Variáveis Estratégicas de Marketing Verde sob a luz do modelo de 
teórico da Estratégia como Prática (ECP).

Fonte: Elaboração própria.

Práxis

Práticas

Praticantes

V1; V3; V5; V8; V18; V19; V20

V2; V4; V6; V11

V7; V10; V12; V13; V14; V15; V16; V17

Straughan e Roberts (1999); Martinez (2010); 
Laroche et al. (2001); Veiga et al. (2012).
Straughan e Roberts (1999); Martinez (2010); 
Laroche et al. (2001)
Martinez (2010); Laroche et al. (2001); Veiga 
et al. (2012); Romeiro (2012)

Considerar as questões ambientais 
na formulação de estratégias promove 
vantagem competitiva para a empresa.

Investir em negócios ambientais contribui 
para forma a imagem corporativa 
ambientalmente correta.
Colaboradores conscientes ambientalmente 
contribuem para ratificar a posição 
ambiental da empresa.

Facilitar a separação do lixo para 
reciclagem demonstra a preocupação 
ambiental da empresa.

Reciclar contribui para a preservação de 
recursos organizacionais

Competência 
essencial para 

inovação (PRAHALAD 
e HAMEL, 1990); 

Caráter da organização 
(SELSNICK, 1971).

Competência essencial 
para inovação (PRAHALAD 

e HAMEL, 1990).

Caráter da organização 
(SELSNICK, 1971).

Compreensão da real 
necessidade do cliente 
(OHMAE, 1988); Marca 
reconhecida (ANSOFF, 
1990; PORTER, 1989)

Compreensão da real 
necessidade do cliente 
(OHMAE, 1988); Marca 

reconhecida (ANSOFF, 1990; 
PORTER, 1989)

Flexibilidade 
(BARNEY, 2002)

Caráter da organização 
(SELSNICK, 1971).

Compreensão da real 
necessidade do cliente 

(OHMAE, 1988); Alianças 
logísticas (BOWERSOX, 1990)

Compreensão da real 
necessidade do cliente 

(OHMAE, 1988).

Outras variáveis estratégicas de marketing 
verde foram identificadas a partir dos estudos 
de Romeiro (2006). Correlacionando as fontes de 
vantagens competitivas, tais como: Competência 

essencial para inovação (PRAHALAD e HA-
MEL, 1990); e Caráter da organização (SELSNI-
CK, 1971), foram investigadas as variáveis descri-
tas no quadro 3.

Baseado nos estudos de Veiga-Neto et al. 
(2012) e nas fontes de vantagem competitiva des-
critas por Ohmae, 1988; Ansoff, 1990; Porter, 

1989; Barney, 2002; e Selsnick, 1971, foram in-
vestigadas as variáveis estratégicas descritas no 
quadro 4.

A partir da ‘compreensão da real necessidade do 
cliente’ (OHMAE, 1988), ‘alianças logísticas’ (BO-
WERSOX, 1990) e ‘flexibilidade’ (BARNEY, 2002) 
como fontes de vantagem competitiva, considerou-se, 

baseado nos estudos sobre a favoralidade ambiental 
do consumidor desenvolvido por Laroche et al, duas 
variáveis estratégicas de marketing verde, descritas 
no quadro 5.

Os dados coletados durante a entrevista de pro-
fundidade foram analisados, descritos e confrontados 
com o referencial teórico buscando sentido, padrão 
de respostas que representassem novas variáveis do 
marketing verde ou que ratificassem as variáveis re-

gistradas na literatura. Baseado na revisão da litera-
tura sobre a estratégia como prática as variáveis de 
marketing verde explicitadas na entrevista de profun-
didade foram alocadas conforme nos constructos prá-
xis, práticas e praticantes (QUADRO 6).
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4. ANáLIsE E DIsCussÃO DOs 
REsuLTADOs

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

Participaram da entrevista em profundidade 17 in-
divíduos, todos com conhecimento e/ou experiência 
na área mercadológica e ambiental. Neste sentido, ob-
tiveram-se como amostra consultores empresariais; 
diretores de empresas de diversos segmentos de ne-
gócios; publicitários; marketologos; gestores ambien-
tais; biólogos; administradores. Todos os entrevista-
dos participaram voluntariamente.

4.2. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 
CONFIRMADAS

Percebe-se nas declarações dos entrevistados E1 
e E5 a confirmação das variáveis advindas da litera-
tura, ‘Diferencial competitivo com as questões am-
bientais’ (v16) citada por veiga-Neto et al. (2012); e 
‘Ofertas de produtos ecológicos’(v2) comentado por 
Straughan e Roberts (1999).

[...] tanto a inovação quanto o valor agrega-
do gerado pela preocupação ambiental se 
tornam, muitas vezes, fatores determinantes 
enquanto o consumidor está avaliando suas 
alternativas, no processo de compra (Entre-
vistado 1).

[...] muitas empresas já utilizam o meio am-
biente para se diferenciar das demais, porém 
além de vender produtos que não agridam 
o meio ambiente a postura ambientalmente 
correta no dia-a-dia é muito importante [...] 
(Entrevistado 5).

Na sequência, indagou-se sobre a importância 
ou não, de propagandas com conteúdos ambien-
tais, por parte da empresa. As transcrições dos 
entrevistados E2; E3; E4 e E8 demonstraram que 
as propagandas voltadas à divulgação de produtos 
relacionados com a preservação ambiental são im-
portantes para as empresas na valorização do dife-
rencial verde e consonantes com as variáveis ‘Di-
vulgação dos diferenciais ecológicos dos produtos’ 
(V8); e ‘Mídias sobre impacto ambiental na valori-
zação dos produtos ecológicos’ (v10), ambas origi-
nadas de Martinez (2010). Outra variável explicita-
da na transcrição foi ‘Divulgar a responsabilidade 
da empresa’ (v12) citada por Romeiro (2006).

Agregar essa informação a todos os meios de 
comunicação da empresa com o cliente, des-
de um folder, email (Entrevistado 2).

A propaganda é a alma do negócio. Para os 
consumidores saberem que tenho esta condu-
ta, precisava anunciar em rádio, tv, panfleta-
gem na rua. Há diversas formas de fazer ser 
notado pelo cliente (Entrevistado 3).

[...] apesar das dificuldades na obtenção das 
licenças, percebemos o aumento de mídia 
espontânea por trabalharmos com energia 
alternativa (Entrevistado 4).

[...] e aumentar a geração de mídia espontâ-
nea (Entrevistado 8).

A variável ‘Certificação ambiental como dife-
rencial de mercado’(v9) citada por Martinez (2010) 
foi apontada como relevante no processo de estra-
tégias de marketing verde como corrobora as trans-
crições dos entrevistados E3, E11, E13 e E15. As 
respostas demonstram que investir em certificação 
ambiental e portar o selo verde é um fator relevante 
para atrair o consumidor consciente, possibilitan-
do, assim, o retorno ao investimento com a imple-
mentação da certificação.

[...] o selo verde atrai o cliente consciente, pois 
só ele irá valorizar essa ação (Entrevistado 3).

O cliente consciente se sente inclinado a  con-
sumir produtos certificados (Entrevistado 11).

Esse selo que carregamos agrega valor a nosso 
peixe no mercado europeu (Entrevistado 13).

[...] há ganho de mercado em função da certi-
ficação ambiental (Entrevistado 15).

A importância dos símbolos ambientais inseridas 
nos rótulos dos produtos apresentada por Romeiro. 
(2006) na forma da variável ‘Utilização de símbolos 
ambientais ’ (v11) foi ratificada e apontada como de-
terminante na diferenciação dos produtos ecologica-
mente corretos, conforme as entrevistas realizadas 
com E3 e E9.

[...] acredito que existem várias ferramentas: 
agregar essa informação a todos os meios de 
comunicação da empresa com o cliente, des-
de um folder, e-mail, no rótulo das embala-
gens (Entrevistado 3).

você vê dois produtos na prateleira, quali-
dade e preços equivalentes, mas sabe que o 

produto A é de uma empresa que aposta em 
sustentabilidade [...]. Situações como essa, 
muitas vezes a empresa sustentável leva van-
tagem (Entrevistado 9).

Os pesquisados E10 e E17 destacaram que as 
estratégias de marketing verdes não estão volta-
das apenas para grandes empresas, podendo ser 
utilizadas por empresas com poucos recursos. Nas 
respostas dos mesmos, verificaram-se as variá-
veis, ‘Atuação pró-ecológica’ (v1); ‘Preferência 
por produtos que economizam eletricidade’ (v3) 
e ‘Utilizar embalagem reciclável’ (V5) originadas 
a partir de Straughan e Roberts (1999); ‘Facilitar a 
separação do lixo’ (V19) citado por Laroche et al. 
(2001); ‘Engajamento em campanhas ambientais’ 
(v14); e ‘Comportamento pessoal pró-ambiente 
dos colaboradores’ (V18), ambas citadas por Vei-
ga-Neto et al. (2012).

Preferindo fornecedores e produtos com prá-
ticas verdes, como os que têm baixo consu-
mo e poluem menos. Utilizando papel e em-
balagens reciclados, promovendo campanhas 
de conscientização, coleta seletiva na empre-
sa. Para ter uma empresa verde, ao contrário 
que se pensa não é muito caro e tendo uma 
boa gestão pode chegar até a economizar e 
se consegue adquirir vantagem competitiva a 
partir do marketing verde (Entrevistado 10).

[...] pode-se conseguir bons resultados a par-
tir de conduta intraorganizacional saudável, 
fazer a coleta seletiva de seus materiais e de-
monstrar aos seus clientes que podem con-
tribuir, participar de campanhas, distribuir 
mudas para reflorestar, etc (Entrevistado 17).

Foi observado, a partir das entrevistas, que o 
sucesso das estratégias de marketing verde depen-
de de diversos fatores, tais como ações individuais 
das pessoas, as normas pré-estabelecidas e dos es-
trategistas das empresas. Desta forma, averigou-se 
através das respostas dos pesquisados E5, E7, E10 
e E17 que as variáveis; ‘Utilizar embalagem reci-
clável’ (v5) e ‘Oferta de produtos recicláveis’ (v6) 
citadas por Straughan e Roberts (1999); e ‘Facilitar 
a separação do lixo’ (V19) citado por Laroche et al. 
(2001) concentrar-se-iam nos constructos práxis e 
práticas. Os mesmos pesquisados entenderam que 

o constructo praticante englobaria todas as ativi-
dades que dependem do diretor da empresa. Desta 
forma, podem-se listar, como variáveis relaciona-
das a este constructo, as seguintes, ‘Engajamento 
em campanhas’(v14) citada por veiga-Neto et al. 
(2012); ‘Certificação ambiental como diferencial 
de mercado’(V9); Investimento em propaganda am-
biental’ (v7) originadas a partir de Martinez (2010) 
e ‘Oferta de produtos ecológicos’ (v2) citada por 
Straughan e Roberts (1999).

O sucesso de qualquer estratégia está na inte-
gração e compreensão de todos. Algumas de-
pendem mais do comportamento individual 
como, por exemplo, separar o lixo. Apesar de 
regra, os funcionários ainda colocam o lixo 
nos vasilhames errados (Entrevistado 5).

A participação de ação de reflorestamento, 
por exemplo, depende somente do estrategis-
ta da empresa, o funcionário não determina 
nada na empresa (Entrevistado 7).

Algumas ações cabem somente aos diri-
gentes da empresa, como por exemplo, a 
obtenção de certificados, participação de 
campanha, compra de produtos verdes, pro-
pagandas, etc. Porém é muito importante o 
comportamento dos funcionários praticar as 
ações sustentáveis. Por exemplo, toda vez 
que vou ao supermercado o caixa me oferece 
a sacola reutilizável. Se isso for uma regra, 
quase nehum segue! (Entrevistado 10)

É uma regra na minha empresa reaproveitar 
o papel de impressão errada como rascunho 
ou até impressão para circulação interna 
(Entrevistado 17).

O comportamento do funcionário é muito 
importante, de nada adianta a empresa de-
terminar uso de embalagem reciclável, re-
aproveitamento se eles fazem ao contrário. 
É desestimulador a empresa pregar algo e 
os funcionários fazerem diferente (Entre-
vistado 17).

Para uma melhor visualização das variáveis 
de marketing verde explicitadas nas entrevistas 
de profundidade e corroboradas pela revisão da 
literatura, as mesmas foram alocadas conforme 
o quadro 7.
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vARIávEIs EstRAtégICAs dE mARKEtINg vERdE vARIávEIs EstRAtégICAs dE mARKEtINg vERdEAutoR AutoRNº Nº

quadro 7- Variáveis Estratégicas de Marketing Confirmadas. quadro 8- Variáveis Estratégicas de Marketing Confirmadas..

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

V1
V2
V3
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V19
V14
V16
V18

VN1

VN2

VN3

IAtuação pró-ecológica
Oferta de produtos ecológicos.
Preferência por produtos que economizam eletricidade
Utilizar embalagem reciclável.
Oferta de produtos recicláveis.
Investimento em propaganda ambiental.
Divulgação dos diferenciais ecológicos dos produtos.
Certificação ambiental como diferencial de mercado.
Mídias sobre impacto ambiental na valorização dos produtos ecológicos.
Utilização de símbolos ambientais nos produtos
Divulgar a responsabilidade da empresa.
Facilitar a separação do lixo para reciclagem.
Engajamento em campanhas ambientais.
Diferencial competitivo com as questões ambientais.
Comportamento pessoal pró-ambiente dos colaboradores.

Inclusão do consumidor em campanhas ambientais.

Abordagem suave ao cliente.

Integralidade de caráter.

Straughan e Roberts (1999).

Martinez (2010).

Romeiro (2012)

Laroche et al. (2001).

Veiga-Neto et al. (2012)

Inclusão do consumidor em campanhas de 
favoralidade  ambiental.
Ao lançar um produto, a empresa precisa fazer 
uma abordagem de lançamento, na qual o cliente 
não se sinta intimado.
Uma empresa só pode ser ambientalmente 
confiável se sua imagem não for obscurecida por 
ocorrências que ponham em cheque seu discurso 
ambientalista.

4.3. NOVAs VARIáVEIs

Nas entrevistas realizadas, observou-se o surgi-
mento de novas variáveis, citadas pelos pesquisados 
E2, E3 e E6. Os mesmos adicionaram, nas entrevis-
tas, novos aspectos dentro da perspectiva do marke-
ting verde.

Para o pesquisado E2, as empresas têm um grande 
desafio que é inserir o consumidor nas campanhas de 
favoralidade ambiental, tornando-os agentes ativos 
e protagonistas para as mudanças socioambientais. 
Desta forma, baseado na resposta do pesquisado, 
orienta-se como nova variável ‘Inclusão do consumi-
dor em campanhas ambientais’ (VN1).

O mais importante é fazer o consumidor se 
identificar com a campanha/produto. O que 
não faz sentido para o consumidor ou não 
gera nenhum valor agregado, acaba por não 
despertar interesse.

Outra variável sugerida, a partir da visão dos pes-
quisados, foi ‘Abordagem suave ao cliente’ (vN2). 
Para o pesquisado E3 as empresas ao empreenderem 
esforços na implantação de um serviço ou produto 
ecologicamente correto, devem formular suas ofertas 
de modo a não intimar os clientes a validarem ações 
pró-ambientes unicamente porque a mesma está in-
vestindo no tema. O mesmo adiciona que a empresa 
necessita, para obter bons resultados, dar tempo ao 
cliente para a assimilação das práticas saudáveis, seja 

a venda ou prestação de serviços verdes.

O discurso de meio ambiente nas empresas 
ficou muito careta, Eco Chato. Tem que ser 
uma abordagem light, compartilhada com 
os consumidores, provar que fez investi-
mentos nesse sentido. É uma bola de neve, 
que vai crescendo.

A terceira variável encontrada foi ‘Integralidade 
de caráter’ (vN3), cuja explicação remete a um novo 
elemento na relação da empresa com o cliente, tratan-
do-se de práticas ambientais. Para o pesquisado E6, a 
empresa pode investir em certificação ambiental, pro-
mover campanhas educativas ou assegurar que seus 
produtos são ambientalmente não agressivos, entre-
tanto, se ocorrer algum evento com danos ambientais, 
no qual esta empresa tenha participado de alguma 
forma, todo o investimento realizado poderá ser com-
prometido. Porquanto, sob o enfoque desta variável, 
uma empresa só pode ser ambientalmente confiável 
se sua imagem não for obscurecida por ocorrências 
que ponham em cheque seu discurso ambientalista.

O que não pode é ‘vender gato por lebre’ e 
cair na incoerência de pregar uma coisa que 
não faz de fato.

As novas variáveis que surgiram durante o desen-
volvimento das entrevistas em profundidade foram 
distribuídas conforme o quadro 8, para uma melhor 
compreensão.

   5. CONCLusÃO

A preocupação em conquistar maior participa-
ção de mercado impulsiona as empresas em bus-
car novos conhecimentos e práticas que satisfa-
çam às necessidades e desejos dos consumidores e 
promovam uma melhor diferenciação de mercado 
em relação aos seus concorrentes. Considerar as 
questões ambientais nas estratégias empresariais é 
relevante para a saúde financeira a médio e longo 
prazo. Além das pressões legais que forçam as em-
presas a se adequarem, os consumidores que valo-
rizam a sustentabilidade cobram das mesmas uma 
conduta coerente com a sua filosofia, além de in-
fluenciar outros consumidores. Entre os interesses 
das empresas e dos consumidores, encontra-se o 
marketing verde que busca, a partir da real necessi-
dade dos consumidores, mediar a satisfação destas 
necessidades através de estratégias eficazes, garan-
tindo, assim, vantagem competitiva para promover 
uma diferenciação dos concorrentes.

A partir da análise das respostas obtidas nas en-
trevistas em profundidade proposta neste trabalho, 
obteve-se sucesso na confirmação de quinze variáveis 
estratégicas de marketing verde, conforme demonstra 
o quadro 7, e detectou, também, três novas variáveis 
sugeridas no decorrer das entrevistas em profundida-
de (QUADRO 8).

Algumas variáveis foram citadas com maior fre-
quência pelos entrevistados remetendo à sua impor-
tância para o desenvolvimento das estratégias de 
marketing verde. Entre as mais citadas estão (V7) 
‘Investimento em propaganda ambiental; (v14) 
Engajamento em campanhas ambientais’ e a (V18) 
‘Comportamento pessoal pró-ambiental dos cola-
boradores’. A relevância da propaganda se justifica 

pela necessidade de comunicar ao consumidor os 
benefícios que trazem os produtos, serviços e com-
portamentos ecologicamente corretos para a socie-
dade. A participação das empresas em campanhas 
ambientais como reflorestamento, reciclagem entre 
outras faz com que a empresa mostre na prática que 
é amiga do ambiente e promove uma maior intera-
ção consumidor/marca e, por fim, o comportamento 
pró-ambiental dos colaboradores, pois estes servem, 
para os consumidores, de motivadores e referência 
do que é correto de executar.

No entendimento das variáveis sob a luz da estra-
tégia como prática segundo o modelo de Whittington 
(2006), observou-se, conforme a visão dos entrevista-
dos, que os constructos práxis e prática englobaram as 
variáveis do tipo (V19) ‘Facilitar a separação do lixo’; 
(v5) ‘Utilizar embalagem reciclável’; (v6) ‘Oferta de 
produtos recicláveis’. Porém, ficou explícito uma rela-
ção de dependência da prática com a práxis, porque, 
apesar de muitas atividades serem pré-determinadas 
por uma regra, muitas vezes não acontece devido às 
ações individuais dos colaboradores que são contrá-
rias. Quanto aos praticantes, os entrevistados enten-
deram que englobaria todas as atividades que depen-
dem do executivo da empresa, assim, pode-se listar 
a (v14) ‘Engajamento em campanhas’; (v9) ‘Certifi-
cação ambiental como diferencial de mercado’; (v2) 
‘Oferta de produtos ecológicos’; (V7) ‘Investimento 
em propaganda ambiental’.

Como os estudos sobre a favoralidade ambiental 
são mais numerosos quando se pesquisa os consumi-
dores, tornando as informações, neste quesito, sobre 
as empresas ainda insuficientes, sugere-se que outros 
trabalhos de cunho quantitativos possam validar as 
variáveis apontadas nesta pesquisa, além de investi-
gar aquelas que não foram citadas.
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resUmo
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as configurações empreendedoras em empresas no estágio inicial. Trata-se de uma pesquisa exploratória e 
descritiva com coleta de dados por levantamento, com uma amostra por conveniência de 62 empresas. O questionário foi composto por 48 (quarenta e oito) 
questões subdivididas em três seções: a primeira seção continha dados demográficos; na segunda seção as questões versavam sobre o empreendimento: setor 
de atuação, abrangência de atuação, idade da empresa, porte e número de funcionários; e na terceira seção havia 40 (quarenta) questões fechadas sobre 
as variáveis determinantes das configurações empreendedoras. Para analisar tais configurações, foi feita uma análise fatorial e análise de agrupamentos, 
considerando as dimensões: indivíduo, empreendimento e contexto. Foram formados três clusters, com características que delimitavam configurações 
empreendedoras distintas. Todas as empresas apresentaram uma percepção bastante semelhante sobre a dimensão indivíduo. As empresas do cluster 1, 
apresentaram porcentagens menores em relação ao projeto e contexto. As empresas do cluster 2 parecem perseguir alta motivação para a abertura do negócio. 
As empresas do cluster 3 mostram o alto lócus de controle, o que representa a participação dominante do empreendedor, com foco no controle do indivíduo.

Palavras-chave: Abordagem das configurações. Empreendedorismo. Empresas em estágio inicial.
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aBstract
The present study aimed to analyze the entrepreneurial configurations in companies at an initial stage. This is an exploratory and descriptive study 
with data collection by survey with a convenience sample of 62 companies. The questionnaire was composed of 48 (forty eight) questions divided into 
three sections: the first section contained demographic data, in the second section the questions were about the enterprise: the sector of activity, scope 
of activity, firm age, size and number of employees, and in the third section there were forty (40) closed questions about the determinant variables of 
entrepreneurial configurations. In order to analyze such configurations, a factor analysis and cluster analysis were taken, considering the dimensions: 
individual, enterprise and context. Three clusters were formed, with features that delimit distinct entrepreneurial configurations. All companies had 
a very similar perception of the individual dimension. The companies in cluster 1 had lower percentages of the project and context. Firms in cluster 
2 seem to pursue high motivation for opening the business. The companies in the cluster 3 show high locus of control, representing the dominant 
participation of the entrepreneur, focusing on the control of the individual.
 
Keywords: Configurations approach. Entrepreneurship. Companies in initial stage.

1 INTRODuÇÃO
Até a década de 60, os estudos organizacionais 

enfocavam apenas aspectos internos à organização, 
independente das suas relações com os atores que 
fazem parte do seu ambiente externo. Após esse pe-
ríodo, foram desenvolvidos trabalhos que passaram 
a analisar também a interferência de elementos re-
lacionados ao contexto, buscando entender como o 
ambiente afeta o comportamento e o funcionamento 
das organizações (SACOMANO NETO; TRUZZI, 
2004). No entanto, estudos individualizados de variá-
veis internas e externas à organização podem levar a 
resultados incompletos. Para suprir essa necessidade 
de maior abrangência nos estudos de organizações, 
considerando fatores internos e externos, de forma 
complementar e integrada, e utilizando um grande 
conjunto de variáveis, foi desenvolvida uma forma de 
análise sob a perspectiva das Configurações Organi-
zacionais (MACIEL; DAMKE; CAMARGO, 2009).

Nesse sentido, a abordagem das configurações é 
apresentada como uma alternativa à abordagem tra-
dicional da gestão estratégica, já que tem por base a 
reciprocidade das forças motrizes para o desenvolvi-
mento estratégico de uma empresa. Essa abordagem 
foi desenvolvida para superar as deficiências da teoria 
das contingências centrada principalmente sobre as 
influências unidirecionais de ambientes diversifica-
dos sobre as organizações (MUGLER, 2004; KO-
RUNKA et al, 2003).

Embora desenvolvida para grandes empresas, a 
abordagem das configurações foi adaptada para em-
presas menores (COvIN; SLEvIN, 1991; GART-
NER, 1985). Um modelo integrado tridimensional é 
sugerido como análise das configurações e essas di-
mensões estão relacionadas ao indivíduo, ao empre-
endimento e ao contexto (GIMENEZ; FERREIRA, 
RAMOS, 2008). Sendo assim, com base no modelo 
proposto, esta pesquisa pretende resolver a seguinte 
problemática: como questões de contexto, empreen-
dimento e individualidade interagem entre si para 
formar configurações empreendedoras?

Esse estudo teve como objetivo geral analisar 
as configurações empreendedoras em empresas no 
estágio inicial, a partir da percepção do empreen-
dedor com relação ao contexto, empreendimento e 
indivíduo na abertura do negócio. Visou-se carac-
terizar diferentes estruturas empreendedoras, con-
tribuindo para a compreensão destas configurações 
em geral, e sua possível aplicação nos estudos so-
bre empreendedorismo.

Buscando atingir esses objetivos, o presente ar-
tigo está estruturado em quatro seções adicionais a 
essa introdução. Na próxima seção será apresentada a 
fundamentação teórica. A seção 3 tratará da metodo-
logia da pesquisa.  Em seguida, a seção 4 apresentará 
os resultados e sua discussão. Por fim, conclui-se o 
trabalho ressaltando sua contribuição para o entendi-
mento do empreendedorismo sob a abordagem confi-
guracional. 

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

Neste item, discute-se a natureza das configura-
ções empreendedoras, a partir da busca de integração 
de diferentes perspectivas adotadas no campo do em-
preendedorismo.

2.1 NATUREZA DAS CONFIGURAÇÕES EM 
EMPREENDEDORISMO

A escolha da abordagem das configurações para o 
estudo sobre empreendedorismo se justifica pela pos-
sibilidade de integração das diferentes vertentes de 
pesquisas sobre este tema. Essa integração envolve a 
análise Schumpeteriana do papel do empreendedoris-
mo como força motriz do desenvolvimento econômi-
co, passando pelo foco comportamental estudado por 
McClelland, até à visão administrativa e contextuali-
zada de Peter Drucker.

O tema empreendedorismo é abordado em vários 
campos do conhecimento, tais como Economia, Ad-
ministração, Psicologia, Sociologia, Engenharia, en-
tre outros. Para Maciel, Damke e Camargo (2009), 
há um relativo consenso acerca de algumas de suas 
dimensões e características centrais. Segundo os au-
tores, o empreendedorismo é uma atividade huma-
na como outra qualquer, abordando assim o caráter 
comportamental centrado em variáveis atitudinais, 
valores e traços psicológicos do empreendedor que 
influenciam a ação e estão associados a resultados 
desses comportamentos, nos níveis individual, de 
grupo, organizacional e social. 

Os principais traços geralmente associados ao 
empreendedorismo são: crescimento, inovação e 
flexibilidade (STEvENSON; JARILLO, 1990). É 
necessário, no entanto, estabelecer o limite entre o 
emprendedorismo e a gestão empresarial, pois, os es-
tudiosos do empreendedorismo consideram-no como 
o que está fora da gestão corporativa. Schumpeter 
considera o empreendedorismo como o caminho que 
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faz a economia avançar, é algo que pertuba o equi-
líbrio do mercado (FILION, 1999). Nessa visão, o 
empreendedor aproveita as oportunidades com o ob-
jetivo de obter lucro, assumindo os riscos do negócio.

O estudo do empreendedorismo se baseia em três 
questões principais: o que?; por quê?; e como?. A 
primeira questão reflete a posição da economia em 
relação ao tema, uma vez que a preocupação é com 
o resultado das ações do emprendedor. O enfoque 
econômico de Schumpeter, baseado nas ideias de 
Max Weber, associou o empreendedorismo à inova-
ção e também mostrou a importância dos empreen-
dedores na explicação do desenvolvimento econô-
mico (FILION, 1999). 

Na segunda questão, “o porquê” trata da aborda-
gem sociológica/psicológica, fundada por McClelland 
(1972) e Collins e Moore (1964), foca no indivíduo, 
suas crenças, valores, formação, motivações e como 
estas interferem na sua percepção e no seu locus ob-
servacional do ambiente. Assim, suas decisões são 
formadas a partir dessas percepções. O enfoque com-
portamentalista buscou identificar provas em favor da 

hipótese que o fator psicológico, como a “necessidade 
de realização”, era responsável pelo desenvolvimento 
econômico. McClelland foi além da compreensão da 
origem dos desejos estudada por biólogos e psicólo-
gos, procurou entender esses motivos como sociais 
desenvolvendo um método experimental para iden-
tificar, objetiva e quantitativamente, as diferenças 
individuais, denominado como “n Realização”. Essa 
abordagem se fundamenta em características psicoló-
gicas e comportamentais, centrada na necessidade de 
autorrealização do empreendedor, considerada como 
um traço de personalidade do indivíduo que se ca-
racteriza por uma forte motivação para a excelência, 
para a obtenção de resultados ótimos em relação a 
um conjunto de padrões e um forte desejo de sucesso 
(GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008).

A partir de McClelland, a abordagem comporta-
mentalista dominou os estudos sobre empreendedo-
rismo por 20 anos, até ao início dos anos 80. Ao longo 
desses anos, várias publicações citam características 
atribuídas aos empreendedores, como mostra o qua-
dro 1 (FILION, 1999).

Inovação Otimismo Tolerância à ambiguidade e à incerteza 

Liderança Orientação para resultados  Iniciativa

Riscos moderados Flexibilidade Capacidade de aprendizagem

Independência Habilidade para conduzir situações Habilidade na utilização de recursos

Criatividade Necessidade de realização Sensibilidade a outros 

Energia Autoconsciência  Agressividade

Tenacidade Autoconfiança Tendência a confiar nas pessoas 

Originalidade Envolvimento a longo prazo Dinheiro como medida de desempenho

quadro 1: Características mais frequentemente atribuídas aos empreendedores pelos comportamentalistas

Fonte: Fonte: Filion (1999).

CARACtERístICAs dos EmPREENdEdoREs

E a terceira linha de questionamento, “o como”, 
foca nas características da gestão empresarial como 
locus observacional e decisório. Assim, independen-
temente das características individuais, os interesses 
coletivos prevalecem. 

Drucker (2003) também relaciona empreendedo-
rismo à inovação, porém, ele afirma que o processo 
de inovação deve ser sistemático nos diferentes tipos 
de organizações e pode ser resultado de oportunida-
des proporcionadas por mudanças do ambiente orga-
nizacional. Essas oportunidades, muitas vezes, estão 

relacionadas com inovações no âmbito gerencial e 
produtivo e tem como objetivo a adaptação ao am-
biente no qual as organizações estão inseridas.

As diferentes perspectivas com que o fenôme-
no do empreendedorismo é analisado estimulam a 
visualização do mesmo de forma integrada. Sendo 
complexo, o empreendedorismo não se sujeita a ex-
plicações lineares ou unicausais. Seu entendimento 
requer a análise de dimensões em diferentes pers-
pectivas como: das pessoas, do contexto e do futuro 
empreendimento que se almeja criar. A abordagem 

das configurações é uma forma de lidar com a com-
plexidade destas questões. Nesse sentido, configura-
ções organizacionais são conjuntos de empresas que 
são semelhantes em termos de características im-
portantes (SHORT; PAYNE; KETCHEN JR, 2008). 
Uma configuração é um modelo conceitual expresso 
por um conjunto de variáveis interligadas. Portan-
to, a abordagem das configurações não foca apenas 
no ambiente da empresa ou em seus recursos, mas a 
interrelação de um conjunto de variáveis, onde cada 
variável é analisada no contexto de outras variáveis 
(KRAUS; KAURANEN; RESCHKE, 2011). Dessa 
forma, interdependências são analisadas por meio 
da correlação de vários atributos que interagem e 
se complementam (MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2005).

Pela abordagem das configurações, percebe-se 
que as organizações, ao determinarem os elementos 
de estratégia, estrutura, processo e ambiente, ten-
dem a continuar unidas (MEYER; TSUI; HININGS, 
1993), de forma que, numa amostra relativamente 
grande de empresas, um número pequeno de configu-
rações surgirá. Assim, para ser eficaz, uma organiza-
ção deve ter configurações internamente consistentes 
e que se coadunem com várias dimensões contextu-
ais. (DOTY; GLICK; HUBER, 1993; KETCHEN et 
al, 1996; MILLER, 1990). 

A lógica dessa abordagem repousa na premis-
sa de que as empresas que conseguem alinhar suas 
características e atributos internos aos fatores ex-
ternos podem apresentar um desempenho superior 
em relação aos seus concorrentes, e as empresas 
que não conseguirem tal alinhamento tornar-se-ão 
não competitivas (WIKLUND; SHEPERD, 2004). 
Nessa mesma abordagem, Zajac et al (2000) vis-
lumbram que estudos anteriores sobre configura-
ções tenderam a enfatizar a relação entre ambien-
te, estrutura e estratégia em detrimento da análise 
sobre como as empresas podem usar sua estratégia 
para alinhar os recursos organizacionais com as 
oportunidades e ameaças do meio ambiente. Isso 
pode ser uma lacuna porque recursos internos cor-
respondentes com o ambiente são fundamentais 
para a gestão estratégica.

A abordagem das configurações é uma perspecti-
va de estudo caracterizada por termos como holísti-
ca, universalista, integradora, sinérgica, sistêmica e 

assim por diante. Sendo assim, vários estudiosos que 
tentam aplicar o enfoque holístico para a tomada de 
decisões estratégicas, referem-se à abordagem das 
configurações que foi reformulada por Miller e outros 
(MUGLER, 2004). Esta é adequada para a criação de 
novas teorias da organização, em todas as ciências 
sociais e tem alcançado crescente grau de sucesso na 
elucidação do comportamento empreendedor (MA-
CIEL; DAMKE; CAMARGO, 2009).

Segundo Miller (1987), quatro domínios ou im-
perativos como: liderança, estratégia, estrutura e 
ambiente, são utilizados para identificar as confi-
gurações ideais em pesquisa na área das organi-
zações. Cada um desses imperativos é suscetível 
de desempenhar papéis em todas as configurações 
e vários desses podem ter impacto semelhante em 
algumas configurações. Os imperativos são a causa 
e as configurações, seus efeitos. Podem ser enten-
didos como as forças que restringem a variedade 
organizacional e dão origem a certo número de 
configurações. Embora a configuração de uma or-
ganização possa ser influenciada por todos os im-
perativos, um desses será predominante num dado 
momento (MILLER, 1987).

A presença de inúmeras variáveis internas e ex-
ternas levam as empresas a um processo de modi-
ficação contínuo e gradual ao longo do tempo. O 
desenvolvimento de uma empresa precisa ser inter-
pretado como uma sequência de configurações ao 
longo do tempo (MUGLER, 2004). Em princípio, 
as configurações de cada empresa são exclusivas, 
mas as semelhanças podem permitir a criação de 
tipologias ou taxonomias de configurações empre-
endedoras. A abordagem das configurações per-
mite a definição do posicionamento estratégico de 
uma organização, assim como a identificação de 
fatores de sucesso e insucesso vivido por outras or-
ganizações semelhantes, representando sua maior 
contribuição na fase de implantação.

Gimenez, Ferreira e Ramos (2008) propuseram 
um modelo integrado de ação empreendedora, base-
ada no trabalho de Gartner (1985) e na abordagem 
das configurações empreendedoras de Harms, Kraus 
e Reschke (2007), composto por três dimensões: in-
divíduo, contexto e empreendimento, que podem ser 
analisados por meio de seus atributos, processos e re-
sultados (figura 1). 
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Menos de 25 anos 6,7%
Entre 25 e 30 anos 11,7%
Entre 31 e 35 anos 16,7%
Entre 36 e 40 anos 21,7%
Entre 41 e 45 anos 16,7%
Acima de 45 anos 26,7%
Total 100%

Ensino fundamental completo 4,8%
Ensino fundamental incompleto 9,7%
Ensino médio completo 33,9%
Ensino médio incompleto 1,6%
Ensino superior completo 30,6%
Ensino superior incompleto 17,7%
Não estudou 1,6%
Total 100%

quadro 2 - Faixa etária dos respondentes

quadro 3 - Nível de escolaridade dos respondentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

            FAIXA EtáRIA                      PERCENtuAl

 EsColARIdAdE                      PERCENtuAl

INDÍVIDUO
(ATRIBUTOS, 
PROCESSOS 

RESULTADOS 
AMBIENTAIS)

CONTEXTO
(ATRIBUTOS, 
PROCESSOS 

RESULTADOS 
AMBIENTAIS)

EMPREENDIMENTO
(ATRIBUTOS, 
PROCESSOS 

RESULTADOS 
ORGANIZACIONAIS)

Figura 1: Dimensões da ação empreendedora

Fonte: Gimenez, Ferreira e Ramos (2008, p. 8).

O modelo se enquadra na perspectiva multidi-
mensional, em que a dimensão indivíduo se refere 
a dados demográficos, traços e história de vida do 
empreendedor; o contexto corresponde a dinamismo 
ambiental, complexidade e clima competitivo predo-
minante no ambiente; e, por fim, o empreendimento 
diz respeito ao porte e estágio do negócio, domínio 
da tecnologia e à existência de vínculos com outras 
organizações, entres outros (SOUSA; TRINDADE; 
FREIRE, 2010). 

Tendo apresentado os diferentes aspectos que 
compõem a complexidade do empreendedorismo, na 
próxima seção são expostos os procedimentos de pes-
quisa adotados no estudo.

    3 mETODOLOgIA

Com o propósito de analisar as configurações 
empreendedoras em empresas do semiárido, foi re-
alizada uma pesquisa utilizando o método indutivo, 
característico da abordagem das configurações (KO-
RUNKA et al, 2003). Para Cooper et al (2003, p. 49),  
“a natureza da indução é que a conclusão seja apenas 
uma hipótese”. Neste sentido, alinhou-se o método 
indutivo à estratégia de pesquisa adotada, a saber: 
um estudo exploratório, cujo objetivo é desenvolver 
futuras questões de pesquisa. Gil (2002, p. 41) defen-
de que as pesquisas exploratórias “têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses”. Esta pesquisa também é descritiva, pois 
busca descrever as características do fenômeno das 
configurações empreendedoras em organizações no 
seu estágio inicial. 

Utilizando-se um survey como procedimento me-
todológico, foi elaborado um questionário estrutura-
do e autoadministrado. O questionário foi composto 
por 48 (quarenta e oito) questões subdivididas em três 
seções: a primeira seção procurava caracterizar o 
respondente quanto ao sexo, idade e escolaridade; na 
segunda seção, as questões versavam sobre o empre-
endimento, caracterizando-o a partir do seu setor de 
atuação, abrangência de atuação, idade da empresa, 
porte e número de funcionários. Por fim, na terceira 
seção, seguiram-se 40 (quarenta) questões fechadas, 
utilizando escala likert de 5 pontos, variando entre 
discordo totalmente e concordo totalmente. Estas 
questões compreendiam as variáveis determinantes 
das configurações empreendedoras, categorizadas 
em três dimensões: indivíduo, empreendimento e 
contexto, como proposto por Gimenez, Ferreira e Ra-
mos (2008).

Quanto às técnicas de análise, foram aplicadas a 
análise fatorial e a análise de agrupamentos (ou aná-
lise de clusters). A primeira tem por objetivo reduzir 
o número de variáveis, por meio da construção de um 
novo conjunto de elementos agrupados, denominados 
fatores, com base nas correlações das variáveis ori-
ginais (HAIR et al, 2009). Os fatores resultantes da 

análise fatorial serviram como fonte de análise para 
a distinção entre os subgrupos encontrados na análi-
se de agrupamentos. A partir das variáveis originais 
da pesquisa, foi utilizada a análise de clusters para 
agrupar os casos pesquisados, com o objetivo de reor-
ganizar as empresas em subgrupos homogêneos. Para 
tanto, esta análise ocorreu em duas etapas: primeira-
mente foi utilizada a técnica hierárquica, pelo método 
de Ward (HAIR, 2009), com o objetivo de determinar 
o número inicial de conglomerados e, após determi-
nado este número, foi utilizado o processo não hie-
rárquico, o algoritmo K-means, que apresenta menor 
probabilidade para erros na classificação dos agrupa-
mentos (FÁvERO et al, 2009). A necessidade da aná-
lise em duas etapas se dá porque, embora a técnica 
hierárquica seja adequada para definir o número de 
clusters, a mesma apresenta limitações quanto à asso-
ciação de uma empresa a determinado agrupamento.

Adotou-se, no presente estudo, uma amostra não 
probabilística por conveniência, o que faz lembrar 
que os resultados do estudo devem ser vistos com 
ressalvas, uma vez que estes se referem apenas à área 

estudada (KERLINGER, 1980).

   4 A PEsQuIsA COm REsuLTADOs E    
   ANáLIsEs

A presente pesquisa foi realizada no período de 
19 de março a 4 de abril de 2012, com 62 (sessenta 
e dois) empreendedores-fundadores de empresas dos 
mais diversos setores e portes. A seguir, são descritos 
o perfil dos respondentes, a caracterização das em-
presas objetos da pesquisa e os resultados das técni-
cas de análise utilizadas no estudo.

4.1 PERFIL DO RESPONDENTE

O estudo apontou uma significativa representação 
masculina entre os empresários, na amostra analisa-
da, foram identificados 68% de respondentes do sexo 
masculino e 32% do sexo feminino. A faixa etária e o 
grau de escolaridade são apresentados nos quadros 2 
e 3, respectivamente. 

Destaca-se nesses dados a faixa etária observada 
acima de 41 anos (43,4%) bem como a escolaridade 
predominante de ensino superior concluído ou em 

andamento (48%). Esses números apontam para um 
perfil de um empreendedor maduro e um maior grau 
de conhecimento formal.
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

O estudo mostrou que a atuação dos empreendedo-
res da amostra tem maior ênfase no setor de comércio 
(60%), seguido por serviços (29%) e indústria (11%). 
Quanto ao porte, os dados seguem uma tendência 
nacional, já que 71% das empresas se enquadraram 
na categoria microempresa, 16% em empresas de pe-
queno porte e 13% em empresas de médio porte. Em 
relação à abrangência de atuação no mercado, 51% 
das empresas atuam apenas no município onde estão 
instaladas, 28% tem atuação estadual, 15% regional e 
7% nacional. Em relação ao número de funcionários, 
a maioria das empresas (77%) tem até 9 funcionários/
colaboradores, enquanto 17% tem entre 10 e 49 fun-
cionários e 7% mais de 49. 

4.3 ANÁLISE FATORIAL

A análise fatorial foi desenvolvida com extra-

ção dos componentes principais, entre os quais fo-
ram selecionados aqueles com autovalores maio-
res que 1, com método do rotação Varimax (HAIR 
et al, 2009). Para testar a adequação do uso da 
análise fatorial, foi feita a estatística KMO (Kai-
ser-Meyer-Olkin), tendo-se obtido valores por 
volta de 0,5 nas três dimensões avaliadas. Este 
resultado sugere uma baixa adequação do uso da 
análise fatorial (FÁvERO et al, 2009); no entanto, 
dada a alta significância obtida (p-value: 0,000) e 
o caráter exploratório da pesquisa, optou-se por 
manter a redução das variáveis nos fatores obtidos 
favorecendo as análises dos agrupamentos. Quan-
to à análise das comunalidades, foi averiguado 
que as variáveis apresentaram boa relação com os 
fatores retidos. 

Assim, a análise de fatores reduziu as quarenta 
variáveis determinantes das configurações empreen-
dedoras para quatorze fatores, conforme tabela 1, que 
estão detalhados a seguir.

Indivíduo: KMO = 0,444; p-value: 0,001

(I1) Necessidade de realização  2  0,689

(I2) Capacidade cognitiva  3  0,119

(I3) Motivação para empreender 2  0,426

(I4) Conhecimento tácito  2  0,515

(I5) Dedicação ao negócio  3  0,091

(I6) Locus interno de controle  2  0,283

Empreendimento: KMO = 0,518; p-value: 0,000

((E1) Orientação para o foco  3  0,598

(E2) Associação entre empresas 3  0,619

(E3) Risco do empreendimento  2  0,533

(E4) Preparação para o empreendimento 3  0,603

(E5) Orientação para a diversificação 3  0,569

Contexto: KMO = 0,531; p-value: 0,000

(C1) Disponibilidade de recursos 3  0,579

(C2) Munificência do ambiente  2  0,469

(C3) Concorrência  2  0,277

(C4) Estabilidade do ambiente  3  0,445

(C5) Integração da Cadeia  2  0,295

tabela 1: Fatores de análise das configurações empreendedoras, por dimensão e suas propriedades estatísticas.

Fonte: Fonte: Filion (1999).

dImENsÃo/CódIgo/FAtoR       Nº dE vARIávEIs      α dE CRoNBACh

Na análise da dimensão do indivíduo, o fator 
necessidade de realização (I1) é visto como um as-
pecto central do comportamento empreendedor que 
representa uma motivação social caracterizada por 
meio de alto padrão de excelência interna, desejo 
de suportar riscos moderados e independência (Mc-
CLELLAND, 1972). Quanto ao papel das proprie-
dades cognitivas na descoberta de oportunidades 
de negócio para empreender, Sarasvathy et al (1998) 
concluíram que empreendedores de sucesso tendem 
a ver oportunidades em situações nas quais outras 
pessoas perceberiam riscos. Essa característica é re-
presentada no presente estudo pelo fator capacidade 
cognitiva (I2) e se baseia principalmente no conhe-
cimento formal do empreendedor.

 O fator (I3) representa a motivação para empreen-
der que, segundo o relatório do Global Entrepreneur-
ship Monitor - GEM (2002), consiste em duas razões 
principais: oportunidade ou necessidade. No primeiro 
caso, trata-se de uma escolha do indivíduo dentre as 
diversas opções de carreira, e no outro caso, empre-
ender seria a única alternativa diante da inexistência 
de outra opção de trabalho ou porque as existentes 
são insatisfatórias. Nesse estudo, a baixa motivação 
para empreender está relacionada com a necessidade 
e a alta motivação com a oportunidade. 

O conhecimento tácito, representado no fator 
(I4), pode ser entendido como um conhecimento que 
provém da ação e do comprometimento do indivíduo 
em determinado contexto (CAvALCANTI, 2001). 
Essa característica foi detectada nesse estudo a par-
tir das variáveis relacionadas à experiência anterior 
no ramo do empreendimento e experiência prévia 
sobre o mercado.

O fator dedicação ao negócio (I5) se refere à ener-
gia do empreendedor necessária para a implantação 
da empresa, este fator se desmembra nas variáveis 
relacionadas ao montante de horas dedicadas ao ne-
gócio, as questões relacionadas às necessidades da 
família e à criação de algo novo.

O locus interno de controle, representado pelo fa-
tor (I6), é entendido “como a crença pessoal em que 
alguém tem influência sobre seus resultados por meio 
de suas aptidões, esforços ou habilidades” (KAUF-
MAN; WELSH; BUSHMARIN, 1995, p.44). Decorre 
das variáveis referentes à centralidade nas decisões 
do indivíduo e na sua necessidade de afirmação.

O fator orientação estratégica para o foco (E1) re-
fere-se à predisposição do empreendedor em atender 
a um grupo específico (PORTER, 1986). Seja através 
da oferta de novidades para o seu mercado, seja ofere-

cendo produtos e/ou serviços diferenciados, o objeti-
vo do empreendedor é voltado para o suprimento das 
necessidades do seu público-alvo.

Outro produto da análise fatorial é a associação 
entre empresas (E2). Olave e Amato Neto (2001) res-
saltam a importância da formação de redes, alianças 
e outras formas associativas como uma prática que 
assegura a sobrevivência e a competitividade das em-
presas, particularmente as pequenas e médias. Ainda 
segundo os autores, estas formas associativas entre 
organizações reduziriam e/ou ajudariam a controlar 
problemas, como: complexidade e turbulência do am-
biente e o grau de incerteza do mercado no qual a 
empresa irá atuar.

O fator risco do empreendimento (E3) está relacio-
nado ao grau de certeza do empreendedor no (então) 
futuro empreendimento apresentar baixa variabilida-
de de retornos esperados. Lemes Júnior et al (2006) 
entendem o risco do empreendimento como os riscos 
associados à condução do mesmo, tais como: escolha 
de fornecedores, gerentes e pessoal técnico, proces-
sos produtivos, equipamentos, questões de localiza-
ção, risco financeiro entre outros. 

O fator preparação para o empreendimento (E4) 
engloba as variáveis referentes ao estudo formal do 
negócio que o respondente estava por empreender. 
Nesta categoria de análise, foram enquadradas as va-
riáveis relativas à busca por um conhecimento técnico 
que respaldasse a decisão pelo empreendimento, tal 
como uma consultoria, o desenvolvimento do plano 
de negócios e a facilidade em organizar os recursos 
necessários para esta empreitada.

Por fim, o último fator da dimensão empreendi-
mento é a orientação para a diversificação (E5). Ca-
valcanti (2001) divide a diversificação em concêntrica 
e por conglomeração. Enquanto a primeira, refere-se 
à maximização do uso de uma tecnologia e força de 
venda para a produção e/ou comercialização de uma 
nova linha de produtos ou serviços, a segunda con-
siste na ampliação dos negócios da empresa sem o 
compartilhamento da estrutura de vendas e/ou tec-
nologias aplicadas. Para um empreendimento em 
implantação, a diversificação seria a concêntrica. Os 
autores destacam a alta necessidade de capitalização 
para a manutenção desta opção estratégica. 

O fator disponibilidade de recursos (C1) está re-
lacionado ao acesso a estes para as operações da 
empresa. Para Dollinger (1999 apud WINKLUND; 
SHEPHERD, 2005), capital financeiro é o mais gené-
rico tipo de recurso e pode ser facilmente convertido 
em outros tipos. Nesse trabalho, este fator se relacio-



48 49 Revista Raunp, v.6, n.2, p. 29-52, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204Revista Raunp, v.6, n.2, p. 29-52, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204

na ao acesso a investidores, ao mercado financeiro e 
suas tendências de oportunidades de investimento.   

O fator munificência (C2) refere-se à capacidade 
do ambiente para apoiar o crescimento sustentável. 
Um alto grau de capacidade protege as empresas das 
hostilidades externas (PORTER, 1986), no entanto, a 
falta da munificência cria uma grande ameaça para 
as pequenas empresas, pois geralmente, elas possuem 
recursos limitados. (COvIN; SLEvIN, 1989).

O fator concorrência (C3) diz respeito à disputa en-
tre as empresas de um mesmo bem ou serviço que tem 
como finalidade conquistar a maior parcela de mer-
cado possível. Porter (1986) afirma que um número 
elevado de concorrentes aumenta a rivalidade porque 
mais empresas competem pelos mesmos consumido-
res e recursos. A existência de poucas empresas, mas 
que possuam as mesmas características gerará insta-
bilidade, pois elas terão o mesmo poder para competir 
pelos consumidores e recursos.

O fator estabilidade (C4) diz respeito à percepção 
do empreendedor sobre o baixo dinamismo do am-
biente, ou seja, trata-se de um ambiente previsível e 
controlável. Esse contexto se caracteriza como um 
ambiente com pouca ou nenhuma mudança imprevis-
ta ou repentina. Num ambiente estável, as empresas 
podem planejar estratégias com bastante antecedên-
cia, no entanto, Mugler (2004) comenta que, analisan-

do o mercado das pequenas e médias empresas, essas 
operam em ambientes instáveis.

A integração da cadeia (C5) é um fator direcio-
nado ao relacionamento com fornecedores e clien-
tes.  Quanto melhor for o relacionamento entre eles 
maiores são as chances das empresas obterem suces-
so (PORTER, 1986). Essa cadeia pode ser entendida 
como uma corrente cujos elos são interligados; se um 
desses elos falhar, toda a cadeia estará comprometida. 
Essa integração produz uma dependência mútua e im-
portante em torno do interesse da empresa.

4.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS

A análise de agrupamentos, pelo método hierár-
quico, levou à formação de três clusters. Após a de-
terminação dos mesmos, pelo algoritmo K-means, os 
casos pesquisados foram enquadrados em  agrupa-
mentos. Vinte e quatro empresas foram enquadrados 
no cluster 1, doze empresas foram enquadrados no 
cluster 2 e, por fim, vinte e seis empresas foram asso-
ciadas ao cluster 3.

As distâncias finais entre os centroides dos clus-
ters das variáveis originais da pesquisa foram soma-
das aos fatores e, então, estandardizadas, a fim de 
permitir uma representação gráfica das configurações 
encontradas (Figura 2).

tabela 1: Representação gráfica das configurações empreendedoras, por dimensão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2013).

Cluster 1 - Com relação à abordagem do indiví-
duo, percebeu-se que as empresas desse grupo apre-
sentaram o menor percentual (43%) relacionado ao 

fator denominado de locus interno de controle (I6), 
indicando, assim, uma baixa capacidade de controle 
sobre a ideia do negócio por parte do empreendedor-

-fundador. Na dimensão empreendimento, as em-
presas deste agrupamento apresentaram os menores 
percentuais em todos os fatores analisados, sendo 
os mais baixos referentes à associação com outras 
empresas (E2) e preparação para o empreendimento 
(E4), com 38% nos dois fatores. Este resultado indica 
baixa capacidade de percepção do empreendedor com 
relação às formas de cooperação da empresa com os 
demais atores do mercado. Já na dimensão contexto, 
pode-se afirmar, pelos dados apresentados, que essas 
empresas ficaram com percentuais inferiores aos de-
mais clusters observados nos fatores disponibilidade 
de recurso (C1), munificência (C2) e concorrência 
(C3), sendo 43%, 63% e 46% respectivamente. No 
entanto, percebe-se um otimismo desses empreende-
dores quando ao baixo dinamismo do mercado, repre-
sentado pelo fator estabilidade do ambiente (C4) e sua 
condição como membro da cadeia de valor do negó-
cio (C5). Esse conjunto de caraterísticas leva à iden-
tificação de uma configuração empreendedora “Por 
Necessidade”, estando associadas a essa motivação: 
pouca preocupação com planejamento, escassez de 
recursos, pouca atenção a um foco estratégico e baixa 
frequência de cooperação com outras empresas.

Cluster 2 - Na dimensão indivíduo, essas empre-
sas apresentam o mais alto grau de motivação para 
empreender (I3), com 93%, e se mantém com com-
portamento semelhante às demais empresas nos ou-
tros fatores analisados. Esse percentual de motiva-
ção está relacionado à percepção do empreendedor 
quanto à oportunidade de empreender em oposição 
à necessidade de empreender. Em relação à dimensão 
empreendimento, as empresas desse agrupamento 
apresentam 71% no fator orientação para o foco (E1), 
caracterizando assim a sua opção estratégica. Os da-
dos sugerem também que esses empreendedores são 
os que mais acreditavam no baixo risco do negócio 
(E3), no momento da sua abertura, com 85%. Quan-
to à dimensão contexto, esses empreendedores são 
os que mais visualizam um alto percentual (85%) de 
munificência do ambiente (C2), que indica uma baixa 
agressividade do mercado, ou seja, um clima favorá-
vel para a implantação do negócio. A configuração 
que surge nesse grupo assume um caráter de “Por 
Oportunidade” associada à alta necessidade de reali-
zação, foco estratégico definido, maior envolvimento 
com atividades mais arriscadas e percepção de um 
ambiente favorável.

Cluster 3 - Os dados mostram que há uma aproxi-
mação significativa da relação desse cluster com os 
demais agrupamentos na dimensão do indivíduo, no 

entanto, essas empresas são as que apresentaram o 
maior percentual (65%) do locus interno de controle 
(I6). Na dimensão empreendimento, essas empresas 
foram as que apresentaram a maior preocupação com 
variáveis relacionadas à preparação para o empreen-
dimento (E4), com o percentual de 64%. Os dados 
sugerem que esses empreendedores são os que mais 
consideram relevante a instabilidade do ambiente, 
apresentando o menor percentual (68%) no fator es-
tabilidade do ambiente (C4); assim como apresentam 
menor percentual (73%) com relação à integração da 
cadeia (C5), ou seja, baixo relacionamento com forne-
cedores e clientes. Esta configuração é, em quase to-
das as dimensões, intermediária entre as outras duas, 
mas há alguns aspectos que permitem diferenciá-la 
fortemente das anteriores. O caráter dessa configura-
ção pode ser chamado de “Por oportunidade planeja-
da”. Em que se associam uma necessidade de realiza-
ção intermediária, com maior ênfase no planejamento 
antes do início das atividades, consistente com um 
ambiente de maior estabilidade.

De uma maneira geral, as empresas dos três clus-
ters apresentaram uma percepção bastante semelhan-
te na dimensão indivíduo, mas nas demais dimensões 
analisadas se diferenciam.  Observou-se que, as 24 
empresas que compõem o cluster 1 apresentaram 
percentuais inferiores, de maneira geral, em relação 
aos demais agrupamentos. Isso significa que essas 
empresas mantêm uma postura menos otimista no 
momento de implantação do seu negócio. 

Quanto ao cluster 2, percebeu-se que este gru-
po, formado por 12 empresas, apresenta um com-
portamento díspar em relação aos demais agrupa-
mentos, por perceberem um ambiente favorável 
e terem uma ideia de negócio de baixo risco, tais 
empreendedores apresentaram elevada motivação 
para a abertura do negócio.

Já o cluster 3, composto por 26 empresas, apre-
senta uma tendência à média, em relação aos demais 
clusters, na maioria dos fatores analisados, porém, 
destaca-se nessas empresas o alto locus de controle, 
que representa a participação dominante do empreen-
dedor, com foco no controle do indivíduo.

   5 CONCLusÕEs

O presente trabalho objetivou analisar as configu-
rações empreendedoras em empresas no seu estágio 
inicial, por meio de técnicas de análise multivariada, 
a saber: análise fatorial e análise de cluster.
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Conclui-se que, embora os padrões de percepção 
dos empreendedores sigam uma tendência geral, 
existem fatores que diferenciam a configuração de 
cada cluster. Assim, os dados permitiram a identi-
ficação de três configurações empreendedoras: Por 
Oportunidade, Por Necessidade e Por Oportunida-
de Planejada. 

Esse resultado é relevante pela contribuição que 
traz ao evidenciar que o processo empreendedor apre-
senta nuances na sua efetivação que vão além da dis-
tinção entre oportunidade e necessidade. Essas con-
figurações se formaram com base em dimensões que 
englobam características da pessoa empreendedora, 
do empreendimento em formação e de seu entorno 
empresarial. Isso permitiu distinguir, duas configura-
ções que se manifestam por uma motivação orienta-

da pela percepção de oportunidade para empreender. 
Uma que ocorre em ambientes menos estáveis, con-
duzidas por pessoas com alta necessidade de reali-
zação e com um foco estratégico bem delineado. A 
segunda compartilha algumas das características da 
anterior, mas tem como especificidade o surgimento 
em ambientes mais estáveis e uma preocupação maior 
com planejamento.

Em conformidade com a linha de pesquisa utili-
zada neste trabalho, para os próximos estudos sobre 
a abordagem das configurações, recomenda-se que se 
façam análises das relações entre as configurações 
encontradas e o desempenho das empresas. Além 
disso, poderá ser realizada uma análise longitudinal 
das várias configurações que as empresas assumem 
ao longo do tempo.
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resUmo
No cenário contemporâneo a consignação dos efeitos do trabalho na saúde mental e o crescimento dos adoecimentos psíquicos oriundos do trabalho estão sendo 
alvo de debate e reflexões por diversos pesquisadores. De tal modo, este estudo de cunho bibliográfico tem como escopo refletir teoricamente a relação existente 
entre Saúde Mental e a Síndrome de Burnout. Para tanto, foi necessária a realização da discussão acerca dos conceitos, aportes técnicos e teóricos dos constructos 
em questão, com respaldo de autores que discutem as categorias trabalho, saúde mental e síndrome Burnout, como por exemplo, Mendes e Marrone (2002), Borges 
(1998), Dejours (1992), Albornoz (1992), Brito (2005), Codo; Soratto; Vasquez-Menezes (2004) dentre outros que serão elencados no decorrer do artigo. Para as 
organizações, o adoecer na labuta implica no aumento de custos, diminuição da produtividade e dano na competitividade empresarial. A sociedade por sua vez, 
representa perdas na qualidade das relações interpessoais e aumento nos custos previdenciários referentes à saúde-doença mental de trabalhadores.

Palavras-chave: Saúde Mental. Trabalho. Síndrome de Burnout.

aBstract
In the contemporary scenario the assignment of effects of work on mental health and mental illnesses arising from growth of labor are being targeted for 
discussion and reflection by many researchers. Such, this study of bibliographical die is scoped theoretically reflect the relationship between mental health 
and burnout syndrome. To do so, was it necessary to carry out the discussion of concepts, technical and theoretical contributions of the constructs in question, 
with the backing of authors who discuss the categories work, mental health and burnout, such as Mendes and Marrone (2002 ), Borges (1998), Dejours (1992), 
Albornoz (1992), Brito (2005), Codo; Soratto; Vasquez - Menezes (2004 ) among others that will be listed throughout the article. For organizations, the sick in 
the drudgery implies increasing costs, decreased productivity and damage to business competitiveness. The company in turn represents losses on the quality 
of interpersonal relationships and an increase in pension costs relating to mental health and illness of workers.

Key words: Mental Health. Work. Burnout Syndrome.
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1 INTRODuÇÃO

Ao fazermos uma retrospectiva histórica, observa-
mos que o trabalho se constitui algo muito importan-
te se não o principal determinante da formação das 
sociedades, sendo o meio através do qual o homem 
constrói o seu ambiente e a si mesmo. Ao longo da 
história e na atual conjuntura, o trabalho e as relações 
de trabalho vêm sofrendo mudanças significativas de-
correntes de transformações que afetam a economia e 
o modo da produção.

Mendes e Marrone (2002, p. 27), pontuam que 
“o ato de produzir permite um reconhecimento de si 
próprio como alguém que existe e tem importância 
para a existência do outro, transformando o traba-
lho em um meio para a estruturação psíquica do ho-
mem”. Por isso, ao transformar a natureza, o homem 
também se transforma, pois cada ato de trabalho o 
ser humano se aperfeiçoa.  

Brito (2005) fundamentada no pensamento mar-
xista, caracteriza o trabalho como: a afinidade do in-
divíduo com o produto do seu trabalho como objeto 
alheio ao trabalhador e tendo poder sobre ele; e a rela-
ção do trabalho com o ato de produção dentro do tra-
balho, como exercício voltado contra o trabalhador, 
tornando o trabalho alheio ao trabalhador, transfor-
mando o prazer em sofrimento, à força em fraqueza, 
a procriação em emasculação e a energia vital do ho-
mem num exercício voltado contra si próprio. 

De acordo com os autores supracitados, entende-
mos que em qualquer modo de produção, o ser hu-
mano está condenado a produzir sua existência, in-
dependente da sociedade na qual ele esteja inserido, 
onde ele precisa buscar suprir suas necessidades e 
conservar a sua vida, pois o trabalho opera mudanças 
significativas na subjetividade do indivíduo, permi-
tindo, desta forma, que o homem descubra novas qua-
lidades, habilidades e se torne um ser social. O traba-
lho, essencialmente, é uma ação própria do homem, 
mediante a qual ele transforma e melhora os bens da 
natureza, estabelecendo uma constante relação com o 
meio-ambiente.

Um dos fenômenos mais debatidos na atualidade 
são os danos acarretados pelo trabalho e, suas conse-
quências atreladas à saúde e bem-estar do trabalhador. 
Este é o resultado da interação das características do 
empregado com o ambiente de trabalho, sendo que as 
exigências do trabalho excedem as habilidades do em-
pregado para enfrentá-las, prejudicando a sua qualida-
de de vida dentro e fora do trabalho. Uma das respostas 
a estas manifestações são os transtornos de deteriora-

ções menores em saúde mental e a Síndrome de Bur-
nout ocasionados por meio das condições de trabalho.

Cabe ressaltar, portanto, que o trabalho passou por 
muitas mudanças em seu contexto histórico social, 
tendo em vista que algumas civilizações passadas 
como Grécia destinavam o trabalho braçal à classe 
inferior composta de escravos e mulheres. Eram des-
tinadas a estes, atividades de manutenção das cidades 
salientando que naquela época não ter um escravo 
transmitia pobreza. Apenas quatro em cada dez cida-
dãos de pleno direito, que se dedicavam à política, à 
filosofia, à ginástica e à poesia, materialmente, vivam 
à custa dos outros a quem eram relegadas todas as 
atividades de natureza e de serviço (DE MAIS, 2000).

Nesse interim, o artigo visa contextualizar teori-
camente a questão do trabalho e saúde mental á luz 
de teorias, bem como respaldo legal sobre a questão, 
em outras palavras, realiza um passeio acerca da Saú-
de Mental & Trabalho (SM&T) com ênfase na Sín-
drome de Burnout, acerca dos conceitos, dos aportes 
técnicos e teóricos que norteiam o universo dos dois 
constructos em questão. Estas relações têm sido alvo 
de debate e reflexões por diversos pesquisadores. A 
consignação dos efeitos do trabalho na saúde mental 
e o crescimento dos adoecimentos psíquicos oriundos 
do trabalho revelam a importância de novas reflexões 
sobre o presente fenômeno aqui estudado.  

O artigo foi baseado na pesquisa bibliográfica, 
ressalta-se que esse tipo de pesquisa pode ser enten-
dida como um processo que envolve etapas, como: 
escolha do tema, levantamento bibliográfico prelimi-
nar, formulação do problema, elaboração do plano 
provisório de assunto, busca das fontes, leitura; ficha-
mentos organização lógica do assunto e a redação do 
texto (GIL, 2002). 

O artigo está composto por seções estruturadas de 
forma que possa conduzir ao leitor a reflexões sobre 
o tema, assim, a primeira aborda a questão da saú-
de mental no espaço do trabalho, a terceira apresenta 
conceitos, fatores, aspectos e teorias sobre a síndrome 
de Burnout, e por fim, apontamentos finais acerca do 
objeto de estudo.

  2  DA sAÚDE mENTAL NO TRABALHO     
      A sÍNDROmE DE BuRNOuT:     
      APORTEs TEÓRICOs 

A palavra trabalho, por sua vez, origina-se do latim 
Tripalium, o qual era um instrumento de tortura cons-
tituído por três pontas afiadas. Com esta ideia, o juda-

ísmo-cristão acreditava que o trabalho era uma forma 
que Deus encontrou para punir o homem: do suor do 
seu rosto comerás o teu pão. Para as seitas romanas do 
século XI ao XIv, o trabalho era tido como atividade 
“penosa”. Mas, foi na reforma protestante que o tra-
balho foi exaltado, sendo o caminho para a salvação. 
Mais tarde Max Weber chamou a ética protestante de 
espírito do capitalismo (ALBORNOZ, 1992). 

Um marco notório foi a passagem de uma economia 
baseada na comercialização de produtos manufaturados 
à industrialização, em que existiu um grande crescimen-
to econômico e tecnológico. Por outro lado, estavam as 
condições precárias de trabalho que os operários eram 
colocados. Não se pode, diante de tal quadro, falar em 
saúde em relação à classe operária do século XIX. É pre-
ciso antes assegurar a subsistência, independentemente 
da doença, a luta pela saúde nessa época se identificou 
como a luta pela sobrevivência: onde viver para o ope-
rário é não morrer (DEJOURS, 1992).

Afora toda discussão acerca da centralidade do 
trabalho, é correto mencionar que sem qualidade no 
trabalho não é possível antever uma concomitante 
melhoria nas condições de vida dos indivíduos e mui-
to menos o necessário desenvolvimento socioeconô-
mico de uma nação. Todavia, se os problemas sociais 
originados da desigualdade de distribuição de renda 
e acesso ao mercado formal, tão acentuados na so-
ciedade, assumem uma importância capital, portanto, 
não só o trabalho é absolutamente necessário, mas, as 
condições em que este se configura, como um aspecto 
decisivo no que concerne à maneira como se processa 
o agir, bem como na qualidade do que é produzido, 
afetando, ainda, à saúde (física, psíquica e social) e o 
bem-estar dos trabalhadores.

O trabalho que não se tem um suporte organiza-
cional e nem boas condições propicia o surgimento 
de doenças associadas ao contexto laboral, trazendo, 
consequentemente, um custo financeiro e social ao 
sistema de saúde. A recente promulgação da Lei 11. 
430 de dezembro de 2006, que determina o nexo epi-
demiológico causal entre certas doenças tidas como 
endêmicas para determinadas ocupações, só vem es-
clarecer a inevitável preocupação com aos aspectos 
jurídicos e trabalhistas abarcados nessa questão.

Ao longo da história, o mundo do trabalho atraves-
sou profundas mudanças que influenciaram na manei-
ra de se ver e fazer o trabalho. Um marco notório foi 
à passagem de uma economia baseada na comerciali-
zação de produtos manufaturados à industrialização, 
onde existiu um grande crescimento econômico e tec-
nológico. Por outro lado estavam as condições precá-

rias de trabalho em que os operários eram colocados.
As transformações complexas do trabalho surgem 

como fonte causadora de tensão e sobrecarga física e 
psíquica, prejudicando relações profissionais e inter-
pessoais, com deterioração crescente da qualidade de 
vida nos diversos âmbitos do trabalho humano (DE-
JOURS, 1992).

A ação transformadora do homem não é solitária, 
mas social, já que os homens ao se relacionarem para 
produzir sua própria existência, desenvolvem condu-
tas sociais, a fim de atender às necessidades do grupo. 
Por isso, a condição humana não apresenta caracte-
rísticas universais e eternas, pois variam, e assim o 
fazem para encontrar as soluções através das quais os 
homens respondem socialmente aos desafios do coti-
diano, a fim de continuar existindo.

Durante muito tempo, a saúde do trabalhador foi 
negligenciada. A partir da promulgação da Constitui-
ção Federal Brasileira em 1988, essa realidade come-
ça a sofrer mudanças, pois a mesma estabelece a am-
pliação do atendimento do SUS e a intervenção nas 
causas do adoecimento, inclusive, nos ambientes de 
trabalho (MUROFUSE, 2004).

Portanto, a saúde e a doença são processos dinâ-
micos, estreitamente entrelaçados com os modos de 
desenvolvimento produtivo da humanidade em deter-
minado momento histórico. Assim, a forma de inser-
ção dos homens, mulheres e crianças nos espaços de 
trabalho contribui para formas específicas de adoecer 
e morrer (BRASIL, 2002).

As ações implicadas no ato de trabalhar podem 
atingir o corpo dos trabalhadores, produzindo disfun-
ções e lesões biológicas, mas também reações psíqui-
cas, desencadeando processos psicopatológicos. Foi 
durante a década de 1960, que fatores não biológicos, 
como meio ambiente, os fatores sociodemográficos, 
condições de vida e fatores de experiência passam a 
ser considerados para entender os processos de saú-
de e doença mental. A partir desta nova análise, para 
além do paradigma biomédico, concentram-se os 
avanços sobre as questões que envolvem o fenômeno 
saúde mental (BARBOSA, 2008).

Seguindo esse percurso e pensamento, é neces-
sário lembrar que até meados de 1970, a expressão 
condições de trabalho era usada para se referir ob-
jetivamente aos aspectos físicos e ambientais do lo-
cal de trabalho (gases tóxicos, ruídos, luminosidade, 
poluentes, temperatura, esforço físico). Após esse 
período, apesar de existir consentimento, são apre-
sentadas definições mais amplas incluindo dimensões 
psicossociais (emprego, salários, relações interpesso-
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ais e proatividade) e, frequentemente, incluem-se nas 
pesquisas fatores físicos de trabalho, tempo, controle 
e sistema de incentivos, dentre outros, como determi-
nantes centrais do bem-estar psicológico (ÁLvARO; 
GARRIDO, 2006).

Cabe esclarecer que a questão da Saúde Mental & 
Trabalho se classifica, ultimamente, como um campo 
relativamente novo e a abordagem teórica, aqui em-
preendida, compõe um dos caminhos possíveis para a 
articulação e desenvolvimento da temática aqui estu-
dada. Qualifica-se como uma abordagem que abarca 
o trabalho como um fenômeno sócio-histórico, com 
maneiras de realização distintas e uma multiplicidade 
de significados que variam ao longo da vida humana, 
segundo os conhecimentos, as influências dos modos 
de organização social e as relações de produção. Sen-
do assim, o trabalho constitui um elemento primário 
no processo de construção do sujeito e funciona como 
uma unidade estruturadora do psiquismo humano, ou 
seja, da formação humana. 

Neste sentido, Barbosa (2008, p. 42), coloca que 
“o movimento em que o homem estabelece relações 
com o seu trabalho, o sentido originário do trabalho 
como elemento estruturante do psiquismo é, ao mesmo 
tempo, fonte de prazer e sofrimento dependendo das 
condições e formas em que o trabalho é executado”. 
Nesse interim, quando o homem não encontra sentido 
naquilo que produz e avalia suas condições de traba-
lho desfavoráveis, ele atribui significado negativo ao 
trabalho. O trabalho, desta maneira, passa a ser visto 
como uma permanente fonte causadora de tensões que 
pode levá-lo ao padecimento psíquico, caso não sejam 
encontrados meios de eliminar as tensões acumuladas.

As evidências de estudos já realizados apontam 
que o burnout está associado a profissões de servi-
ço, que exijam cuidados e atenção de terceiros. Nesta 
perspectiva, toma-se como referência o conceito ado-
tado por Maslach & Jackson (1986), segundo o qual 
é um problema que atinge profissionais de serviço, 
principalmente aqueles voltados para atividades de 
cuidado com outros, no qual a oferta do cuidado ou 
serviço frequentemente ocorre em situações de mu-
danças emocionais. Ajudar outras pessoas sempre foi 
reconhecido como objetivo nobre, mas apenas recen-
temente tem sido dada atenção para os custos emocio-
nais da realização do objetivo. O exercício destas pro-
fissões implica uma relação com o cliente permeada 
de ambiguidades, como conviver com a tênue distin-
ção entre se envolver profissional e não pessoalmente 
na ajuda ao outro (CODO, 2002). 

Para Dejours, Abdoucheli e Jayet (2009), o so-

frimento no trabalho significa uma situação de luta 
entre o sujeito e as forças causadas pela organização 
do trabalho, que o levam em direção à doença men-
tal. Echternacht (2004) afirma que saúde e doença são 
fatos construídos a partir de uma complexa interação 
entre as concretudes da condição humana e a atribui-
ção de significados. Desta maneira, o processo saúde-
-doença no trabalho não pode ser abarcado apenas 
enquanto experiência biológica e objetiva. 

vale ressaltar que as discussões acerca da saúde, 
o bem-estar e a vida dos trabalhadores remota aos 
acontecimentos da Revolução Industrial. Iniciando 
por Karl Marx e Max Weber, chegando a Elton Mayo, 
até que se chegue à presente discussão entre inúmeros 
autores ligados aos estudos sobre a sociopsicologia 
do trabalho. 

O estudo da força de trabalho em saúde ganhou 
destaque uma vez que a relação direta entre gestão 
de Recursos Humano e efetividade dos sistemas de 
saúde, tornou-se cada vez mais evidente. Todavia, 
apesar do papel fundamental desta força de trabalho, 
ainda muito pouco é conhecido sobre sua composi-
ção, treinamento e desempenho. Os primeiros estudos 
em psicopatologia do trabalho se iniciaram nos anos 
50, que segundo Chanlat (1996), esses estudos chega-
ram a descrever síndromes estreitamente associadas à 
situação de trabalho.

No cenário atual, os transtornos mentais relaciona-
dos ao trabalho aumentam em inúmeros países. A jus-
tificativa para esse crescimento é controversa e múlti-
pla. Existe uma tendência a considerar como fatores 
explicativos para esse aumento os atuais modelos de 
gestão implantados nas organizações de trabalho, onde 
novas maneiras de trabalhar geram novas formas de 
adoecer, e o crescimento das doenças psíquicas rela-
cionadas ao trabalho é uma expressão dessa realidade 
(LANCMAN; TOLDRÁ; SANTOS, 2010).

Já na concepção de Merlo (2011, p. 369), o mes-
mo aduz:

Aspectos relacionados à (re)estruturação do 
mundo do trabalho e à divisão internacional 
da economia também têm, ainda que indire-
tamente, repercussões sobre a saúde psíqui-
ca (e física) dos trabalhadores, na medida 
em que contribuem para definir as formas 
de trabalhar, que destina aos países de ca-
pitalismo periférico atividades produtivas 
muito exigentes de mão-de-obra, tal como 
o que ocorre na produção do vestuário ou 
do calçado, que ainda funcionam em mol-
des tayloristas e/ou fordistas criados há pelo 
menos cem anos e podem produzir impor-
tantes agravos à saúde física e psíquica dos 
trabalhadores.

É nessa conjuntura que emergem doenças ocupa-
cionais físicas e psíquicas, trazendo consequências 
graves à vida dos trabalhadores. Na abordagem psi-
cossomática existe uma interrelação das dimensões 
biológicas, psicológicas e social que são intrínsecas a 
cada ser humano e que cada uma dessas característi-
cas humanas contém aspectos que se diferenciam, em 
termos de funcionamento e modos de reação (FRAN-
ÇA; RODRIGUES, 2002).

Para Seligman-Silva (1997), as mudanças organi-
zacionais e técnicas do trabalho vêm se acelerando e 
adotando novas configurações, não apenas em conse-
quência do progresso científico e dos avanços tecno-
lógicos, mas também pelo processo da globalização, 
intensificado nas últimas décadas. Forças econômicas 
e políticas regem tais transformações. A interrelação 
trabalho e saúde acompanham essas mudanças, trans-
formando-se também. 

Não é possível cair no esquecimento que as orga-
nizações e as condições de trabalho à que se refere, 
incide nos marcos de condições específicas de pon-
deração do lucro e de estruturas de poder, histórica e 
socialmente originadas, definidas como modo capita-
lista de produção (ALMEIDA; MERLO, 2008). 

Guimarães (1992) retalha que a influência das 
condições de trabalho, principalmente da organiza-
ção do trabalho de modo geral, continuou como tema 
a ser evitado. O autor discute de forma fulgente em 
suas pesquisas no Brasil, o que já havia sido consta-
tado em outros países, a vinculação entre condições 
organizacionais do trabalho ligados à vida laboral de 
um lado, e, de outro, à saúde mental. 

Conforme dados da Organização Mundial da Saú-
de, os transtornos mentais menores acometem cerca 
de 30% dos trabalhadores ocupados e os transtornos 
mentais graves, cerca de 5 a 10%. Já no cenário bra-
sileiro, de acordo com estatísticas do INSS, reminis-
centes apenas aos trabalhadores com registro formal, 
os transtornos mentais emplacam a 3ª posição entre 
as causas de concessão de benefício previdenciário 
como auxílio doença, afastamento do trabalho por 
mais de 15 dias e aposentadorias por invalidez (BRA-
SIL, 2001).

Para Clot (2011), é sem dúvida a exacerbação 
da crise do trabalho contemporâneo, em sua hetero-
geneidade mundial, que mostra o fato de uma nova 
demanda social se exprimir e questionar a pesquisa 
acadêmica, a ponto de ensejar novas iniciativas. As-
sim inúmeras linhas teóricas e métodos foram criados 
para investigar as relações inerentes à SM&T, valendo 
ressaltar que nenhum método sozinho é capaz de dar 

conta de todos os seus aspectos. (CODO; SORATTO; 
vASQUEZ-MENEZES, 2004; MERLO, 2011).

O autor Jacques (2003, p. 99) critica, afirmando que:

O que se verifica, frequentemente, é uma 
imprecisão teórica e metodológica visto o 
desconhecimento do tema, o que produz 
tentativas ingênuas de combinar conceitos e 
técnicas com fundamentos epistemológicos 
diferentes. Constata-se, não uma tentativa 
de articular pressupostos diversos, mas, 
simplesmente, emprestar conceitos e téc-
nicas sem uma reflexão sobre as diferentes 
concepções de homem, homem/sociedade, 
ciência e pesquisa que lhes fundamentam.

Descobrir a afinidade entre trabalho e saúde men-
tal, tentando mostrar os nexos entre aspectos do tra-
balho e sofrimento psíquico ainda é merecedor de 
atenção, a despeito da tênue existente entre esses dois 
constructos, trabalho e saúde. Pode-se notar que a 
despeito das distâncias teórico-metodológicas entre 
elas, existe pelo menos um consenso: desencadeador, 
determinante ou constituinte, o trabalho pode ser con-
siderado, de alguma maneira, motivo de sofrimento 
que muitas vezes limita o trabalhador, quando não 
impede efetivamente de trabalhar (BORSOI, 2007). 

Vale ressaltar que a discussão acerca da saúde 
psíquica do trabalhador vem ganhando sua forma no 
cenário brasileiro, sendo disseminadas outras abor-
dagens relativamente jovens na academia nacional, 
podendo citar Mendes (2007), Mendes, Merlo e Mor-
rane (2010) os autores discutem a SM&T por meio da 
psicodinâmica do trabalho, abordagem essa defendi-
da por Dejours (1992), Dejours (2007), Dejours, Ab-
doucheli e Jayet (2009). Outra obra importante foi a 
de Bendassolli e Soboll (2011), os organizadores reu-
niram pesquisadores brasileiros para discutir sobre as 
clínicas do trabalho (Psicodinâmica do trabalho, Clí-
nica da atividade, Psicossociologia francesa e a Ergo-
logia), tais linhas que vêm se fortalecendo no Brasil.

Ao analisar os trabalhos que buscam congregar a 
tríade saúde, trabalho e subjetividade, o pesquisador 
se depara com uma diversidade de orientações e de 
aportes teórico-metodológicos que o campo da saúde 
do trabalhador comporta. Essa diversidade, quando se 
busca focar o objetivo de conhecimento incorporando 
numerosos saberes, traduz-se em diferentes perspec-
tivas e acepções nomeadas como: multidisciplinar, 
interdisciplinar e transdisciplinar (LIMA, 2011).

Jacques (2007) salienta que o movimento crítico 
em oposição ao reducionismo na compreensão dos 
processos saúde-doença mental, à fragmentação e às 
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concepções teóricas incapazes de considerar a mul-
tiplicidade e complexidade na formação e estrutura-
ção do ser humano e de seu psiquismo, impulsionou 
a elaboração de modelos mais amplos nesse campo 
e contribuíram para da visibilidade às relações entre 
trabalho e saúde mental.  

No atual cenário brasileiro, as abordagens estão 
divididas em: Teoria do estresse; Abordagem epide-
miológica, as Clínicas do Trabalho (Psicodinâmica 
do Trabalho, a Clínica da Atividade e a Psicologia 
Social Clínica) e a Psicossociologia. Este estudo será 
abordado à teoria do estresse, por ser um tema que 
afeta muito trabalhadores no cenário atual da socie-
dade brasileira. 

3 sÍNDROmE DE BuRNOuT

A terminologia “Burn out” foi acrescida no 
mundo acadêmico através do trabalho realizado por 
Brandlay (1969 apud Benevides-Pereira, 2003). Já 
em 1974 nos Estados Unidos, Freudenberger realiza-
ra estudos para retratar a conjuntura física e mental 
dos trabalhadores de uma clínica de desintoxicação. 
Analisou-se que no decorrer de suas atividades ocu-
pacionais, esses trabalhadores se sentiam esgotados, 
irritados e desencadeavam, também, uma atitude cíni-
ca em relação aos seus pacientes (BUENDÍA, 1998).

Mas, alguns achados literários mostraram que o 
presente fenômeno já havia sido mencionado anterior-
mente nos ensaios de romance de William Shakespe-
are, publicado em 1599 (SCHAUFELI; ENZMANN, 
1998, p. 2). A expressão “burn out” também estava 
presente nas ruas de subúrbios americanos como jar-
gão, referindo-se aos consumidores de drogas (BE-
NEvIDES-PEREIRA, 2003).

Porém, no cenário acadêmico, a origem do termo 
“burnout” sucede de uma conversa informal entre a 
psicóloga e pesquisadora Christina Maslach e um ad-
vogado. Após dar início a alguns estudos na área mé-
dica e apanhar algumas ideias referentes às relações 
de trabalhos, Maslach sujeitou suas ideias em relação 
à preocupação que tinha sobre as estratégias cogniti-
vas de descomprometimento e autodefesa por meio 
da desumanização a um advogado e este lhe disse que 
os advogados das pessoas mais pobres chamavam 
essa situação de esgotamento. A partir desse momen-
to, a pesquisadora encontrou não só que a situação 
que estava estudando tinha um nome como também 
acontecia em outras áreas do conhecimento. Desco-
briu, então, que trabalhar com outras pessoas era o 
coração do fenômeno burnout, verificando, portanto, 

que tal síndrome acontece, sobretudo com as pessoas 
que trabalham em contato com outras pessoas (CHI-
MINAZZO, 2005).

De acordo com Cadiz (et. al, 1997), a demarcação 
de burnout não incide de uma teoria preexistente, en-
tretanto de anos de investigação empírica por meio de 
entrevistas, pesquisas e observações diretas de traba-
lhadores de uma ampla variedade de profissões carac-
terizadas pelo trabalho com pessoas. Na Espanha, não 
diferente dos Estados Unidos, o termo foi utilizado 
para descrever uma sensação de se estar “consumi-
do” ou “queimando”, como uma forma de expressar 
o sentido de perda da esperança atribuída ao trabalho 
ou qualquer esforço destinado a fazer bem as tarefas 
é inútil (PÉREZ, 1997).

Na academia brasileira a definição mais usada 
para descrever a síndrome é a de Maslach & Jackson 
(1986), em que o burnout (Síndrome do Esgotamen-
to) é acenado como uma síndrome multidimensional 
constituída por exaustão emocional, desumanização, 
tida também como despersonalização e/ou cinismo. 
E a outra dimensão é a decepção no trabalho, esta 
por sua vez, é caracterizada pela falta de realização 
pessoal. Rodriguez-Marin (1995) ilustra ainda que, 
além de definir burnout como uma síndrome que se 
manifesta pelo esgotamento emocional, a desumani-
zação e a decepção no trabalho, é considerada como 
um tipo peculiar de mecanismo de copping e auto-
proteção frente ao estressor, suscitado por meio das 
relações profissional-cliente e na relação profissional-
-organização.

Benevides-Pereira (2003) afirma que alguns au-
tores ainda optam pela utilização do termo estresse, 
contudo, para diferenciá-lo de Burnout, nomeiam 
de estresse ocupacional. Desta maneira, explicitam 
o estresse corriqueiro no campo do trabalho, em ati-
vidades profissionais, em especial aquelas em que o 
contato com o outro, o usuário do trabalho, é muito 
próximo. Neste campo, o Burnout também é deno-
minado de estresse ocupacional assistencial, ou ainda 
estresse laboral, designando uma síndrome que acon-
tece especificamente na conjuntura do trabalho.

Para que se possa observar o Burnout como um 
processo, é importante distingui-lo do estresse, que 
embora exista forte semelhança entre tais fenômenos, 
têm seus construtos divergentes. Na medida em que o 
Burnout é acatado a intensificação da sintomatologia 
própria de estresse laboral, é a relação temporal que 
o diferencia do estresse, ou ainda quando os méto-
dos de enfrentamento empregados pelo profissional 
são insuficientes. Ainda mais, a base da síndrome se 

origina na tensão emocional e nos recursos que o in-
divíduo emprega para encarar o processo nas interre-
lações nas quais convive no espaço de trabalho. 

Neves (2012) expõe que no cenário nacional a 
primeira publicação sobre a temática data de 1987, e 
foi realizada pelo médico cardiologista Hudson Fran-
ça, na Revista Brasileira de Medicina. Na década de 
1990, apareceram as primeiras teses, e em escoltada 
outras publicações começaram a aparecer, alertando 
alguns profissionais sobre este tema.

O burnout é reconhecido no Brasil como uma 
doença ocupacional, sendo identificado como “Sen-
sação de Estar Acabado” (Síndrome de Burn-Out, 
Síndrome do Esgotamento Profissional), ressalta-se 
os Agentes Patogênicos causadores de Doenças Pro-
fissionais está prevista no Decreto nº3048/99 de 6 de 
maio de 1996 – que dispõe sobre a Regulamentação 
da Previdência Social –, conforme previsto no Art.20 
da Lei nº 8.213/91, ao se referir aos transtornos men-
tais e do comportamento relacionado com o trabalho 
(Grupo v da CID-10), o inciso XII aponta a Sensação 
de Estar Acabado (Z73.0) (BRASIL, 1999). 

A Síndrome de Burnout é discutida por cinco 
abordagens, sendo a clínica, social-psicológica, orga-
nizacional e social-histórica, como bem coloca Car-
lotto (2001) e Leite (2007).

a)  Clínica – tem como precursor Herbert Freu-
denberger, por relacionar seus estudos à etiologia, sin-
tomas, evolução clínica e ao tratamento da síndrome. 
Considerava que o profissional, ao se sentir exausto, 
já não conseguia preocupar-se com as necessidades 
do indivíduo que o procurava. 

b) A Social-psicológica – Christina Maslach 
identifica no ambiente de trabalho características bá-
sicas da síndrome. Relaciona o estresse ao papel que 
o indivíduo desempenha em seu trabalho;

c) A Organizacional – considera as definições 
dos autores mencionados anteriormente, ampliando 

o modelo social-psicológico considerando afinidades 
organizacionais como geradoras de Burnout (CHER-
NISS, 1980 apud CARLOTTO, 2001); 

d) A Social-histórica – tendo a ideia de que o 
impacto da sociedade pode determinar a síndrome 
bem mais que as relações individuais e/ou organiza-
cionais; e

e) A Psicologia do Trabalho – apoia-se no refe-
rencial teórico da Psicologia do Trabalho fundamen-
tada em Marx e Leontiev, foi desenvolvida por Codo 
e colaboradores no Laboratório de Psicologia do Tra-
balho da UnB e têm como base pesquisa nacional re-
alizada com trabalhadores em educação no período 
de 1996-1998.

De acordo com Silva (2008), na descrição de Freu-
denberger haveria uma fase inicial de entusiasmo, alta 
expectativas e idealização, passando para uma fase de 
paralisia e depois de frustração, na qual seria ques-
tionada a utilidade do trabalho, destacando-se todas 
as dificuldades e aspectos negativos, e aparecendo os 
problemas emocionais e de conduta. Por fim, se de-
senvolveria um estado de apatia ou indiferença em 
relação ao trabalho. 

Outra probabilidade trazida por Leiter (1993 apud 
Silva, 2008) em que surgiria primeiro a exaustão 
emocional, por meio da sobrecarga atribuída ao traba-
lho e demandas interpessoais. Para suportar a exaus-
tão, o trabalhador desenvolveria atitudes de defesa 
(isolamento e indiferença de tratamento) surgindo à 
despersonalização e, seria a falta de recursos pessoais 
e institucionais que levaria tanto à despersonalização 
quanto à baixa realização pessoal.

O modelo desenvolvido por Gil-Monte (2005) é 
instituído por quatro dimensões, sendo evidencia-
do nos trabalhos desenvolvidos por Carlotto (2010-
2012) e Braun (2012).  Sendo apresentada uma pe-
quena explanação do modelo em questão na mostra a 
figura a seguir:

Figura 1: Modelo de Gil-Monte (2005)

Fonte: Gil-Monte (2005).
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As evidências de estudos já realizados apontam 
que o burnout está associado a profissões de servi-
ço, que exijam cuidados e atenção de terceiros. Nes-
ta perspectiva, toma-se como referência o conceito 
adotado por Maslach & Jackson (1994), segundo o 
qual é um problema que atinge profissionais de ser-
viço, principalmente aqueles voltados para atividades 
de cuidado com outros, no qual a oferta do cuidado 
ou serviço frequentemente ocorre em situações de 
mudanças emocionais. Assim, ajudar outras pessoas 
sempre foi reconhecido como objetivo nobre, mas, 
apenas recentemente tem sido dada atenção para os 
custos emocionais da realização do objetivo. 

O desencadeamento do burnout pode ter caracte-
rísticas individuais e organizacionais, como bem co-
loca veja, Pérez e Amador (2003), já as características 
organizacionais, os autores classificam desta maneira:

Necessidade de reconhecimento – encontra-se 
relacionada ao conjunto de ações que a organização 
pode enaltecer ou estimular as atividades técnicas. A 
carência destas ações são atitudes importantes na pre-
sença do Burnout;

Subvalorização do profissional – o profissional 
tem o sentimento de inferioridade. No âmbito da 
saúde, sente-se inferior à figura do médico, da insti-

tuição ou dos pacientes;
Necessidade de superação profissional – a existên-

cia de programas que valorizem o perfil ocupacional 
deve estar ao alcance do profissional. Quando estes 
programas ficam longos tempos sem serem executados 
aumentam as possibilidades de aparição do Burnout;

Sobrecarga de trabalho – ocasionada pelo exces-
so de trabalho assistencial na instituição, juntamente 
com outras atividades;

Necessidade de trabalho em equipe – a valoriza-
ção do trabalho em equipe auxilia os profissionais a 
enfrentarem a carga de trabalho, depositando no gru-
po suas diferenças individuais;

Necessidade de autonomia – associada à possibi-
lidade do profissional de planificar seu trabalho indi-
vidual, respeitando as metas da equipe e os objetivos 
do departamento; e,

Característica da tarefa (rotina ou diversidade) – 
referência às atividades que podem ser rotineiras ou 
monótonas e, por outro lado, tarefas que caracterizam 
por permitirem satisfazer interesses amplos e diversos. 

Na teoria de Trigo (2010), classifica as caracte-
rísticas individuais em duas, maiores ou menores ín-
dices de burnout. Onde serão apresentadas a seguir 
nas tabelas 2 e 3.

Com base nas informações, observa-se muitos 
pontos que permanecem não esclarecidos e diver-
gentes, mas os pesquisadores, de uma forma geral, 
concordam que o burnout interfere nos níveis institu-
cional, social e pessoal. Estes pesquisadores apontam 
três dimensões encontradas na síndrome, este adven-
to é caracterizado em exaustão emocional, desumani-
zação e decepção no trabalho. A exaustão emocional 
é representada como o componente básico do estresse 
individual no burnout, além de ser o elemento mais 
importante e central da síndrome (BORGES et. al.; 
2002; BORGES; ARGOLO; BAKER, 2006; TA-
MAYO, 2002; BORGES, 2005; TAMAYO, 2008 e 
2009, dentre outros). 

Para Maslach & Jackson (1994) esta dimensão 
referem-se às sensações de estar além dos limites e 
exauridos de recursos físicos e emocionais. Os tra-
balhadores que estão sofrendo deste mal carecem de 
energia suficiente para enfrentar mais um dia ou ou-
tro problema. Como resultado, o sofrimento surdo e 
gradativo explode na exaustão emocional, sendo re-
conhecido por uma série de sintomas físicos, emo-
cionais, organizacionais ou relacionados ao próprio 
trabalho, e ultimado na desistência simbólica, entre 
permanecer e fugir. 

Nessa proposta, a despersonalização e a baixa rea-
lização no trabalho surgem como formas alternativas 
possíveis desenvolvidas pelo trabalhador como res-
posta ao sofrimento decorrente da situação de exaus-
tão emocional em que se encontra, ou seja, surgem por 
meio da desistência simbólica, eliminando o outro, ou 
eliminando a si mesmo, com sentimentos de baixa re-
alização profissional (vASQUES-MENEZES, 2005).

A segunda manifestação é a desumanização deno-
minada também como despersonalização, no entanto, 
esta representa o componente da dimensão de con-
texto interpessoal da síndrome, constituindo-se de 
atitudes negativas, de distanciamento emocional com 
respeito a vários aspectos do trabalho. Neste momen-
to, o vínculo racional toma a vez do afetivo, em que 
se desencadeiam atitudes insensíveis, prevalecendo 
o cinismo e o endurecimento afetivo em relação às 
pessoas destinatárias do trabalho; ocorre uma “coisi-
ficação” da relação (MASLACH et. al., 2001). 

Maslach (2005) destaca que os trabalhadores que 
passam por esta dimensão reduzem a quantidade de 
tempo que passam no escritório ou no local de tra-
balho e a quantidade de energia que dedicam ao seu 
trabalho. Por sua vez, eles continuam a exercer suas 
funções, mas apenas o mínimo necessário, de modo 

Figura 1: Modelo de Gil-Monte (2005)

tabela 1: Fatores individuais (características de personalidade) associados a índices mais baixos da 
síndrome de burnout

Fonte: Gil-Monte (2005).

Fonte: Trigo (2010).

Tipo de personalidade com características  Envolve-se em tudo o que se faz; acredita possuir o domínio da situação;
resistentes ao estresse, ou hardiness.    encara as situações adversas com otimismo e como
   oportunidade de aprendizagem 
Locus de controle interno Responsabiliza-se pelos sucessos de sua própria vida
  e estes são encarados como consequência de suas habilidades.
Autoestima, autoconfiança, autoeficácia -

 FAtoR CARACtERístICAs

tabela 2: Fatores individuais (características de personalidade) associados a 
índices elevados da síndrome de burnout

Fonte: Trigo (2010).

Padrão de personalidade tipo A  É descritivo como mais competitivo, esforçado, impaciente, com  
   excessiva necessidade de controle das situações e dificuldades em 
  tolerar frustrações.
Locus de controle externo Considera que suas possibilidades e acontecimentos de vida 
   são consequências da capacidade de outros, da sorte ou destino.
Superenvolvimento Sujeitos empáticos, sensíveis, humanos, com dedicação profissional,
  altruístas, obsessivos, entusiastas, suscetíveis a se identificarem com os demais.
Indivíduos pessimistas Costumam destacar os aspectos negativos, preveem insucesso,
  sofrendo por antecipação.
Indivíduos perfeccionistas Bastante exigentes consigo mesmos e com os outros, não tolerando
  erros e dificilmente se satisfazendo com os resultados das tarefas realizadas.
Indivíduos com grande expectativa e  Podem deixar de ser realistas e têm grandes chances de se decepcionarem. 
idealismo em relação à profissão Se associado ao otimismo, pode levar a baixos índices de burnout.
Indivíduos controladores  Inseguros, preocupam-se excessivamente, têm dificuldades em delegar
  tarefas e em trabalhar em grupo.
Indivíduos passivos Mantêm-se na defensiva e tendem à evitação diante das dificuldades.

Gênero As mulheres apresentam maior pontuação em exaustão emocional;
  os homens, em despersonalização.
Nível educacional Indivíduos com nível educacional mais elevado.
Estado civil Maior risco em solteiros, viúvos ou divorciados. Porém, há estudos 
  que demonstram o oposto.

 FAtoR CARACtERístICAs
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que a qualidade de seu desempenho acabe caindo. 
Portanto, sentimentos de desumanização prejudicam 
o desempenho do trabalhador e os levam a uma per-
cepção de baixo comprometimento, fechando-se o 
circuito causal de desenvolvimento da síndrome.

Realizando um panorama sobre a investigação do 
burnout, Maslach et al. (2001) distingue dois perío-
dos históricos sobre esta síndrome, a fase pioneira 
partindo em 1974 e a fase empírica a partir da década 
de 1980. Na primeira etapa, mencionada acima, abar-
ca um caráter exploratório, com ostentação nos es-
tudos de cunho qualitativo, empregando entrevistas, 
estudos de caso e observações in loco. 

O primeiro momento, logo, buscou lidar o fenô-
meno do burnout, instituindo sua descrição, deno-
minando-o e evidenciando que não era uma resposta 
rara, consistindo em surgir principalmente em servi-
ços humanos e de cuidados de saúde caracterizados 
por estresse emocional e interpessoal. Assim, segun-
do Maslach et al. (2001), desde o início, o burnout foi 
estudado não tanto como uma resposta individual ao 
estresse, mas sim em relação ao contexto interpessoal 
do indivíduo no trabalho.

O segundo momento de evolução do construto, 
consistiu na década de 1980, momento marcado por 
investigações empíricas com o desenvolvimento de 
diferentes instrumentos de medida para a avaliação do 
burnout. Dentre eles, destaca-se o Maslach Inventory 
Burnout (MBI) concebido por Maslach e Jackson em 
1981. Assim sendo, a característica vista dessa fase 
foram os estudos mais sistemáticos, empregando ins-
trumentos padronizados que permitiram a realização 
de surveys cingindo amplos extratos populacionais 
(NEvES, 2012; LOPES, 2010; MASLACH et al., 
2001). 

O MBI é um instrumento multifatorial com três 
versões. Duas versões são compostas por 22 itens 
cada, alastrados entre os fatores Exaustão Emocional 
(9 itens), Despersonalização (5 itens) e Realização 
Pessoal (8 itens). Cada subitem está acompanhado 
por uma escala de resposta de 7 pontos (nunca até 
todos os dias) que busca mensurar a frequência de 
emoções relacionados à síndrome. Uma dessas ver-
sões se destina aos profissionais cujo trabalho tem ca-
ráter assistencial (MBI – Human Services Survey) e a 
outra se direciona aos trabalhadores do ensino (MBI 
– Educators Survey). A terceira versão do MBI, a Ge-
neral Survey, com 16 itens, é utilizada em categorias 
profissionais que não se enquadram nos dois grupos 
anteriores (MASLACH; JACKSON; LEITER, 1996).

O Burnout Measure (BM) avalia a síndrome de 

burnout de forma unifatorial, reduzindo o fenômeno a 
um simples esgotamento (Enzmann, Schaufeli, Jans-
sen, & Rozeman, 1998). Por essa razão, esse instru-
mento não consegue captar os aspectos atitudinais e 
de autoavaliação presentes na síndrome, assemelhan-
do-se mais a uma medida ortodoxa de estresse. Não 
é recomendável desenvolver um instrumento unifato-
rial a partir de um construto multidimensional. Além 
disso, o Burnout Measure foi desenvolvido para ava-
liar essa síndrome em um contexto geral, razão pela 
qual nenhum dos seus itens faz referência ao trabalho 
(TAMAYO; TRÓCCOLI, 2009).

Tamayo e Tróccoli (2002) listam outros instru-
mentos que avaliam a síndrome de burnout, como 
o Cuestionário de Burnout del Profesorado (CBP) 
e o Cuestionário Breve de Burnout (CBB), constru-
ídos na Espanha por Moreno-Jiménez, Oliver e Ara-
goneses (1993) e por Moreno-Jiménez, Rodriguez, 
Alvarez e Caballero (1997), simultaneamente vem o 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI), desenvolvi-
do por Kristensen, Borritz, Villadsen e Christensen 
(2005) na Dinamarca, o Oldenburg Burnout Inven-
tory (OLBI), construído por Halsbesleben e Deme-
routi (2005) na Holanda; o Shirom-Melamed Burnout 
Measure (SMBM) desenvolvido em Israel por Shi-
rom e Melamed (2006).

A discussão acerca dos instrumentos desenvolvi-
dos para averiguar o burnout, cabe ressaltar que, a 
questão da interação entre o trabalhador e o mundo 
do trabalho é aprofundada. Estes analisam a dinâmica 
de aproximação e distanciamento entre o trabalhador 
e fatores que consideram importantes na realidade do 
trabalho, como: carga, controle, recompensa, relacio-
namento com a comunidade, percepção de justiça e 
valores. O Burnout estaria relacionado ao confronto 
entre o exigido e o que o trabalhador consegue dar em 
relação a esses fatores surgindo em razão do desequi-
líbrio crônico entre exigências do trabalho e capaci-
dade de resposta do trabalhador.

Ressalta-se que, mesmo havendo um relativo con-
senso em relação ao processo de desenvolvimento do 
burnout, este fenômeno só será bem esclarecido com 
o incremento de estudos longitudinais, com um maior 
uso de técnicas de análises mais sofisticadas e com 
a introdução de técnicas de caráter qualitativo, como 
a entrevista. (TAMAYO, 2002). É possível admitir 
também que a síndrome de burnout é uma síndrome 
de esgotamento físico, psíquico e emocional, em con-
trapartida ao estresse crônico. A síndrome de burnout 
descreve um fenômeno qualificado por um conjunto 
de sinais, síndrome, que pode ser esclarecido por teo-

rias divergentes, estes modelos e teorias explicativas 
da referida síndrome se encarregam de explicar esse 
fenômeno multidimensional. 

4 A guIsA DAs CONsIDERAÇÕEs     
   FINAIs 

Na contemporaneidade, o trabalho ocupa um lugar 
de grande relevância na vida dos indivíduos. Tornan-
do-se mediador na concretização das relações sociais, 
além de cumprir com seu papel na manutenção da 
subsistência. O trabalho vem se configurando como 
atividade fundamental na construção da subjetivi-
dade, esta afirmação é visível na obra elaborada por 
Freud (1930), onde o trabalho é exposto como uma 
atividade tão importante quanto o amor, já que amar 
e trabalhar estão inclusos na construção da saúde e 
bem-estar psíquico do indivíduo. Pelo amor temos a 
capacidade de reproduzir e é pelo trabalho que produ-
zimos dando continuidade a nossa existência. 

Para desfecho desta discussão, cabe salientar que 
nas profissões que exigem diariamente uma interação 
entre as pessoas, esta síndrome pode se manifestar, 
como uma possível decorrência adversa desse conta-
to. Em outras palavras, qualquer espaço de trabalho, o 
trabalhador pode manifestar/desenvolver a síndrome 
de burnout, tendo em vista, os fatores internos ao pró-
prio trabalho, bem como questões externas, como, por 
exemplo, relações familiares, doenças, dentre outras 

que pode acometer qualquer ser humano.  
Dessa forma, com base nas pesquisas, cabe ao 

trabalhador e à empresa/organização pensar em me-
canismos, ações e propostas que possam prevenir as 
doenças relacionadas ao trabalho, bem como em al-
ternativas que visem melhorias da qualidade de vida 
dos trabalhos, evitando assim, maiores danos e conse-
quênciais, que podem ser fatais. 

Ressalta-se que, o mundo do trabalho, no cenário 
atual exige muito do trabalhador em virtude do modo 
de produção capitalista, o qual demandar novas con-
figurações não só na esfera da produção, mas também 
na esfera da vida do trabalhador, exigindo que o mes-
mo seja cada vez mais polivalente, propositivo, cria-
tivo e, em especial, sempre disponível para atender às 
demandas do mundo globalizado. 

Observou-se que “nenhuma teoria, por mais ela-
borada que seja, não dá conta de explicar todos os fe-
nômenos e processos” (MINAYO, 1994, p. 18). Por 
isso, sugere-se então, novas pesquisas que busquem 
compreender e analisar a configuração desta ativida-
de, estudos com delineamentos longitudinais, apro-
fundando-se em discutir acerca dos fenômenos que 
norteiam a saúde do trabalhador e suas condições no 
ambiente de trabalho, no tocante, é imprescindível a 
realização de investigações que congreguem o uso de 
técnicas qualitativas no intuito de se verificar os fenô-
menos que influenciam a saúde psíquica nos espaços 
de trabalho.
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resUmo
Este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de institucionalização das práticas da Nova Gestão Pública - NGP no Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte - MPRN, assim como verificar os fatores favoráveis ou a resistência para consolidação desse processo. Para obtenção dos dados, foram realizadas análises 
documentais e de relatórios administrativos, além de entrevistas com atores integrantes da Administração Superior e gestores do MPRN. Os dados analisados 
e as informações obtidas junto aos entrevistados demonstram que a Instituição está em um processo de pré-institucionalização das diretrizes da NGP. Vários 
fatores internos favorecem esse processo, mas ainda existe a presença de focos de resistência à mudança e questões culturais que dificultam a consolidação e 
disseminação do processo de institucionalização.

Palavras-chave: Teoria Institucional. Institucionalização. Nova Gestão Pública.

aBstract
This study aims to evaluate the process of institutionalization of the practices of New Public Management - NGP in the Ministério Público do Rio Grande do Norte 
- MPRN, and verify the favorable factors or resistance to consolidating this process. To obtain the data, it were analyzed documents, administrative reports, and 
interviews with members of the Senior Management and managers of MPRN. The data analyzed and the information obtained from respondents show that the 
institution is in a process of pre-institutionalization of NGP guidelines. Several internal factors favor this process, but there is still the presence of pockets of 
resistance to change and cultural issues that hinder the consolidation and dissemination of this process of institutionalization.

Key words: Institutional Theory. Institutionalization. New Public Management.
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1 INTRODuÇÃO
 
As mudanças organizacionais e a capacidade de 

as organizações permanecerem em funcionamento 
e atendendo aos seus propósitos têm sido um cam-
po que tem provocado muitas discussões. Diversas 
são as abordagens organizacionais que identificam 
os fatores os quais determinam se uma mudança or-
ganizacional pode ser bem-sucedida ou não, ou seja, 
identificam fatores motivadores e inibidores de deter-
minada mudança organizacional.

As organizações públicas, em especial, possuem 
suas particularidades decorrentes de sua própria es-
sência: atuam em nome do povo – em nome da socie-
dade e suas ações têm consequências para os indiví-
duos e para os grupos sociais. Todos que participam 
da administração pública tomam decisões com base 
em leis e normas.

Segundo Dussault (1992, p. 13),

[...] as organizações de serviços públicos 
dependem em maior grau do que as demais 
do ambiente sociopolítico: seu quadro de 
funcionamento é regulado externamente 
à organização. As organizações públicas 
podem ter autonomia na direção dos seus 
negócios, mas, inicialmente, seu mandato 
vem do governo, seus objetivos são fixados 
por uma autoridade externa.

Dentre as abordagens organizacionais, destaca-se 
a teoria institucional que considera a importância de 
fatores culturais no processo de mudança e, além dis-
so, sugere que não são os aspectos técnicos, de ma-
neira exclusiva, os fatores determinantes desse pro-
cesso, mas sua conjugação com fatores institucionais, 
em especial, a busca por legitimidade (MEYER; RO-
WAN, 1991). Nesse diapasão, a questão orientadora 
deste estudo é identificar e analisar os fatores que 
influenciaram o processo de institucionalização das 
práticas da Nova Gestão Pública Brasileira no Minis-
tério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

O estudo que originou este trabalho teve como 
base um levantamento de dados primários e secundá-
rios por meio de pesquisa exploratória em referências 
bibliográficas, documentais e em relatórios, projetos 
e atas de reuniões da Instituição. Realizou-se também 
uma pesquisa de campo com característica explorató-
rio-descritiva em que o universo de pesquisa foi for-
mado por gestores do MPRN que atuam diretamente 
com ferramentas relacionadas à Nova Gestão Públi-
ca, assim como integrantes da Administração Supe-

rior. Para tanto, empregou-se a técnica da análise de 
conteúdo, cuja escolha se deve à aplicabilidade em 
texto e som e a propriedade de revelar aquilo que é 
dito, diretamente ou indiretamente, sobre determina-
do assunto entre uma amostra de indivíduos (PUGLI-
SI; FRANCO, 2005; DELLAGNELO; SILvA, 2005). 

2 TEORIA INsTITuCIONAL E 
INsTITuCIONALIZAÇÃO

São inúmeros os desafios enfrentados pelas orga-
nizações contemporâneas, a diversidade de atores en-
volvidos, a complexidade do ambiente e os múltiplos 
interesses tornam o processo de mudanças e transfor-
mações organizacionais um aspecto fundamental para 
consolidação das organizações. 

Na esfera pública, a mudança institucional é de-
pendente da demanda entre a capacidade de oferta ou 
de resposta, de modo que os atores ou agentes da mu-
dança institucional são os dirigentes das organizações 
ou movimentos sociais, políticos, econômicos ou 
militares (CATALÁ, 2006). Nesse sentido, fica claro 
que a organização é fruto de uma complexa rede de 
relações e trocas entre o meio interno e o externo, e 
que esses fatores determinam o seu comportamento e 
a sua sobrevivência.

versões iniciais da teoria institucional colocaram 
ênfase particular sobre o caráter legitimado das regras 
institucionais, mitos e crenças, moldando a realida-
de social, e sobre o processo pelo qual organizações 
tendem a se tornar impregnadas de valor e significa-
do social (BERGER; LUCKMANN, 2005, SELZ-
NICK, 1949, 1957). Estudos da institucionalização 
têm apresentado um conjunto de influências que os 
mesmos exercem sobre as características das orga-
nizações (MEYER; SCOTT; DEAL, 1983; SINGH; 
TUCKER; HOUSE, 1986) e sobre a mudança organi-
zacional (TOLBERT; ZUCKER, 2006).

Essa perspectiva busca explicar os fenômenos or-
ganizacionais, por meio do entendimento do como e 
do por que as estruturas e processos organizacionais 
se tornam legitimados e suas consequências nos re-
sultados alcançados (SELZNICK, 1996). Uma das 
abordagens sobre a teoria institucional e o processo de 
institucionalização foi apresentada por Oliver (1991), 
ao considerar que, uma vez que as normas e valores 
sociais se tornam um padrão de ação, as organizações 
reproduzem-se de modo contínuo. Portanto, perante 
a necessidade de estabelecer uma estratégia, as orga-
nizações podem aderi-los de modo não consciente. O 

autor ainda considera que as organizações respondem 
às exigências institucionais de acordo com a sua ca-
pacidade interna. Nesse processo, o confronto entre a 
necessidade de manter a eficiência e a desejada con-
quista de legitimidade institucional se transforma em 
fonte de conflito nas organizações.

A teoria neo-institucional teve grande acolhida no 
campo de estudos organizacionais e tem sido utili-
zada para entender melhor outros temas. Conforme 
relatam Caldas e Fachin (2005), o institucionalismo 
tem sido muito utilizado para entender o processo de 
institucionalização e a sua aplicação nas organiza-
ções, como em programas de qualidade e em outros 
campos.

No esforço para obter, ou simplesmente manter a 
legitimidade, as organizações tendem a seguir pro-
cessos isomórficos (DIMAGGIO; POWELL, 2005), 
ou seja, adotar mudanças, a partir de linhas de ação 
já definidas anteriormente, culturalmente aceitas pela 
sociedade, mesmo que lhes prejudique a eficiência. 
DiMaggio e Powell (2005) relatam que o isomorfis-
mo institucional decorre de três mecanismos básicos, 
que podem operar ao mesmo tempo: o isomorfismo 
coercitivo, o qual surge diante de um mesmo contexto 
econômico, legal e político em que as organizações 
adotam estratégias similares; isomorfismo mimético, 
que é relacionado com a imitação de estratégias im-
plantados pelos concorrentes; e ainda o isomorfismo 
normativo, que é relacionado com a crescente espe-
cialização dos membros e com o compartilhamento 
de normas e rotinas de trabalho.

Em primeiro lugar, estão as forças coercitivas do 
ambiente, tais como, as regulamentações governa-
mentais e as expectativas culturais capazes de impor 
uniformidades às organizações. As regulamentações 
governamentais que, por exemplo, obrigam a desti-
nar vagas reservadas para pessoas com deficiência e 
idosos.

Como Meyer e Rowan (1991) sugeriram, as orga-
nizações adotam formas que são institucionalizadas e 
legitimadas pelo Estado. Em algumas circunstâncias, 
a mudança organizacional é uma resposta direta ao 
mandato do governo: adotar novos controles de po-
luição, manter contabilidade não lucrativa modificam 
processos influenciados por legislações ambientais.

Nem todo o isomorfismo institucional deriva, en-
tretanto, da autoridade coercitiva. A incerteza é uma 
poderosa força que encoraja imitação. Quando os 
objetivos são ambíguos ou quando o ambiente cria 
incerteza simbólica, as organizações se modelam em 
outras organizações. Em geral, quanto maior o nú-

mero de empregados ou consumidores servidos por 
uma organização, mais fortes as pressões sofridas por 
ela para fornecer programas e serviços oferecidos por 
outras organizações. Então, ou uma força de trabalho 
bem treinada ou uma ampla base de consumidor deve 
encorajar o isomorfismo mimético. Estudo feito por 
Redmond (2003) sobre inovação, difusão e mudan-
ça institucional mostra que as organizações não es-
colhem formas diferentes daquelas já instituídas. Ele 
afirma que a proporção de empresas que adota formas 
diferentes de inovação é muito pequena e que a maio-
ria age conforme o ambiente institucional.

A terceira fonte de mudança organizacional iso-
mórfica é normativa e se origina primariamente à 
profissionalização. Larson (1977) e Collins (1979), 
DiMaggio e Powell (2005) interpretam profissiona-
lização como a luta coletiva dos membros de uma 
ocupação para definir condições e métodos de seus 
trabalhos e para estabelecer uma base cognitiva e le-
gitimação para sua autonomia ocupacional.

A perspectiva institucional, em consequência, 
concebe o desenho organizacional não como um pro-
cesso racional, e sim como processo derivado das 
pressões tanto externas como internas que, com o 
tempo, levam as organizações a se parecerem umas 
com as outras. De acordo com essa perspectiva, as 
escolhas estratégicas ou as intenções de controle se-
riam originadas na ordem institucional em que uma 
organização se vê imersa.

Em suma, a perspectiva institucional é uma estru-
tura determinística que coloca grande ênfase sobre as 
normas do ambiente e o peso da história da empresa 
para explicar as ações organizacionais (EISENHAR-
DT, 1988).

2.1 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

 A institucionalização, apresentando-se como 
um conjunto de influências exercidas sobre as carac-
terísticas das organizações e sobre a mudança orga-
nizacional, passou a ser tipificada como uma aborda-
gem simbólico-interpretativa da construção social da 
realidade organizacional (BERGER; LUCKMANN, 
2005). Portanto, busca explicar os fenômenos orga-
nizacionais por meio do entendimento do como e do 
por que estruturas e processos organizacionais se tor-
nam legitimados e suas consequências nos resultados 
alcançados (DIMAGGIO; POWELL, 2005).

Tendo como base o conceito desenvolvido por 
Berger e Luckmann (2005), para instituição, resulta-
do ou estágio final de um processo de institucionali-
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zação, como uma tipificação de ações tornadas habi-
tuais por tipos específicos de atores, pode-se apontar 
que esse conceito implica reconhecer e aceitar que os 
significados atribuídos à ação tornada habitual gene-
ralizem-se, isto é, independentes de indivíduos espe-
cíficos que desempenham     a ação.

 
2.1.1 O PROCESSO DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO SOb A ÓTICA DE 
TOLbERT E ZUCKER

 
Zucker (1991, p. 83) realizou um estudo cujo ob-

jetivo foi investigar o efeito de diferentes níveis de 
institucionalização em realidades construídas sobre 
persistência cultural, no entanto, adota uma terminolo-
gia diferente daquela adotada por Berger e Luckmann 
(2005) para caracterizar as diferentes etapas do pro-
cesso de institucionalização. Enquanto esses autores 
tratam a primeira etapa como exteriorização, Zucker 
a trata como habitualização; a segunda etapa tem o 
mesmo tratamento – objetividade ou objetificação; e a 
terceira etapa é caracterizada por Berger e Luckmann 
(2005) como interiorização, enquanto Zucker (1991) 
trata como exterioridade. Embora sejam utilizados ter-
mos diferentes, o entendimento do processo de institu-
cionalização é semelhante nesses dois estudos.

Para Tolbert e Zucker (1999, p. 206), dentro de 
um contexto organizacional, o processo de habituali-
zação envolve a geração de novos arranjos estruturais 
em resposta a problemas ou conjuntos de problemas 
organizacionais específicos; além disso, corresponde 
à formalização de tais arranjos em políticas e procedi-
mentos de uma dada organização, ou um conjunto de 
organizações que encontrem problemas iguais ou se-
melhantes. O resultado do processo de habitualização 
é o desenvolvimento de estruturas que pode ser clas-
sificado como um estágio de pré-institucionalização. 
Nesse sentido, diferentes organizações, de maneira 
independente, podem adotar semelhantes inovações 
como decorrência de estarem submetidas ao mesmo 
contexto organizacional. 

Tal fato pode conduzir ao que Tolbert e Zucker 
(1999, p. 206) denominam de invenção simultânea, 
ou seja, diferentes empresas adotarem o mesmo pro-
cesso de maneira simultânea; além disso, pode con-
duzir ao entendimento de isomorfismo ou imitação de 
DiMaggio e Powell (2005), o que significa que uma 
empresa adota soluções desenvolvidas por outras em-
presas em decorrência de um destes três fatores ou 
da combinação entre eles: 1) influência política e da 
necessidade de legitimização (coercitivo); 2) padro-

nização de respostas à incerteza (mimético); e 3) pro-
fissionalização (normativo). 

O processo seguinte é a objetificação, a qual en-
volve o desenvolvimento de certo grau de consenso 
social entre os decisores da organização a respeito do 
valor da estrutura, e a crescente adoção pelas organi-
zações com base nesse consenso, ou seja, assume um 
caráter mais permanente e disseminado (TOLBERT; 
ZUCKER, 1999). São identificadas por Tolbert e Zu-
cker (1999, p. 207-208) duas fontes para esse consen-
so, as quais, embora sejam diferentes, podem estar 
relacionadas, a saber: 1) monitoramento interorgani-
zacional – as organizações podem utilizar evidências 
colhidas diretamente de uma variedade de fontes para 
avaliar os riscos de adoção da nova estrutura, nesse 
sentido, a objetificação da estrutura é em parte, con-
sequência do monitoramento que a organização faz 
dos competidores, e de esforços para aumentar sua 
competitividade relativa; 2) teorização – por meio do 
que é denominado ‘champions’, ou seja, conjunto de 
indivíduos com interesse material na estrutura (p. ex. 
consultores), os quais devem realizar duas grandes ta-
refas de teorização:

(1) a definição de um problema organizacio-
nal genérico, o que inclui a especificação de 
um conjunto ou categoria de atores organi-
zacionais caracterizados pelo problema; e 
(2) a justificação de um arranjo estrutural 
formal particular como a solução para o 
problema com bases lógicas ou empíricas 
(TOLBERT; ZUCKER, 1991, p. 208).

 Nesse sentido, primeiramente, identifica-se 
um problema decorrente de insatisfação ou de fracas-
so organizacional, típico de um determinado campo 
organizacional, o qual possui reconhecimento públi-
co; em seguida, desenvolvem-se teorias que diagnos-
tiquem as fontes de insatisfação ou de fracasso, de 
modo compatível com a apresentação de uma estru-
tura específica como solução ou tratamento (TOL-
BERT; ZUCKER, 1991).

Ao final desse processo, a estrutura adquire legiti-
midade cognitiva e normativa. Esse estágio é denomi-
nado por Tolbert e Zucker (1991, p. 209) como semi-
-institucionalização, havendo, entre as organizações 
adotantes de uma solução ou estrutura específica, 
uma heterogeneidade marcante, sendo que à medida 
que a teorização se desenvolve e se explicita, deve 
diminuir a variação na forma que as estruturas tomam 
em diferentes organizações. A institucionalização to-
tal ocorre com a etapa de sedimentação a qual repre-

senta um processo que fundamentalmente se apoia na 
continuidade histórica da estrutura e, especialmente, 
em sua sobrevivência pelas várias gerações de mem-
bros da organização (TOLBERT; ZUCKER, 2006). 
Assim, envolve duas dimensões: 1) a propagação das 
estruturas para todos os indivíduos teorizados como 
adotantes; e 2) a perpetuação dessas mesmas estrutu-
ras ao longo de um tempo consideravelmente longo. 
Para que o processo de institucionalização seja total, 
é preciso que sejam identificados alguns fatores que 
afetam tanto a difusão quanto a conservação ao lon-
go do tempo das estruturas. Nesse sentido, Tolbert e 
Zucker (1999) identificam três fatores principais, a 
saber: 1) impactos positivos – resultados demonstrá-
veis associados à estrutura; 2) resistência de grupo – 
pessoas que são afetadas adversamente pela estrutura; 
e 3) defesa de grupo de interesse – pessoas que são 
favoráveis às mudanças na estrutura.

3 NOVA gEsTÃO PÚBLICA NO BRAsIL
 
As transformações sofridas pela administração 

pública vêm sendo amplamente debatidas. As heran-
ças patrimonialistas, as disfunções da burocracia per-
meiam as discussões em torno de um novo modelo de 
Gestão Pública, voltado para uma atuação do Estado 
eficiente, eficaz e efetiva em frente às crescentes de-
mandas sociais.

A partir dos anos 1980, cristaliza-se um movi-
mento de reforma administrativa iniciado na Ingla-
terra sob o comando da Ministra Margareth Tacther 
e, posteriormente, nos Estados Unidos no governo de 
Ronald Regan.

Os elementos apontados como ativadores dessas 
ondas de modernização são a crise fiscal dos Esta-
dos, conforme nos afirmam os autores Pollitt e Bou-
ckaert (2002a), como também a crescente competi-
ção territorial pelos investimentos privados e mão-
-de-obra qualificada, segundo Subirats e Quintana 
(2005), a disponibilidade de novos conhecimentos 
organizacionais e tecnologia, a ascensão de valores 
pluralistas e neoliberais, consoante Kooiman (1993), 
e, ainda segundo o autor, a crescente complexidade, 
dinâmica e diversidade das nossas sociedades. Nes-
se cenário, apresentam-se modelos organizacionais 
alinhados à perspectiva de melhoria da gestão nas 
organizações.

No Brasil, esse movimento se inicia por meio da 
Reforma Gerencial do Estado Brasileiro, iniciado du-
rante o primeiro Governo Fernando Henrique Cardo-
so, com a construção do Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado, em 1995, que teve como objeti-
vo superar as disfunções da gestão pública burocrá-
tica e tornar o Estado eficiente, mediante a inserção 
no universo estatal de valores e práticas da economia 
privada, como os conceitos de eficácia, criatividade, 
flexibilidade, foco no cliente e desempenho (AN-
DRIOLO, 2006).

No âmbito Federal, o segundo governo Fernando 
Henrique Cardoso é caracterizado por uma perda e 
falta de direcionamento da agenda da gestão pública; 
a partir daí os movimentos e inovações se tornaram 
mais presentes nos governos subnacionais (Pnafe, 
Promoex e Pnage); entretanto, é necessário ressaltar 
que após esse período dois programas de impactos 
nacionais foram implantados, voltados especifica-
mente para a modernização da gestão nos Estados, 
quais sejam: o Programa Nacional de Apoio à Mo-
dernização da Gestão e do Planejamento dos Esta-
dos e do Distrito Federal - PNAGE e o Programa 
de Modernização do Controle Externo dos Estados e 
Municípios Brasileiros - PROMOEX. 

Nesse sentido, o Brasil vive uma intensa dis-
cussão em torno da gestão pública, tema, esse, 
que vem ganhando espaço nas discussões políti-
cas e no meio acadêmico. Três movimentos têm 
se destacado na condução da agenda da gestão pú-
blica: O Ministério de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, por meio da disseminação do Programa 
Nacional de Desburocratização e Gestão Pública 
- GESPÚBLICA, o Conselho Nacional de Secre-
tários de Estado da Administração - CONSAD, 
que tem promovido uma discussão permanente em 
torno da gestão pública nos Estados e a Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-
blica (SAE/PR) que elaborou a Agenda Nacional 
da Gestão Pública, em que traz os principais te-
mas que devem nortear as discussões em torno da 
gestão pública brasileira.

O Programa Nacional de Gestão Pública e Des-
burocratização desenvolve e dissemina ferramentas 
de gestão que têm como objetivo dar apoio ao ge-
renciamento e à gestão do conhecimento, além de 
estimular o mapeamento, a disseminação e a incor-
poração de boas práticas na gestão. Esse Programa 
tem funcionado como um importante norteador das 
ações de gestão em todos os níveis da federação e 
se destaca pela apresentação de uma série de ferra-
mentas voltadas para a melhoria de governança dos 
Órgãos e qualidade do serviço prestado aos cida-
dãos, a exemplo:

• Programa de Avaliação Continuada;
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• Carta de Serviços;
• Gestão de Processos;
• Guia de Simplificação;
• Indicadores de Gestão;
• Pesquisa de Satisfação.
O Consad, como já foi mencionado, tem tido um 

papel fundamental no âmbito dos estados na cons-
trução e implementação da agenda de gestão. Um 
grande marco nesse sentido foi a apresentação da 
Carta de Brasília, em conjunto com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que apresenta 
as principais preocupações e diretrizes que devem 
orientar as estratégias e as ações em prol da cons-
trução de um pacto para melhorar a gestão pública.  
Nesse sentido, foram estabelecidas as principais di-
retrizes do Programa:

• Gestão de pessoas;
• modelo de gestão;
• instrumentos de avaliação da gestão;
• mecanismos de coordenação e integração in-

ter e intragovernamental;
• intensificar o uso da tecnologia da informa-

ção;
• marco legal – alterações jurídico-institucio-

nais;
• prevenção e combate à corrupção;
• realização de pesquisas e estudos.
Registre-se a iniciativa da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), 
que por meio de um debate intergovernamental, apre-
sentou a Agenda Nacional da Gestão Pública, a qual 
se destina a mapear temáticas capazes de provocar o 
interesse de todos os atores políticos dispostos a em-
preender esforços e mobilizar recursos com a finali-
dade de fazer avançar a modernização e democratiza-
ção do Estado Brasileiro.

A Agenda Nacional apresenta os principais obstá-
culos e desafios para gestão pública brasileira, con-
substanciado em seis temas estratégicos: 1) burocra-
cia profissional e meritocracia; 2) qualidade da políti-
ca pública; 3) pluralismo institucional; 4) repactuação 
federativa das políticas públicas; 5) o papel dos ór-
gãos de controle; 6) governança.

Como ficou evidenciado, a Nova Gestão Públi-
ca está pautada em várias inovações gerenciais que 
têm sido registradas nas mais diversas áreas da ad-
ministração pública brasileira com impacto direto 
na governança e na melhoria dos serviços prestados. 
Entretanto, existem grandes desafios e obstáculos em 
várias áreas, especialmente no que diz respeito ao 
controle social, accountability e mudanças culturais, 

sobretudo relacionadas ao clientelismo e patrimonia-
lismo, herança histórica dos governos.

4 mINIsTÉRIO PÚBLICO NO CONTEXTO 
DA NOVA gEsTÃO PÚBLICA

 
O marco histórico para o Ministério Público no 

Brasil foi a Constituição de 1988, a qual conferiu 
ao Órgão autonomia administrativa, financeira e or-
çamentária, além da desvinculação do Poder Execu-
tivo. Ademais, a Carta Magna reservou um capítulo 
próprio sobre o Ministério Público, representando a 
maior conquista da Instituição, que trouxe novas atri-
buições, múltiplas intervenções em demandas civis 
e proteção dos interesses difusos, conforme se extrai 
do art. 127 “O Ministério Público é Instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. 

A Carta Constitucional conferiu ainda ao Minis-
tério Público (MP) a titularidade do inquérito civil 
público e a possibilidade de conduzir termo de ajus-
tamento de conduta (TAC), instrumento jurídico com 
força de título extrajudicial, por meio do qual o agen-
te causador do dano é levado a assumir responsabi-
lidade pelo mesmo, em acordo firmando com o MP, 
adotando a partir daí a conduta adequada à superação 
dos problemas causados e que implicaram prejuízos a 
direitos transindividuais. 

No que se refere ao papel desempenhado no Mi-
nistério Público, na qualidade de Órgão de contro-
le da Administração Pública, a Lei 8.428/1992 (Lei 
da Improbidade Administrativa), que regulamenta o 
parágrafo 4° do artigo 37 da Constituição Federal, 
conferiu aos membros do Ministério Público a pos-
sibilidade de processar qualquer agente público no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional, 
sem estarem sujeitos à regra de foro especial. Se con-
denado em ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa, o acusado perde o cargo e tem seus direitos 
políticos suspensos por oito a dez anos, além de ser 
obrigado a ressarcir os cofres públicos.

Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 45, 
de 30 de dezembro de 2004, cria o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, com atribuição de controle 
da atuação administrativa e financeira do Ministério 
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de 
seus membros. O Conselho Nacional do Ministério 

Público - CNMP foi instalado em junho de 2005, com 
a missão de imprimir uma visão nacional à instituição 
e coordenar esforços no cumprimento das funções 
ministeriais, voltadas para a consecução dos objeti-
vos fundamentais da República.

Diante desse cenário, são grandes os desafios a 
serem enfrentados por uma Instituição renovada. A 
realização do 1° Planejamento Estratégico dos Minis-
térios Públicos brasileiros, concluído em outubro de 
2011, é um importante indicador que mostra os inves-
timentos gerenciais em curso com vistas à consolida-
ção de sua missão.

5 O PROCEssO DE 
INsTITuCIONALIZAÇÃO DA NOVA 
gEsTÃO PÚBLICA NO mINIsTÉRIO 
PÚBLICO DO EsTADO DO RIO gRANDE 
DO NORTE

Com o propósito de identificar as práticas geren-
ciais e administrativas presentes no Ministério Públi-
co do Estado do Rio Grande do Norte foram reali-
zadas pesquisas nos relatórios de gestão do Órgão, 
em documentos e relatórios administrativos, além da 
obtenção de informações junto à Diretoria de Plane-
jamento e Gestão Estratégica da Instituição. A seguir, 
observam-se os principais registros institucionais ali-
nhados às perspectivas da Nova Gestão Pública pre-
sentes no MPRN:

• Adesão ao Programa GesPública
• Realização de Planejamento Estratégico.
• Implantação de Plano de Cargos Carreira e 

Remuneração para os servidores do MPRN.
• Modernização da Arquitetura Organizacio-

nal.
• Implantação de Escritório de Projetos.
• Concurso Melhores Ideias.
• Pesquisa de Imagem e Satisfação.
• Implantação de Portal de Comunicação com 

a Sociedade.
• Implantação de instrumentos de Planejamen-

to Tático e Operacional.
• Elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação.
• Implantação de Procedimento Meritocrático 

para Provimento dos Cargos em Comissão.
• Implantação de Plano de Capacitação Conti-

nuada.
• Normatização de Procedimentos para Con-

cessão de Gratificações.

• Implantação de Avaliação de Desempenho 
dos Servidores.

• Estruturação e Fortalecimento das Promoto-
rias de Justiça.

• Gestão do Clima e Cultura Organizacional.
• Implantação de Mecanismos de Transparên-

cia e Prestação de Contas.
Observa-se que existem diversos registros e prá-

ticas associadas à Nova Gestão Pública brasileira. 
Adiante, apresentam-se os resultados da entrevista 
semiestruturada realizada com gestores e integrantes 
da Administração Superior do MPRN a fim de avaliar 
o processo de implementação e institucionalização 
dessas políticas institucionais e práticas gerenciais.

5.1 ANÁLISE DO PROCESSO INSTITUCIO-
NALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DA NOVA 
GESTÃO PÚbLICA NO MPRN

 
Após a contextualização do cenário deste estudo, 

objetiva-se avaliar a percepção dos integrantes da 
Administração Superior do Ministério Público e dos 
gestores administrativos em relação ao processo de 
institucionalização da NGP, em virtude de que esse 
público está diretamente envolvido na definição e 
condução das políticas institucionais, gerenciais e ad-
ministrativas.

A captação das informações junto ao público da 
pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário com seis perguntas abertas. No total fo-
ram aplicados 09 (nove) questionários. A percepção 
de todos os entrevistados é de que o MPRN incorpora 
ou está em processo de incorporação das diretrizes da 
Nova Gestão Pública.

No que se refere à institucionalização das diretri-
zes da Nova Gestão Pública no MPRN, todos os res-
pondentes afirmaram que tal prática está em processo 
de institucionalização, uma vez que não se encon-
tram totalmente disseminadas na Instituição. Nesse 
sentido, observa-se o alinhamento ao que preceitua 
Tolbert e Zucker (2006), ao mencionar o processo 
de habituação como etapa de pré-institucionalização, 
consoante fica demonstrado quando afirma que per-
cebe que “apesar de dia após dia as diretrizes estarem 
fazendo parte do cotidiano da instituição, não detec-
to, ao menos neste momento, a sua adoção plena no 
MPRN”.

No que tange aos fatores que contribuem para o 
processo de institucionalização das práticas da NGP 
foram citados vários aspectos favoráveis, tais como 
o apoio da Administração Superior, a profissionali-
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zação dos integrantes do MPRN e a adoção de fer-
ramentas gerenciais e de aperfeiçoamento funcional.

Corroborando essa inferência, Tolbert e Zucker 
(1999, p. 206) afirmam que dentro de um contexto 
organizacional, o processo de habitualização “[...] 
envolve a geração de novos arranjos estruturais em 
resposta a problemas ou conjuntos de problemas or-
ganizacionais específicos”.

Já no que concerne aos fatores que dificultam o 
processo de institucionalização da NGP, evidencia-
ram-se a resistência às mudanças, questões culturais, 
falta de planejamento, questões políticas, questões 
administrativas e gerenciais. No trecho abaixo são 
mencionados claramente alguns desses fatores:

O pensar pequeno de alguns que embora se-
jam poucos, afeta o processo como um todo. 
A resistência a mudanças e a falta de interes-
se em absorver práticas gerenciais. O olhar 
precisa ser direcionado ao todo e não a uma 
parte da gestão.

Ao abordar os fatores que levam o MPRN a incor-
porar as diretrizes da NGP, foram citados novamen-
te o apoio da Administração Superior, a pressão da 
sociedade por melhores resultados, o corpo gerencial 
profissionalizado e o alinhamento as organizações de 
referência nessa seara. O discurso abaixo resume bem 
essa avaliação:

Acredito que valores dos integrantes (mino-
ria, porém empenhados e com poder de in-
fluência), apoio da Administração Superior, 
trajetória da instituição, mudança cultural e 
a busca pelo alinhamento as organizações 
de referência na Administração Pública.

Ademais, no que tange às mudanças decorrentes 
dessa nova proposta de agir institucional é observado, 
de acordo com os pesquisados, uma cultura de resis-
tência por parte dos integrantes do MPRN e a pre-
sença arraigada das práticas da antiga gestão pública 
(burocracia).  Todavia, o envolvimento da Adminis-
tração Superior tem buscado mitigar esses focos de 
resistência. A seguir, apresenta-se um discurso dos 
integrantes que resume bem essa questão:

Quanto à aceitação, observa-se o apoio da 
administração superior, a celeridade no 
processo de mudança de atitude, até mesmo 
tentando motivar os outros a mudarem, o 
crescimento Institucional e o ganho social. 
Já a resistência através da falta de atitude 
em prol de mudar o modo de agir. A aco-

modação, tipo depois faço, eu sempre fiz 
assim e deu certo. Percebo um medo quanto 
às mudanças (tipo será que vai dá certo ou 
é melhor deixar como estar). A meu ver a 
resistência é maior dos que não estão dire-
tamente ligados à administração.

 
Observam-se, por fim, que os fatores isomórfico 

consubstanciados na Teoria Institucional, alicerce te-
órico deste trabalho, estão presentes nas citações dos 
pesquisados, quais sejam: influência política e da ne-
cessidade de legitimização (coercitivo); 2) padroniza-
ção de respostas à incerteza (mimético); e 3) profis-
sionalização (normativo). (DIMAGGIO; PAWELL, 
2005).

6 CONCLusÃO
 
O presente estudo teórico-empírico teve o pro-

pósito de contribuir para uma maior compreensão 
do processo de institucionalização das diretrizes da 
Nova Gestão Pública por parte do Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Norte. Observou-se que 
o processo de mudança iniciado no MPRN tem suas 
origens tanto externas quanto internas; a influência 
externa, decorrente do próprio processo de evolução 
da gestão pública que o Brasil vivencia. Nesse con-
texto, destaca-se, ainda, a necessidade de atender aos 
anseios da sociedade, bem como o alinhamento aos 
modelos e arranjos institucionais já consolidados na 
Administração Pública.

Na dimensão interna, o investimento na profissio-
nalização dos gestores, o envolvimento da Adminis-
tração Superior, a adoção de novas ferramentas ge-
renciais têm favorecido o processo de institucionali-
zação da NGP no Ministério Público do RN.

Ainda nesse sentido, registrou-se a presença dos 
três tipos de isomorfismos, quais sejam, o isomorfis-
mo coercitivo, que surge diante de um mesmo contex-
to econômico, legal e político em que as organizações 
adotam estratégias similares; isomorfismo mimético, 
que é relacionado com a imitação de estratégias im-
plantados pelos concorrentes; e ainda o isomorfismo 
normativo, que é relacionado com a crescente espe-
cialização dos membros e com o compartilhamento 
de normas e rotinas de trabalho. 

viu-se que resistência a mudanças, a não dissemi-
nação e internalização das novas diretrizes da Nova 
Gestão Pública Brasileira em quase toda a organi-
zação, assim como questões culturais concernente à 
“velha Gestão Pública”, dificultam esse processo. 

Conclui-se, portanto, que o MPRN se encontra, de 

acordo com as concepções teóricas que alicerçaram 
este estudo, em um estágio de pré-institucionalização 
das diretrizes da Nova Gestão Pública, considerando 

que o ciclo necessário à consolidação desse processo 
ainda não foi concluído por meio da sedimentação e 
habitualização desse novo paradigma institucional.
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resUmo
O objetivo deste artigo é analisar como as práticas de Gestão do Conhecimento (GC) são percebidas pelos Diretores, Coordenadores e Professores de uma 
Instituição privada e familiar de Ensino Superior do Nordeste do Brasil. Seus objetivos específicos são: verificar como o Conhecimento é obtido na IES; 
identificar como o Conhecimento produzido é utilizado na IES; descrever como acontece o processo de aprendizagem; verificar como os profissionais da IES 
contribuem com o Conhecimento adquirido de forma competente para o desenvolvimento de suas tarefas; conhecer como são avaliadas as práticas da GC 
na IES; identificar como se constrói/mantém o conhecimento na IES; e verificar como é descartado conhecimento na IES. Utilizou-se o modelo de Diagnóstico 
de Gestão do Conhecimento de Bukowitz e Williams (2002). Consiste num estudo de caso com abordagem quantitativa e método descritivo. Os resultados 
mostram que houve baixo desempenho da organização tanto no Processo Tático, quanto no Estratégico, pôde-se perceber que os percentuais são compatíveis 
com os encontrados pelas autoras. A média geral padrão colocada pelas autoras é de 55%, tendo a organização estudada alcançando apenas 43,17% 
revelando que os resultados obtidos não são aceitáveis para a gestão do conhecimento na IES. Conclui-se com um paradoxo – a IES pesquisada é por finalidade 
uma instituição criadora e disseminadora de conhecimento, entretanto a GC organizacional se encontra em estágio inicial.

Palavras-chave: Conhecimento. Gestão do Conhecimento. Instituição de Ensino Superior e Tecnológico..

aBstract
The objective of this paper is to analyze how the practices of knowledge management are perceived by the Directors, Coordinators and Teachers in a Higher 
Education Institution in northeastern Brazil. Its specific objectives are: to determine how the knowledge is obtained in IES; identify how the knowledge produced 
is used in IES; describe how the IES learn knowledge; see how professionals in HEIs contribute to the knowledge acquired to competently develop their tasks; 
know how valued practices of Knowledge Management in HEIs; identify how to build / maintain the knowledge in IES, and see how knowledge is discarded in 
the model IES. The Diagnostic Management of knowledge and Bukowitz Williams (2002) model was used. It consists of a case study approach with quantitative 
and descriptive method. The results show that there was poor performance of the organization both in the Tactical Case, as in Strategic, it could be seen that 
the percentages are consistent with those found by the authors. The average standard set by the authors is 55%, and the organization studied reaching only 
43.17%, this reveals that the results are not acceptable for knowledge management in HEIs. It concludes with a paradox - the IES is searched by an institution 
with a creator and disseminator of knowledge purpose, however the GC organization is in the initial stage.

Key words: Knowledge; Knowledge Management; Institution of Higher Education and Technology.
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1 INTRODuÇÃO

A expansão do sistema universitário brasileiro, 
ocorrido nos últimos anos, vem trazendo uma série de 
novas exigências para as Instituições de Ensino Supe-
rior (IES), em especial o ensino de educação tecnoló-
gica, cujo incentivo governamental vem fomentando 
a criação de novos cursos e novas instituições de en-
sino público e privado. 

Neste contexto, um dos grandes desafios das IES 
é gerenciar, de forma estratégica e tática, o conheci-
mento produzido pela humanidade ao longo de sua 
história e pela sociedade e organizações contempo-
râneas, ou seja, mapear, captar, aplicar, disseminar, 
construir , avaliar , recompensar e descartar conheci-
mentos que possibilitem a viabilização de sua missão.

A gestão do conhecimento, no ambiente de uma 
IES, pode ser compreendida como o processo de cria-
ção de um ambiente de ensino-aprendizagem, a partir 
da criatividade, do julgamento e do diálogo entre os 
indivíduos, que na sociedade do conhecimento neces-
sitam desenvolver a proatividade, a flexibilidade, a 
multidisciplinaridade e a abertura para novos ensina-
mentos (SvEIBY, 1998).

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), o conhe-
cimento passou de auxiliar do poder monetário e da 
força física, a ser justificado por sua própria essên-
cia – criação do novo, acirrando no mundo inteiro a 
batalha pelo seu controle e meios de comunicação. 
Para Gandelman (2004), o conhecimento é fonte de 
poder, afirmativa corroborada por  Drucker (1993) 
que complementa argumentando que na nova econo-
mia, emergente na atualidade, o conhecimento não é 
apenas um recurso ao lado dos tradicionais fatores de 
produção, mas sim, o único recurso importante.

Neste contexto, o principal objetivo deste estudo é 
analisar como as práticas de Gestão do Conhecimento 
são percebidas pelos Diretores, Coordenadores e Pro-
fessores de uma Instituição de Ensino Superior. 

A pesquisa de natureza quantitativa se caracteriza 
com relação aos fins como descritiva e com relação 
aos procedimentos como um estudo de caso. Utili-
zou-se o modelo de Diagnóstico de Gestão do Conhe-
cimento (DGC) proposto por Bukowitz e Williams 
(2002). 

A instituição, empresa familiar, estudada é um 
órgão de educação regular, continuada, abrangendo 
todos os níveis de ensino, da educação infantil à gra-
duação superior e pós-graduação. O idealizador desta 
IES foi um professor, diretor presidente do Centro In-
tegrado para Formação de Executivos – CIFE, cujos 

primeiros passos datam de 1971, no antigo casarão 
da Escola Técnica de Comércio da cidade de Natal. A 
formalização da instituição foi autorizada pelo Con-
selho Estadual de Educação e iniciou suas aulas no 
dia 1º de Março de 1991. 

Hoje, o Centro Universitário Facex se firmou 
como sonhara seu fundador e tem como  missão : 
“disseminar os saberes, entendendo o contexto e aten-
dendo à sociedade por meio do ensino, da pesquisa e 
da extensão, comprometido com o desenvolvimento 
político, ético, cultural e socioambiental”. Para isto 
conta com amplas salas de aulas, ginásio poliespor-
tivo, laboratórios, departamento de informática e um 
corpo docente e administrativo de alto nível, que per-
mite a seus alunos receber uma educação de qualida-
de e que os colocam no contexto atual do Século XXI. 

Este artigo está estruturado, além desta introdu-
ção das seções: 2 Conhecimento Organizacional; 
3 A Gestão do Conhecimento; 4 Modelo de Gestão 
do Conhecimento de Bukowitz e Williams;  5 Meto-
dologia; 6 Diagnóstico da Gestão do Conhecimento 
7 Resumo da Análise do Diagnóstico por Seção;  8 
Conclusão; e Referências.

2 CONHECImENTO ORgANIZACIONAL

A chegada do século XXI vem marcada com al-
gumas características: o mundo globalizado e a emer-
gência de uma nova sociedade que se convencionou 
chamar de sociedade do conhecimento. Drucker 
(1997) alerta que o conhecimento, moeda desta nova, 
era não é impessoal como o dinheiro, pois o conhe-
cimento não reside em um livro, em um banco de 
dados, em um programa de software - estes contêm 
informações. O conhecimento está sempre incorpo-
rado, transportado, criado, ampliado, aperfeiçoado, 
aplicado, ensinado, transmitido, usado e descartado, 
de forma subjetiva, de uma pessoa para outra. Para 
Drucker (1997), a sociedade do conhecimento coloca 
a pessoa no centro, e isso levanta desafios e questões 
a respeito de como preparar os indivíduos para atuar 
neste novo contexto.

Tal cenário traz inúmeras transformações em to-
dos os setores da vida humana, e neste conjunto a 
educação superior tende a se estruturar para oferecer 
um ambiente de ensino -aprendizagem de qualidade 
a um preço acessível, para que possa ajudar na disse-
minação do conhecimento e da pesquisa, integradas 
na sociedade em que estão inseridas, podendo assim, 
contribuir para a melhoria de vida dos indivíduos. 

O tema gestão do conhecimento vem sendo am-

plamente discutido por vários setores, mas de forma 
específica nas organizações, desde o final da déca-
da de 1980  por autores como Nonaka e Takeuchi 
(1997), Davenport e Prusak (1998), Stewart (1998), 
Sveiby (1998), Terra (2000), Bukowitz e Williams 
(2002), dentre outros. No Brasil, esse movimento de 
identificação, desenvolvimento, e aplicação do co-
nhecimento às organizações acontece por meio de es-
tudos desenvolvidos por pesquisadores como Fleury 
e Fleury (2001), Terra (2000) e Angeloni (2002) e or-
ganizações como a Sociedade Brasileira da Gestão do 
Conhecimento – SBGC. Este trabalho se fundamen-
ta, principalmente, nos estudos destes autores citados 
que vêm se dedicando em suas pesquisas e reflexões 
com relação à temática. 

Desta forma, é crucial o entendimento de como 
as organizações gerenciam seu conhecimento e criam 
novos produtos, novos métodos e novas formas orga-
nizacionais. 

3 A gEsTÃO DO CONHECImENTO 

Conhecimento é uma combinação de experi-
ência, valores, informações e insights experimen-
tados por uma pessoa que leva à incorporação e 

avaliação de novas experiências e outras infor-
mações (DAvENPORT; PRUSAK, 1999). Assim, 
as organizações estão sendo compelidas a melho-
rar e cuidar do conhecimento existente na orga-
nização e na mente dos seus empregados, como 
um novo tipo de ativo empresarial. Desta forma, 
a Gestão do Conhecimento (GC) é o modelo de 
um processo, articulado e intencional, destinado a 
sustentar ou a promover o desempenho global da 
organização com base no conhecimento. (KORO-
WAJCZUK et al., 2000). É um conceito que sur-
giu dentro das organizações nos anos 1990, não 
somente associado ao processo operacional, mas 
principalmente à estratégia organizacional (SAN-
TOS, 2001; SvEIBY, 1998).

De acordo com Wiig (1997) GC é fazer a organi-
zação agir de forma mais inteligente pela facilitação 
da criação, acumulação, desenvolvimento e uso do 
conhecimento de qualidade.

A GC tem como ponto principal o ser humano, ou 
seja, a informação tem um lado humano, comporta-
mental, que acaba influenciando e formando a cultu-
ra informacional da empresa. Hoje o fator decisivo é 
cada vez mais, o homem em si, ou seja, seu conheci-
mento, sendo mensurado como bens tangíveis.

quadro 1- Evolução da Literatura Científica Relacionada à Gestão do Conhecimento

Nota. Adaptado.
Fonte: (KRUCKEN-PEREIRA; COSTA; BOLZAN, 2002. p.52).

AutoR FoCo E tERmos usAdoséPoCA / 
déCAdA
1980

1990 

A partir 
dos anos 
2000

Porter
Nonaka e Takeuchi
Choo
Davenport e Prusak
Drucker
Edvinsson e Malone
Quinn
Senger
Stewart
Sveiby
Amidon
Von Krogh, Ichijo e Nonaka
Terra
Stollenwerk
Bukowitz e Willians
Probst, Raub, Romhardt

Pesquisadores, diversos, 
nacionais e estrangeiros

Conhecimento Estratégico
Compartilhamento de conhecimentos
Organização do Conhecimento
Prática do Conhecimento
Sociedade do conhecimento
Capital humano, estrutural, cliente e capital organizacional
Inteligência Organizacional
5ª disciplina: pensamento sistêmico
Capital humano, capital estrutural e capital cliente
Ativos intangíveis
Conhecimento e inovação
Consolidação da teoria do conhecimento organizacional
Práticas gerenciais no processo de gestão do conhecimento
Modelo genérico de gestão do conhecimento
Diagnóstico de gestão do conhecimento
Aplicação de gestão do conhecimento com base na abordagem de elementos 
construtivos
Consolidação de conceitos, discussão interdisciplinar, difusão do conhecimento, 
estudos de casos de inteligência organizacional e GC.
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De acordo com o explicitado no Quadro apresen-
tado, pode-se perceber a evolução da qual a gestão 
do conhecimento alcançou nas últimas décadas e que 
permitiram entender este tema como algo imprescin-
dível ao sucesso das organizações.

Os pesquisadores da Gestão do Conhecimento 
reconhecem que a tecnologia trouxe grandes bene-
fícios, dando origem às novas tecnologias de comu-
nicação e de processamento de dados, ampliando o 
ambiente informacional, e formal dentro das organi-
zações e fora delas, como em todos os ambientes que 
convivemos. A tecnologia vem dar suporte à gestão 
do conhecimento, e frequentemente não se apresenta 
como o meio mais adequado, se visto de forma iso-
lada, para fornecer mudanças, pois as transformações 
são desencadeadas na dimensão pessoal e subjetiva e 
não na tecnológica.

A Gestão do Conhecimento é o método de gerir as 
informações dentro da empresa, como afirma Ange-
loni e Fernandes (2003, p.15), “a gestão do conheci-
mento organizacional é o conjunto de processos que 
governa a criação, a disseminação e a utilização de 
conhecimento no âmbito das organizações”.

Complementando, a GC pode ser vista como pro-
cesso de obter, gerenciar e compartilhar a experiência 
e especialização dos componentes de uma organiza-
ção, com a finalidade de se ter acesso à melhor infor-
mação no tempo certo, utilizando-se de tecnologias 
para tal.

3.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 
EDUCAÇÃO

A gestão do conhecimento é um espaço crescente, 
tanto no campo organizacional, quanto na área aca-
dêmica. A área acadêmica não difere muito das orga-
nizações empresariais, exceto na missão específica. 
Não difere no que diz respeito ao trabalho e encargos 
do dirigente, ao planejamento e à estrutura da organi-
zação. Contudo, a área acadêmica é diferente na fina-
lidade – disseminar conhecimentos, possuir valores 
diferentes, e assim fazer uma contribuição diferente 
à sociedade. 

O desafio é produzir produtos, processos, serviços 
e sistemas gerenciais novos. Gestão da Inovação e do 
Conhecimento caminham lado a lado (CAVALCAN-
TI; GOMES, 2001). 

Assim sendo, nas organizações do conhecimento, 
algumas competências são indispensáveis: aprender 
a aprender; comunicação e colaboração (espírito de 
equipe); raciocínio criativo e resolução de problemas, 

esperando-se que os colaboradores descubram por si 
próprios como aprimorar seu trabalho conhecimen-
to tecnológico, conhecimentos e habilidades globais; 
desenvolvimento de liderança e autogerenciamento 
de carreira (SANTOS et al., 2009).

3.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO EM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO

O negócio das Instituições de Ensino Superior 
(IES) é o conhecimento. Tachizawa e Andrade (2002) 
afirmam ainda que, o mercado para uma IES com-
preende o conjunto de clientes, constituído das orga-
nizações que potencialmente irão absorver o conhe-
cimento que é gerado, a própria sociedade (através 
dos serviços prestados à comunidade ou consultoria) 
e outras instituições de pesquisa que adquirem dados, 
informações ou consultoria de uma IES. 

Embora empresas e IES possuam diferenças sig-
nificativas, esta analogia permite corroborar com a 
importância da adoção de modelos de negociação 
e abordagens gerenciais em face da complexidade 
intrínseca a este contexto caracterizado por alguns 
aspectos como: objetivos, algumas vezes, conflitan-
tes entre pesquisadores; diversidade de tecnologias, 
padrões e metodologias que podem ser adotadas; li-
berdade inerente ao contexto acadêmico; dificulda-
de na obtenção de recursos; questões relacionadas à 
qualidade e quantidade de trabalhos; várias opções de 
temas e áreas de pesquisa; decisão sobre temas de tra-
balhos finais e teses; além do grau de incerteza quanto 
à conclusão e reaproveitamento dos trabalhos.

Segundo Terra (2000), a GC tem um caráter uni-
versal, ou seja, aplica-se a qualquer empresa, e a sua 
efetividade requer a criação de uma nova infraestru-
tura organizacional (estrutura, cultura, processos e 
estilo gerencial), novas posições quanto à capacida-
de intelectual de cada membro da organização e uma 
efetiva liderança, disposta a enfrentar, ativamente as 
barreiras impostas ao processo de transformação.

As Instituições de Ensino Superior (IES) também 
estão preocupadas nos desafios dessas mudanças em 
suas gestões. As IES particulares, segundo Machado 
(2001), mesmo sob modelos gerenciais diversos, pos-
suem preocupação com a GC.

Com base na GC voltada para a realidade organi-
zacional, em específico para a área educacional, Fleu-
ry e Oliveira (2001) interligam a GC organizacional 
com a educação quando esclarecem que o conheci-
mento que os acadêmicos criam e trocam não pode 

ser de qualquer maneira, fundamentalmente diferen-
tes do conhecimento aplicado em uma organização.

Neste contexto, em que docentes e discentes 
criam, compartilham e utilizam o conhecimento, um 
sistema de gestão do conhecimento deve ser reco-
nhecido como condição sine qua non no processo de 
ensino-aprendizagem. 

A Gestão do Conhecimento é o método de gerir as 
informações dentro da empresa, como afirma Ange-
loni e Fernandes (2003, p.15), “a gestão do conheci-
mento organizacional é o conjunto de processos que 
governa a criação, a disseminação e a utilização de 
conhecimento no âmbito das organizações”.

4 mODELO DE gEsTÃO DO 
CONHECImENTO DE BuKOWITZ E 
WILLIAms (2002)

Alguns pesquisadores que se dedicaram sobre a li-
teratura de Gestão do Conhecimento, trazem contribui-
ções na construção de modelos de GC, de acordo com 
referencial teórico levantado até o momento. A partir 
dessa percepção e da necessidade de reverter esse ce-
nário e proporcionar às pessoas e às organizações me-
lhores formas de utilização desse recurso tão valioso, 
muitos pesquisados elaboraram modelos de gestão do 
conhecimento, específicos para sua aplicação.

No entanto, a partir da explicitação dos modelos 
no quadro acima, optou-se pela abordagem das auto-
ras Bukowitz e Williams (2002), o modelo das auto-
ras abrange uma ferramenta de avaliação denominada 
DGC. Em sua versão original, é composta por sete 
fases distintas (obtenha, utilize, aprenda, contribua, 
avalie, construa e descarte), com 20 questões em cada 
uma delas, perfazendo 140 no total.

As autoras Bukowitz e Williams (2002) identifi-
cam que a gestão do conhecimento é o processo pelo 
qual a organização gera riqueza, a partir do seu co-

nhecimento ou capital intelectual. E colocam que o 
modelo é produto das compreensões diárias, criadas à 
medida que as organizações têm novas experiências, 
pois são capazes de aprender e apreender novos co-
nhecimentos, descartar, reter, adaptar e avançar.

5 mETODOLOgIA

Para o alcance dos objetivos propostos na pesquisa, 
a opção metodológica escolhida é a abordagem quan-
titativa. Esta possibilita uma análise de cada seção do 

quadro 2 - Modelos de Gestão do Conhecimento

Nota. Adaptado.
Fonte: (CALDAS, 2008). 

dEsCRIÇÃo

Sveiby 
(1998)

Edvinsson; 
Malone 
(1998)

Davenport; 
Prusak 
(1998)

Terra 
(2000)

 

Bukowitz; 
Williams (2002)

Apresenta um modelo que possibilita calcular o valor do intangível de uma organização, a partir de 
indicadores existentes em três grupos: (1) estrutura interna (2) estrutura externa (3) estrutura de 
competências dos funcionários.
O modelo de Skandia Navigator é criado no intuito de identificar e/ou melhorar o capital intelectual 
organizacional. Para eles, o capital de mercado financeiro que representa a empresa visívelmente é 
suportada pelo capital intelectual invisível existente, o qual é gerado a partir das interrelações entre o 
capital humano, o capital organizacional e o capital do cliente.
Para os autores, a gestão do conhecimento é o conjunto de quatro grandes etapas: (1) geração de 
conhecimento de forma consciente e intencional (2) a codificação e a coordenação do conhecimento 
(3) a transferência do conhecimento (4) a utilização – de modo que o conhecimento transferido 
provoque mudança.
Este autor apresenta baseado em sete dimensões da GC; (1) visão e estratégia da alta administração 
(2) cultura organizacional (3) estrutura organizacional (4) políticas de recursos humanos (5) sistemas 
de informações (6) mensuração de resultados (7) aprendizado com o ambiente. O GC é o modo pelo 
qual os conhecimentos são gerados, difundidos, apropriados e aplicados por pessoas e por empresas 
ou outras organizações.
Apresentam uma metodologia que realiza um diagnóstico da gestão do conhecimento nas organizações, 
compreendendo o processo tático e estratégico. Este diagnóstico está dividido em sete seções; 
(obtenha, utilize, aprenda e contribua, avalie, construa e descarte).

AutoREs
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Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC), ou 
seja, as informações podem ser quantificadas, anali-
sadas e classificadas (Silva & Menezes, 2001). Além 
disso, a pesquisa quantitativa lida com números, usa 
modelos estatísticos para explicar os dados e é consi-
derada pesquisa hard (MARCONI; LAKATOS, 2008).

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, 
classifica-se como um estudo de caso, pois investiga, 
de acordo com Gil (2006), os dados que descrevem 
uma fase ou a totalidade do processo social de uma 
unidade, em suas várias relações internas e nas suas 
fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 
uma família, um profissional, uma instituição social, 
uma comunidade ou uma nação. 

Quanto aos objetivos e finalidades desse estudo, 
a pesquisa em questão se caracteriza como descri-
tiva que permitiu a descrição das características da 
amostra pesquisada e o estabelecimento de relações 
entre as variáveis da pesquisa, que de acordo com Gil 

(2006); Cervo e Bervian (1996) tem como principal 
objetivo a descrição das características de uma deter-
minada população, no caso deste estudo, os Diretores, 
Coordenadores e Professores dos Cursos Superiores 
Tecnológicos da IES do RN, ou mais, este método 
descritivo permitiu identificar como a IES gerenciam 
o conhecimento, utilizando o DGC. 

6 DIAgNÓsTICO DA gEsTÃO DO 
CONHECImENTO

 
De acordo com o modelo utilizado por Bukowitz 

e Williams (2002), é possível diagnosticar a gestão 
do conhecimento se analisando quais seções/fases, a 
instituição se encontra mais focada. Desta forma, a 
seguir é apresentada a Tabela abaixo com os dados 
obtidos na coleta e tratamento dos dados do Diagnós-
tico de Gestão do Conhecimento:

Com base na pontuação obtida em cada etapa (se-
ção), pôde-se perceber que os percentuais encontrados 
são compatíveis com os encontrados por Bukowitz e 
Williams (2002) nos seus estudos (30 a 70% por se-
ção), contudo, seu desempenho é baixo, além disso, a 
média aceitável de todas as seções, segundo as autoras 
é de 55%, e no caso da Instituição em estudo, a referida 
média alcançou o percentual de apenas 43,17, revelan-
do-se que de forma geral não é aceitável o padrão de 
gestão do conhecimento da Instituição.

Consequentemente, na mesma tendência, tem-
-se que a média do Processo Tático, que se refere à 
forma como as pessoas lidam diariamente com o co-
nhecimento utilizando-o como ferramenta para criar 
valor e resolver os problemas, aprender e repassar o 
que aprenderam para os demais, alcançou o valor de 

PROCESSO TÁTICO

PROCESSO ESTRATÉGICO

tabela 1 - Resultado Geral das Pontuações Obtidas por Seção

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

sEÇÃo PEso dA sEÇÃo mEdIdA dE dEsEmPENho

Obtenha
Utilize
Aprenda
Contribua

Avalie
Construa
Descarte
Total

43,62
42,93
43,63
43,47

40,40
44,85
43,30
43,17

Pior Desempenho 
Melhor Desempenho 

Pior Desempenho 
Melhor Desempenho 

42,85% enquanto o Processo Estratégico que trata 
do alinhamento entre as estratégias do conhecimento 
com as estratégias gerais da Instituição, enfatizando-
-se o papel dos grupos e das lideranças organizacio-
nais, obteve 43,41% de intensidade.

Em seguida, tem-se o aprofundamento da análise 
dos dados a partir da distribuição dos Indicadores de 
Gestão do Conhecimento propostos por Seção.

7 REsumO DA ANáLIsE DO 
DIAgNÓsTICO POR sEÇÃO

Com intuito de melhor ilustrar os resultados en-
contrados no diagnóstico de cada seção acima, pro-
põe-se, um quadro com o resumo geral dos resultados 
e algumas considerações.

quadro 3 - Resultado dos Objetivos Específicos

Fonte: (Pesquisa de Campo (2012).

REsultAdo dos oBjEtIvos EsPECíFICos

Obtenha

Utilize

Aprenda

Contribua

Avalie

Construa/
Mantenha

43,62

42,93

43,63

43,47

40,40

44,85

Identificou-se que na IES estudada, o conhecimento é obtido de forma moderada; através da 
competência das pessoas na sua busca para realização das tarefas; por meio do compartilhamento 
de informações, conhecimento e experiências exitosas, pesquisa em meios eletrônicos que são 
mantidos parcialmente atualizados, através de indivíduos ou grupos que identificam, coletam e 
disseminam o conhecimento na Instituição. Ainda que, seja necessário adotar medidas de ação 
para melhorar sua capacidade de documentação das expertises dos colaboradores.
Verifica-se que o conhecimento é utilizado na IES através da construção de parcerias para 
favorecer os beneficiários e, de forma moderada, com promoção de espaços para reflexão e 
compartilhamento do conhecimento, no processo decisório para agregar valor para o mercado 
ou quando as pessoas têm uma ideia ou opinião para oferecer para melhorar o trabalho. Desta 
forma, faz-se necessário que a Instituição aprimore sua capacidade de utilizar o conhecimento 
através de simulação/jogos/inovação, e sua capacidade de documentação e mensuração.
Constatou-se que o conhecimento contribui apenas de forma moderada, quando: através 
da interação e responsabilização das pessoas pelo compartilhamento do conhecimento. Em 
contrapartida, verificam-se dificuldades a serem superadas quanto à utilização das parcerias para 
gerar aprendizado, a utilização de processos reflexivos sobre erros e fracassos das experiências 
organizacionais, por exemplo, através de simulações e jogos. Ainda observou-se de forma 
moderada a avaliação do conhecimento construído através da interação entre as pessoas, o que 
pode prejudicar o entendimento de como acontecem os fatos na Instituição; e a aprendizagem 
sobre como resolver os problemas do dia-a-dia organizacional.
Observou-se que a IES aprende de forma moderada, quando a IES consegue conectá-lo das 
estruturas físicas e organizacionais onde estão armazenados para direcionar as contribuições das 
pessoas; as pessoas conseguem contribuir e influenciar sobre ideias e expertises socializadas 
com foco na informação que agregue à missão; e, quando os especialistas auxiliam as pessoas a 
se expressarem melhor sobre o que sabem. Mesmo assim, faz-se necessário aprimorar os meios 
eletrônicos e TIs para que sejam capazes de contribuir com o armazenamento e direcionamento 
da informação.
Levantou-se que o conhecimento é avaliado na IES, moderadamente, através de especialistas 
do conhecimento, como parte do processo de inovação; e o conhecimento, de forma também 
moderada, sendo avaliado como capaz de gerar valor. No entanto, faz-se necessário adotar 
medidas no sentido de mensurar e descrever os fluxos do conhecimento para se entender o que 
está tentando gerir e seus resultados, utiliza-se de fatos, números e indicadores qualitativos para 
tomar decisões baseadas no conhecimento, e discutir, conversar sobre gestão do conhecimento 
na Instituição.
Identificou-se que o conhecimento se constrói/mantém, moderadamente, quando a IES, utiliza de 
tecnologias compartilhadas como fonte confiável de informação de que necessita para realizar 
o trabalho; quando a Instituição percebe que não é apropriado compartilhar o conhecimento 
externamente, e internamente o comunica para que todos se beneficiem. Por outro lado, é 
importante adotar medidas de ação para disseminar indivíduos ou grupos capazes de liderar o 
esforço de gestão do conhecimento na Instituição. Além disso, construir redes de relacionamento 
com outras organizações e clientes para compartilhar tecnologias e ideias para instituir o 
compartilhamento do conhecimento; reter pessoas com conhecimento indispensável para a 
instituição através de relacionamentos duradouros; e buscar alinhar os valores formais e informais 
entre as pessoas e as organizações.

sEÇÃo
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A partir da análise dos resultados, também foi pos-
sível perceber que existem pessoas na Instituição que 
contribuem ajudando as outras a se expressarem, ou 
seja, a explicitarem o conhecimento tácito, apesar de 
não serem formalmente designadas, já que se verifi-
cou que a Instituição não lança indivíduos ou grupos 
específicos capazes de liderar os esforços de Gestão 
do Conhecimento.

Outra consideração importante observada é que, 
a IES de forma moderada a forte dispõe de tecnolo-
gias de informação que facilitem a disseminação do 
conhecimento. 

De forma recorrente em todas as seções do DGC, 
percebeu-se que o indicador “Documentação, Re-
sultados, Mensuração/ Protocolos e Regras”, apre-
sentou intensidade fraca a moderada, demonstrando 
que a Instituição não utiliza fatos sólidos, números, 
informações não mensuráveis, resultados de jogos e 
simulações para tomar decisões ou entender melhor o 
que está tentando gerir e seus resultados. Isso impacta 
diretamente no processo decisório e no planejamento 
organizacional, demonstrando-se que a IES não en-
tende como os fatos acontecem, pouco aprende para 
resolver as situações do dia a dia e produz pouca ca-
pacidade de aprendizagem para prever ações futuras 
a partir das experiências do passado.

Além disso, a IES enxerga como moderada a 
parceria com os concorrentes e beneficiários como 
condição para produzir ganhos mútuos, contudo, não 
utiliza das parcerias para produzir aprendizagem. A 
Instituição também reconhece que o conhecimento é 
um recurso capaz de gerar valor, porém, não é capaz 
de gerenciá-lo.

Os resultados também demonstraram que o co-
nhecimento é descartado na IES quando ela não bus-
ca rever suas práticas de valorização de pessoal, pois 
pouco leva em conta o impacto de deixar ir embora 

pessoas com capacidades de contribuição e lealdade e 
compromisso; quando não reflete sobre se o conheci-
mento construído pode ser utilizado de outras manei-
ras antes de descartá-lo, o que tem causado a perda de 
capital intelectual.

8 CONCLusÃO

A Gestão do Conhecimento deve fazer parte do 
planejamento estratégico da organização, dada a sua 
importância nos tempos atuais. Vive-se a era das or-
ganizações do conhecimento e quem gerenciar de for-
ma eficiente o conhecimento de seus colaboradores 
terá uma grande vantagem competitiva. 

Este estudo aborda uma Instituição de Ensino Su-
perior, que segundo Melo (1998), as IES necessitam 
ser administradas diferentemente das demais orga-
nizações, uma vez que, além de gerar e transmitir o 
conhecimento participam diretamente na formação 
superior das pessoas e, entre uma infinidade de outros 
objetivos, suprem as necessidades do mercado de tra-
balho e da sociedade.

Porém, a partir da análise dos dados das Seções do 
Diagnóstico de Gestão do Conhecimento e dos Indi-
cadores de Gestão do Conhecimento à luz da revisão 
teórica, pôde-se verificar que a Instituição não propicia 
condições facilitadoras para criação do conhecimento 
organizacional, não reconhece o conhecimento explíci-
to.  No entanto, é uma Instituição formadora do conhe-
cimento, mas no que diz respeito ao compartilhamento 
do conhecimento deve promover a compreensão e o 
respeito pelo valor do conhecimento compartilhado.

O objetivo geral foi respondido com os resultados 
obtidos identificando que a Gestão do Conhecimen-
to se encontra em estágio inicial e que a organização 
obteve um desempenho considerado fraco, apontando 
várias lacunas a serem trabalhadas, pela Instituição 

para a obtenção de um melhor resultado e implanta-
ção da Gestão do Conhecimento, as seções devem ser 
reestruturadas e compreendidas pela IES, favorecen-
do medidas de baixo custo para uma visão positiva 
em médio e longo prazo.

Em relação aos objetivos específicos do trabalho, 
constatou-se que houve baixo desempenho tanto no 
Processo Tático, quanto no Estratégico, isto é, per-
cebeu-se que os percentuais dos processos Táticos e 
Estratégicos não são suficientemente fortes para carac-
terizar a presença da Gestão do Conhecimento na IES.

Essa constatação pode ser explicada, pois, perce-
beu-se através dos resultados que: a Instituição não 
discute sobre Gestão do Conhecimento quando anali-
sa sua situação perante o mercado, não apresenta re-
latórios, documentos e nem tem gestores designados 
para gerir o conhecimento. Portanto, pouco estimula 
a maestria pessoal, nem mensura indicadores sobre 
Gestão do Conhecimento.  

Outro ponto importante a destacar é que, algumas 
ações que a Instituição desenvolve são pontualmente 
executadas e não apresentam inter-funcionalidade / 
interrelação, a IES apresenta de forma moderada o 
compartilhamento do conhecimento. A Instituição 
também estimula pouca as atividades criadoras de co-
nhecimento nos indivíduos ou atividades que propor-
cionem contextos apropriados para elas, já que o in-
divíduo que é o “criador” do conhecimento não é tão 
valorizado, isto é, é considerado fonte de valor para a 
organização, e a organização que é o “amplificador” 
do conhecimento quase não fornece condições faci-
litadoras para criação do conhecimento. Quanto aos 
grupos que são “sintetizadores” do conhecimento, as 
pessoas não participam de grupos de estudo sobre o 
ramo de negócio da organização.

Faz-se necessário salientar que as organizações 
que examinam as suas bases de conhecimento com 
frequência, e traçam estratégias plausíveis estão aber-
tas para inovações, criando espaços sólidos para cons-
truir e compartilharem conhecimento, solucionando 
problemas apresentados em seu cotidiano, com isso 
obtendo resultados positivos na resolução dos proble-

mas em curto, médio e em longo prazo.
Contudo, percebeu-se que os Diretores, Coorde-

nadores e Professores respondentes da pesquisa en-
xergavam a existência de práticas de geração do co-
nhecimento na Insituição, tais como: realização de 
atividades de capacitação, sistemas de informação 
gerencial, bibliotecas, ambientes virtuais de aprendi-
zagem, banco de dados (Proquest), publicações em 
revistas, presença de centros de treinamento, etc, le-
vantadas a partir da verificação de um dos objetivos 
específicos da pesquisa.

Com base na pontuação obtida em cada etapa (se-
ção), pôde-se perceber que os resultados encontrados 
– média geral de 43,17% são compatíveis com os 
apontados por Bukowitz e Williams (2002) em seus 
estudos, ou seja, os resultados considerados aceitá-
veis devem apresentar uma pontuação média de 30 
a 70%. Entretanto as autoras observam que deve ser 
considerada para todas as seções uma média de 55%. 
Desta forma, verifica-se que embora os resultados ge-
rais estejam nos padrões de referência, a média acei-
tável para cada seção, teve baixo desempenho tanto 
no processo tático, quanto no estratégico. Assim, 
conclui-se com um paradoxo – a IES estudada é por 
finalidade uma instituição criadora e disseminadora 
de conhecimento, entretanto a GC organizacional se 
encontra em estágio inicial.

Deste modo, na Instituição estudada, apesar dos 
sinais evidentes do novo cenário – Gestão do Conhe-
cimento estão enxergando essa nova realidade ainda 
num estágio inicial, ou seja, o estudo aponta algumas 
lacunas a serem trabalhadas pela Instituição para a 
implantação da Gestão do Conhecimento e obtenção 
de melhores resultados organizacionais.

Comparando a pesquisa com pesquisas relaciona-
das ao tema de autores citados no referencial teórico, 
observa-se que a IES se encontra no começo da im-
plementação de todas as ações vindo a se fortalecer 
mediante modificações destinadas pela a IES em es-
tudo, não se distanciando de resultados encontrados 
nas outras pesquisas destinadas às Instituições de En-
sino Superior.

quadro 3 - Resultado dos Objetivos Específicos

Fonte: (Pesquisa de Campo (2012).

REsultAdo dos oBjEtIvos EsPECíFICos

Descarte 43,30 Verifica-se que o conhecimento é descartado na IES quando ela não busca rever suas práticas 
de valorização de pessoal, pois pouco leva em conta o impacto de deixar ir embora pessoas 
com capacidades de contribuição e lealdade e compromisso; quando não reflete sobre se o 
conhecimento construído pode ser utilizado de outras maneiras antes de descartá-lo; quando as 
pessoas deixam de participar em grupos de discussão sobre o ramo de negócio da Instituição, 
pois pode estar deixando de adquirir conhecimento que agregue valor para a Instituição. 
Contudo a Instituição se utiliza de alianças/parcerias com outras organizações para determinar a 
necessidade de aquisição de novos conhecimentos.

sEÇÃo

REFERÊNCIAs

ANGELONI, Maria Terezinha. Gestão do conhecimento: infraestrutura, pessoas e tecnologia. São Paulo: 
Saraiva, 2002.

______; FERNANDES, C. B. Elementos intervenientes na tomada de decisão. Ciências da Informação, 
BrasÌlia, v. 32, n. 1, p. 17-22, jan./abr. 2003.



86 87 Revista Raunp, v.6, n.2, p. 77-87, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204Revista Raunp, v.6, n.2, p. 77-87, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204

BRITO, Lydia Maria Pinto. Gestão de competências, gestão do conhecimento e organizações de aprendi-
zagem: instrumento de apropriação pelo capital do saber. Fortaleza: UFC, 2005.

BUKOWITZ, Wendy R.; WILLIAMS, Ruth L . Manual de gestão do conhecimento. São Paulo: Bookman, 
2002.

CALDAS, P.T.  A dinâmica de conversão interorganizacional do conhecimento em espaços físicos, virtu-
ais e mentais em uma rede de cooperação no setor de confecções. 2008. 185 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2008.

CAvALCANTI, Marcos; GOMES, Elisabeth. Inteligência empresarial: um novo modelo de Gestão para uma 
nova economia. Produção,  v.10, n.2, p.53-64, 2001.

CERVO, Amando Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. São Paulo: Makron Books,1996.

DAvENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Ecologia da Informação: por que só a tecnologia não basta 
para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura,1998.

______ . Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janei-
ro: Campus,1999.

DRUCKER, Peter F.  Sociedade Pós-Capitalista. São Paulo: Pioneira,1993.

______. Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e práticas. 4.ed. São Paulo: Pionei-
ra,1997.

FIGUEIREDO, Saulo Porfírio. Gestão do conhecimento: estratégias competitivas para a criação e mobiliza-
ção do conhecimento na empresa: descubra como alavancar e multiplicar o capital intelectual e o conhecimento 
da organização. Rio de Janeiro: Qualitymark,2005.

FLEURY, A,; FLEURY, M.T.L. . Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências de Japão, Coréia 
e Brasil. São Paulo: Atlas, 2001.

______.; OLIvEIRA JÚNIOR, Mociad de M. Gestão estratégia do conhecimento: integrando aprendizagem, 
conhecimento e competência. São Paulo: Atlas, 2001.

GANDELMAN, Marisa . Poder e conhecimento na economia global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2004.

GIL, Antônio Carlos . Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2006.

KOROWAJCZUK, Alexandre et al. Avaliação de organizações em relação à gestão do conhecimento com base 
nos critérios de excelência da Fundação do Prêmio Nacional de Qualidade. Anais do Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia e Documentação, Porto Alegre, Brasil, 2000.

KRUCKEN-PEREIRA, L.; COSTA, M.D.; BOLZAN, A.  Gestão do Conhecimento aplicada ao desenvolvi-
mento de novos produtos. Revista Inteligência Empresarial, Brasília, v.12, p.48-56, 2002.

LARA, Consuelo Rocha Dutra de . A atual gestão do conhecimento: a importância de avaliar e identificar o 

capital humano nas organizações. São Paulo: Nobel, 2004.

MACHADO, Nílson José. A Universidade e a organização do conhecimento: a rede, o tácito, a dádiva. Estud.
av., v.15, n.42, p.333-352, 2001.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed. São 
Paulo: Atlas, 2008.

MELO, P. A. Autonomia universitária: reflexos nas Universidades Estaduais Paulistas. 1998.  Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Programa de Pós Graduação em Administração, UFSC, Outubro, 1998.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka . Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japo-
nesas geram a dinâmica da informação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

SANTOS, A. R. Gestão do conhecimento: uma experiência para o sucesso empresarial. Curitiba: Champag-
nat, 2001.

SANTOS, Rodrigo C. dos et al.  Medição do grau de aderência às etapas da gestão do conhecimento em uma 
Organização Médica. Anais do Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnlogia, Resende, RJ, Brasil, 5, 2009.

STEWART, T. A.  Capital intelectual: a nova vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier, 1998. 

SvEIBY, Karl-Eric . Gestão do conhecimento: as lições dos pioneiros, 1998. Disponível em: <http://www.
intangíveis.com.br>.

SILvA, E. L.; MENEZES, E. M. . Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3.ed. rev. atual. 
Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.

SILvA, Ovídio Felippe Perreira . Avaliando os Sistemas de Informações Executivas nos Processos Decisó-
rios das Instituições Universitárias Brasileiras. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) 
– Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2000.

TACHIZAWA, Takeshy; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de.  Gestão de instituições de ensino. 4. ed. rev. 
e ampl. Rio de Janeiro: Editora FGv, 2002.

TARAPANOFF, K.  Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Editora UNB,2001.

TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. Rio de Janeiro: Negócio, 2000.

WIIG, K.M.  Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management. Long Range Planninig, v.30, n.3, 
p.399-405, 1997. 

http://www.intang�veis.com.br
http://www.intang�veis.com.br


88 89Revista Raunp, v.6, n.2, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204 Revista Raunp, v.6, n.2, p. 89-100, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204

LIDERANÇA POR COmPETÊNCIA: 
EFICáCIA DO LÍDER APÓs muDANÇA 
DE CENáRIO

LEADERsHIP BY COmPETENCE: EFFECTIVE OF THE LEADER AFTER 
CHANgINg ENVIRONmENT

maria Glória da cunha
Graduando no Curso de Administração da Universidade Potiguar - Campus de Mossoró/RN. 

ricleyton de oliveira Bezerra
Graduando no Curso de Administração da Universidade Potiguar - Campus de Mossoró/RN. 

edna michelle Borges medeiros
Mestre em Administração. Professora Universidade Potiguar - Mossoró/RN. 

envio em: Maio de 2014
aceite em: Agosto de 2014

resUmo
No cenário atual, onde os conceitos de liderança ganham grande importância para o desenvolvimento da atividade empresarial, seja uma empresa de 
pequeno ou grande porte, acredita-se que haja influência das competências e do perfil de cada gestor no alcance do sucesso. Embasando-se na liderança 
situacional de Hersey e Blanchard (1986) e as competências gerenciais de Gramigna (2002), assim como em pesquisa desenvolvida nas empresas Pizzaria 
UUH e SENAI CET - Ítalo Bologna, este estudo teve por objetivo identificar a possibilidade de um líder de sucesso ser competente para obter os mesmos 
resultados independentes do cenário empresarial em que se encontram. A metodologia utilizada se constituiu da aplicação de pesquisa quantitativa 
e qualitativa, por meio de questionários adaptados de Vasconcelos (2007) e Lima (2010), tendo o primeiro envolvido grupo de liderados das empresas 
supracitadas, e o segundo os gestores. O resultado da pesquisa demonstrou que os gestores assumem perfis específicos e competências diversas para 
liderar com eficiência, sendo baixas as probabilidades de sucesso quando se trata de liderarem empresas com ambientes empresariais distintos. Ao 
atingir está evidência e sanar a problemática apresentada, o objetivo deste trabalho fora alcançado com êxito, proporcionando maior compreensão da 
importância na figura do líder e as qualidades necessárias para a função de gestor.

Palavras-chave: Gestão de competências gerenciais. Perfil de liderança. Aprendizagem gerencial.

aBstract
In the present scenery, where the concepts of leadership are of key importance for the development of business activity, be it small or large, it is 
believed that there is influence of the skills and profile of each manager in achieving success. Basing on situational leadership from Hersey and 
Blanchard (1986) and managerial skills from Gramigna (2002), as well as research conducted in companies Pizzaria UUH and SENAI CET - Italo 
Bologna, this study aimed at identifying the probability of a successful leader being competent to get the same results regardless of the business 
environment in which he find himself. The methodology consisted of the application of quantitative and qualitative research, using questionnaires 
adapted from Vasconcelos (2007) and Lima (2010), the first group involving led from the above companies, and the second to the managers. The 
research result showed that managers take specific profiles and different skills to lead effectively, with low rates of success when it comes to leading 
companies with different business environments. By achieving this evidence and solve the presented problem, the aim of this work was achieved 
successfully, providing greater understanding of the importance of the figure of the leader and the qualities needed for the role of Manager.

Key words: Administration of management skills. Leadership profile. Managerial learning.
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1 INTRODuÇÃO 

Tendo em vista o contexto atual do mercado com-
petitivo, com o constante surgimento de pequenos 
negócios e a evolução continua das práticas de pro-
dução e comercialização, quando é compreendida a 
verdadeira importância da administração de uma or-
ganização, implica-se para com lideres com o perfil e 
competências necessárias. A capacitação dos lideres 
fornece competências para que possam gerir pequenas 
equipes ou toda uma empresa com convicção, habili-
dades teóricas e práticas. 

A liderança por competência proporciona vanta-
gens indiscutíveis, como a segurança nas decisões do 
gestor, uma vasta quantidade de possíveis estratégias 
a serem tomadas, maior facilidade na detecção e re-
solução de problemas ou riscos, assim como oportu-
nidades. Entretanto, cabe salientar que, cada cenário 
empresarial exige um grupo diferente de competên-
cias a serem utilizadas, onde o mau uso seja ele menor 
do que o necessário ou maior do que o possível para a 
empresa poder acarretar em perdas e/ou deficiências. 

Haja vista este preceito, faz-se necessário o estu-
do posterior dos distintos ambientes empresariais que 
compõem o mercado para que se entenda a possibi-
lidade de aplicação e a probabilidade de sucesso da 
liderança por competência. 

No cenário atual, no qual a competitividade e ori-
ginalidade são fatores irrenunciáveis, englobando pe-
quenas empresas as multinacionais, centralizam-se as 
ambições em líderes, discriminando as competências. 
Diante dessa realidade, existe o questionamento quan-
to à complexidade da liderança em empresas com di-
ferentes portes e segmentos de mercado: Um líder de 
sucesso seria competente para obter os mesmos resul-
tados, apresentando as mesmas competências geren-
ciais, independente do cenário empresarial em que se 
encontra?

Esta obra se fundamentou nos ensinamentos de 
doutrinadores e na realidade da liderança em empre-
sas totalmente distintas, a Pizzaria UUH e o SENAI 
– CET Ítalo Bologna, tendo por objetivo, dar-se o per-
fil de cada gestor perante seus liderados, ponderar as 
competências desenvolvidas pelos gestores diante da 
realidade de cada empresa, na pretensão de identificar 
as habilidades de liderança, através das competências 
dos gestores, no intuito de ponderar o perfil dos líde-
res da pequena e grande empresa.

Mediante a construção do presente artigo, foram 
realizadas pesquisas em empresas de grande e peque-
no porte, sendo estas, Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial – SENAI – é uma entidade de direito 
privado, organizada e administrada pela Confederação 
Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-Lei nº 
4.048, de 22 de Janeiro de 1942. Atuando há 42 anos 
no mercado da cidade de Mossoró/RN o SENAI- CET 
Ítalo Bologna é composto atualmente por um quadro 
funcional de 49 colaboradores. 

A Pizza e Sanduiche UUH no Ponto Ltda ME, 
de nome fantasia: Pizzaria UUH, fundada em Abril 
de 1998 por Neirone Dantas da Silva, atualmente si-
tuada na cidade de Mossoró/RN, uma organização 
de direito privado, administrada por gestão familiar, 
possui quadro funcional de 5 colaboradores. A Pi-
zzaria UUH, atua no segmento de alimentos, o qual é 
responsável pela comercialização e produção indus-
trial de comida para consumo.

2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 LIDERANÇA

A liderança consiste na habilidade de gerir um 
grupo de pessoas, coordenando-as para que se tornem 
uma equipe que produz efeito positivo para o cresci-
mento da organização. Tourinho (1982, p. 59) define 
liderança como “a atividade de influenciar pessoa a 
cooperar na consecução de um objetivo que conside-
ram para si mesmo, desejável”.

Evidencia-se a complexidade da relação entre 
o líder e os liderados. A eficácia do líder depende 
estritamente da colaboração da equipe, como rela-
ta Chemers e Ayman (1993, apud BERGAMINI, 
2009, p. 15) ao deliberar que “os seguidores afetam 
o poder de influência do líder, o estilo do seu com-
portamento, assim como o desempenho do próprio 
grupo através do seu processo de percepção, valori-
zação e julgamento”. 

 É primordial que o líder mantenha a harmonia no 
ambiente de trabalho, de modo encaminhar o desen-
volvimento da equipe rumo ao objetivo principal e 
obter resultados eficientes. A competição atual solicita 
liderança em cada nível da empresa. Sem a lideran-
ça que satisfaça aos requisitos acima citados, torna-
-se cada vez mais distante o futuro desejável para a 
organização e para o ambiente empresarial. Ausência 
ou a falta de efetividade na liderança provoca o des-
controle da organização, sobretudo, uma empresa sem 
objetivos acarretará à desvalorização da empresa, ou 
até mesmo a dissolução.

2.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA

A gestão por competências propõe-se a orientar 
esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, 
nos diferentes níveis da organização – individual, 
grupal e organizacional –, as competências neces-
sárias à consecução de seus objetivos (CARBONE 
2006, p. 50). Katz (1986) impõe três competências 
básicas denominadas como competência técnica, in-
dividuais e organizacionais as quais se unem, gerando 
outras variadas. 

2.2.1 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
  
Essas competências são as características organi-

zacionais próprias de uma empresa, que não podem 
ser copiadas. Prahalady e Ramaswam (2003) enfa-
tizam que as competências essenciais são os fatores 
determinantes do diferencial competitivo. Diante 
dessas diretrizes, compreende que as competências 
essenciais englobam uma série de fatores, sejam eles 
físico, abstratos, organizacionais, ou de recursos hu-
manos, que criam as capacidades geradoras de vanta-
gem competitiva.

As competências organizacionais compõem a cai-
xa de ferramenta indispensável para a eficácia da or-
ganização, viabilizando o necessário para que os ob-
jetivos estratégicos sejam alcançados. Segundo Ruas, 
Antonello e Boff (2005) essa ponderação compreen-
de a capacidade da organização, presentes nos proce-
dimentos internos ou de relação com o meio externo, 
onde se aplicam experiências, práticas e metodolo-
gias, do mesmo modo que fatores abstratos como os 
valores e a cultura da empresa. Pode-se compreender, 
portanto, que a competência organizacional trata a ca-
pacidade e habilidade dos indivíduos que compõem a 
característica única de cada empresa.

 

2.2.2 COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

De modo geral, a competência individual é res-
ponsável por diferenciar um indivíduo de outro em 
relação ao desempenho de sua função. Boterf (1994, 
apud DUTRA, 2009, p. 22) disserta que a competên-
cia individual “não é um estado ou conhecimento que 
se tem, nem é resultado de treinamento. É, na ver-
dade, colocar em prática, em determinado contexto, 
o que se sabe”. O profissional é competente quando 
consegue unir os conhecimentos teóricos e os conhe-

cimentos práticos ao executar sua atividade, sempre 
visando à excelência.

A competência individual se baseia em três diretri-
zes, conhecidas como CHA, sendo elas: conhecimento, 
habilidades e atitudes. Não obstante apenas questões 
técnicas, mas as aptidões cognitivas que cada pessoa 
possui. O conhecimento está relacionado com a forma-
ção acadêmica, isto é, os conhecimentos adquiridos em 
formação, à teoria. A habilidade caracteriza a prática, a 
vivência, o domínio do conhecimento, ou seja, é o sa-
ber fazer e a atitude está relacionada ao comportamen-
to humano. A esse conjunto de ferramentas de cada 
colaborador é chamado de Gestão por Competências.

Para Gramigna (2002) o conceito CHA está ba-
seado na Árvore de Competências, onde o progresso 
das competências pessoais está ligado ao crescimento 
da árvore. A autora define o significado dessas três 
dimensões como: 

	 Tronco (Conhecimento): É o teor te-
órico que o indivíduo disponibiliza. Permite 
que o profissional enfrente os conflitos do dia 
a dia com maior facilidade. 
	Copa (Habilidade): É a capacidade 

técnica para obter resultados com eficácia e 
eficiência.
	Raiz (Atitude): Compreende a cul-

tura determinadora do comportamento do 
indivíduo, englobando os princípios éticos e 
morais.

As três dimensões, efetivam-se harmonicamen-
te, atribuindo valor à vida profissional do indivíduo. 
Aquele que consegue compreender e destacar o co-
nhecimento que possui as habilidades que podem 
exercer com esses conhecimentos e toma atitudes 
diante dessa compreensão, obtém a consolidação da 
competência.

2.2.2.1 COMPETÊNCIA TÉCNICA E 
COMPORTAMENTAIS

As competências técnicas estão associadas à traje-
tória que envolve as instruções formais, treinamento 
e conhecimento técnico. Leme (2006, p. 3) enfatiza 
competências técnicas sendo “tudo o que o profissio-
nal precisa ter para desempenhar seu papel”. Em cor-
relação com o conceito de Gramigna (2002), a autora 
associa à ideia aos pilares das competências técnicas, 
que são expressas pelo “C” e pelo o “H”, o “Saber” e 
o “Saber Fazer”, ou seja, os atributos de capacitação 
que instituem as habilidades necessárias na execução 
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prática, planejada e crítica de tarefas. 
Kardec (1978) aborda competências comportamen-

tais como o preceito essencial da psicologia humana. 
Contempla mutuamente o comportamento intelectual e 
o comportamento ativo, os quais exteriorizam como o 
indivíduo tende a agir. O comportamento do profissional 
é caracterizado, assim como influenciado, por uma série 
de fatores. Sobrepondo-se a essa expectativa, encontra-
-se a certeza de que o mesmo é responsável pela forma-
ção das relações interpessoais dentro da empresa.

2.3 GERENCIAMENTO DE PEQUENAS E 
GRANDES EMPRESAS

Ainda que possuam fundamentos semelhantes, as 
pequenas e grandes empresas possuem grandes dife-
renças no que diz respeito à gestão, desde a questão 
dimensional quanto à administração. De acordo com 
Santos (1982, apud CHIAvENATO, 2008, p. 41) “a 
empresa é comumente definida pelos economistas 
como uma unidade básica do sistema econômico, cuja 
principal função é produzir bens e serviços”. Para Ma-
ximiano (2000), empresa pode ser definida como ativi-
dade organizada que possui o objetivo de instituir re-
lação do ofício entre profissionais e a entidade econô-
mica, no intuito de gerenciar os recursos à disposição 
de maneira eficiente, satisfazendo os objetivos mútuos. 

Franzoni (1996) objetiva que, indiferentes ao porte 
da empresa são diversos os processos que devem efe-
tuar. Procedimentos como compras, vendas, pagamen-
tos, recebimentos ou controle de estoque, são essen-
ciais a qualquer empreendimento. No que diz respeito 
à empresa de médio porte, Maximiano (2000) refere 
que a estrutura da mesma está organizada segundo as 
decisões a respeito da divisão de trabalho, as normas 
de autoridade e a comunicação empresarial. Na mi-
croempresa é possível que todas estas atividades se-
jam executadas pelo próprio proprietário. Chiavenato 
(2008, p. 42) pondera que “a pequena e a média empre-
sa conseguem, com maior facilidade, satisfazer à ne-
cessidade de especialização com a busca da fragmen-
tação de atividades capazes de integrar adequadamente 
tecnologia, qualidade e competitividade”. 

Farah; Cavalcanti, Luciana (2008) dissertam sobre 
a complexidade nas organizações, como aquelas que 
possuem estruturas variadas, que difere por consequ-
ência de necessidades ao interesse de cada uma, como 
a dimensão, os objetivos estratégicos, dentre outros. 
A partir do momento que o crescimento organizacio-
nal se concretiza, surgem novos desafios, tendo em 

vista que, ao mesmo tempo se exigem novos procedi-
mentos que se equiparem à abrangência do negócio. 
Nessa realidade, o líder deve estabelecer o equilíbrio 
entre as vantagens do crescimento e a complexidade 
de aderir a novos processos.

2.4 LIDERANÇA SITUACIONAL DE HERSEY 
E bLANCHARD

Existem diferentes teorias a respeito do compor-
tamento ideal para a liderança, destacando-se a teoria 
da liderança situacional, ou seja, o comportamento 
dependerá dos fatores que afetam a equipe lidera-
da. Hersey e Blanchard (1986) afirmam que nunca 
será demais enfatizar a importância da capacidade 
de diagnóstico de um líder. Se as capacidades e os 
motivos das pessoas que lhe estão subordinadas são 
tão variáveis, deve ter sensibilidade e capacidade de 
diagnóstico para poder sentir e apreciar as diferen-
ças. O líder deve ter a flexibilidade pessoal e a gama 
de habilidades necessárias para variar seu comporta-
mento.  Se as necessidades e motivos dos seus su-
bordinados forem diferentes, devem ser tratadas de 
modo diferente. Hersey e Blanchard (1986, p. 186) 
explica que a necessidade de um modelo situacional 
significativo na área da liderança foi reconhecida na 
literatura especializada já faz um bom tempo, “não 
é apenas o reconhecimento desse fator dos ‘determi-
nantes situacionais’, mas sim uma conceituação siste-
mática da variação situacional nas suas possibilidades 
de se relacionar com o comportamento de liderança”. 
Considerando constantemente a importância irrefutá-
vel dos liderados, haja vista a relevância que possuem 
não só individualmente, mas também como coletivi-
dade, podendo determinar o poder e a eficácia do lí-
der através da aceitação ou rejeição.

Não existe um único modo melhor de influenciar 
as pessoas. O estilo de liderança que uma pessoa deve 
adotar com indivíduos ou grupos depende do nível de 
maturidade das pessoas que o líder deseja influenciar 
(HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 188). No que 
concerne à liderança situacional, maturidade consiste 
na capacidade e disposição do liderado em se respon-
sabilizar por dirigir o próprio comportamento (HER-
SEY; BLANCHARD, 1986).

No intuito de relacionar a maturidade dos colabo-
radores e os estilos de liderança adotados pelos gesto-
res, que condizem conforme os liderados passam da 
imaturidade para a maturidade fora elaborado o es-
quema gráfico exposto na figura 2 abaixo. 

Ao observar a figura, pode-se notar uma linha des-
crevendo uma curva ao percorrer uma área retangular 
dividida em quatro espaços menores. Cada um dos 
espaços menores representa os quatro diferentes es-
tilos de liderança: Determinar (E1), Persuadir (E2), 
Compartilhar (E3) e Delegar (E4). Por sua vez, a li-
nha, denominada curva prescritiva, é responsável por 
indicar o estilo de liderança que deve ser adotado. Os 
movimentos da mesma são alterados em concordân-
cia com o comportamento mais adequado ao nível de 
maturidade do liderado.

O nível de comportamento pode ser avaliado, ob-
servando o ponto convergente em que a curva se en-
contra, medindo de baixo para cima o comportamento 
de relacionamento e da esquerda para a direita o com-
portamento de tarefa.

O nível de maturidade apresentado pelo liderado 
está indicado na reta logo abaixo do retângulo princi-
pal. Esta reta, por sua vez, é dividida em quatro níveis 
diferentes: Maturidade Baixa (M1), Baixa e Modera-
da (M2), Moderada e Alta (M3), Alta (M4).

Conforme a maturidade aumenta, a curva percorre 
os diferentes espaços que representam os estilos de 
liderança, indicando o nível do comportamento de 
tarefa e do comportamento de relacionamento mais 
adequado, ilustrando as características do comporta-
mento estilo de liderança.

Com a finalidade de facilitar a compreensão quan-
to à relação entre estes diversos fatores apresentados, 
os mesmos foram organizados na tabela 1 que segue 
abaixo:

Figura 2: Estilos de liderança.

tabela 1: Estilos de liderança.

Fonte: Hersey e Blanchard (1986, p. 189).

Fonte: Hersey e Blanchard, (1986, p. 192).
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Para exemplificar o estilo de liderança Hersey e 
Blanchard (1986) os define da seguinte forma: Perfil 
1 (Determinar), perfil 2 (Persuadir), perfil 3 (Compar-
tilhar), perfil 4 (Delegar). Quanto ao perfil 1, determi-
nar, os autores apontam da seguinte forma:

	 Perfil 1: Determinar - Ao lidar com 
colaboradores que não possuem capacidade 
ou força de vontade para realizar as tarefas 
que lhes cabem, o gestor do Perfil 1 opera 
por meio do comando diretivo, especifican-
do quais as obrigações a serem cumpridas e 
todos os requisitos para que a mesma atinja 
o objetivo desejado. Dispensa-se o relacio-
namento de partilha e apoio, que pode ser 
entendido como permissivo ou até mesmo 
como reconhecimento de más condutas, po-
dendo distorcer o reconhecimento e a autori-
dade do líder.
	 Perfil 2: Persuadir - O perfil 2 classi-

fica o líder que conta com liderados entusias-
mados e dispostos, entretanto, que não pos-
suem os requisitos necessários para tomarem 
decisões próprias. A liderança deve preocu-
par-se em fortificar esta dedicação do cola-
borador, ao mesmo tempo em que atua dire-
tivamente, apontando-lhes as ações a serem 
tomadas para resumir as tarefas, convencen-
do-o e não o obrigando. É importante aceitar 
as ideias dos liderados quando compreender 
suas razões e julgá-las cabíveis, deste modo, 
aumenta-se a probabilidade de obter o reco-
nhecimento e a confiança do liderado.
	 Perfil 3: Compartilhar - O gestor que 

adota este perfil está diante de colaboradores 
capacitados, que possuem conhecimento e 
potencial para executarem suas tarefas indi-
vidualmente, entretanto, falta-lhes força de 
vontade e autoconfiança para tomarem as ini-
ciativas. É papel do líder do Perfil 3 assumir 
a postura de mediador, utilizando-se de con-
ceitos da gestão participativa e da liderança 
compartilhada, motivando e apoiando os li-
derados para que estes alcancem os objetivos 
almejados.
	 Perfil 4: Delegar - Mediante  cola-

boradores autônomos e dedicados, o líder 
do Perfil 4 deve preocupar-se menos com as 
obrigações dos liderados, permitindo que os 
mesmos tomem decisões próprias, sem sua 
interferência direta ou indireta, apenas sendo 
responsável por avaliar os resultados. Adota-

-se conceitos da delegação de poder, onde 
profissionais capacitados têm autonomia 
para decidir qual a melhor escolha para ge-
rir projetos, solucionar problemas e alcançar 
objetivos.

Haja vista a natureza mutável do comportamento 
de um indivíduo, é possível que ocorram alterações. 
Quando o líder se deparar com mudanças no desem-
penho dos liderados, cabe a ele reavaliar o estilo ado-
tado, retornando a curva prescritiva, a fim de se ade-
quar à nova situação. A luz dos preceitos da liderança 
situacional, o liderado não deve ser forçado a mudar, 
mas sim, o líder deve adaptar-se ao mesmo, dando-
-lhe o apoio necessário e a direção apropriada.

3 mETODOLOgIA

O trabalho trata de um estudo de caso de aborda-
gem quantitativa e qualitativa na modalidade artigo 
científico. Fora desenvolvido nas empresas Pizzaria 
UUH e SENAI – CET Ítalo Bologna, ambas locali-
zadas na cidade de Mossoró/RN. Os questionários 
utilizados foram os ensinamentos apresentados no 
referencial teórico e a contemplação da realidade e 
abrangência do ambiente de interesse pesquisado, as-
sim como os respectivos gestores.

Na pretensão de exercer análise exploratória, no 
discorrer do mês de Março de 2014, aplicaram-se 
dois questionários, o primeiro aos colaboradores 
das respectivas empresas com objetivo de iden-
tificar o perfil do gestor perante os liderados, e o 
segundo questionário fora aplicado aos gestores 
com a finalidade de identificar as competências ge-
renciais pertinentes ao cargo.  A partir da relação 
de colaboradores fornecidos as empresas, fora le-
vantada a amostragem para aferir os objetivos em 
estudo. Na empresa UUH Pizzaria, abordou-se o 
gestor e quatro liderados, que representam 100% 
dos colaboradores, enquanto na empresa SENAI – 
CET Ítalos Bologna, abordaram-se o gestor e onze 
dos liderados, que figuram 22% de uma população 
de 49 colaboradores, nas quais foram escolhidos 
devido à função e comunicação direta com o gestor 
da empresa. 

O instrumento utilizado para obtenção do perfil 
dos líderes mediante o liderado fora originalmente 
elaborado por vasconcelos (2007), o qual se emba-
sou na Escala de Likert e fundamentou no ensina-
mento de Hersey e Blanchard (1986). O mesmo fora 
adaptado de acordo com os objetivos específicos do 

presente estudo, pelos autores desta peça. Para a me-
lhor precisão deste instrumento, foram estipulados 
itens atitudinais, que possuem o intuito de mensurar 
a concordância do indivíduo com a frase apresenta-
da. Esta frase apresenta um comportamento relacio-
nado a um dos perfis de liderança utilizados para a 
pesquisa. As questões foram enumeradas de 1 a 20, 
porém, cada uma delas fora previamente classificada 
entre quatro diferentes subgrupos, os quatro perfis 
de liderança. As questões pertinentes ao Perfil 1 – 
Informar / Determinar, são as questões de no. 1, 5, 9, 
13 e 17. Ao perfil 2 – vender / Persuadir são as ques-
tões de n°. 2, 6, 10, 14, e 18. Os itens pertinentes ao 
perfil 3 – Participar / Compartilhar são dispostos nas 
questões de n°. 3, 7, 11, 15 e 19. Por fim, ao perfil de 
n°. 4 – Delegar são pertinentes as questões de n°. 4, 
8, 12, 16 e 20. vale ressaltar que o sujeito pesquisa-
do não possui conhecimento desta classificação, evi-
tando que o mesmo venha a interferir no resultado 
encontrado e ao mesmo tempo facilitando a análise 
das respostas obtidas.

Para identificar qual perfil o indivíduo apresentou, 
somam-se os pontos obtidos segundo as respostas ao 
questionário. As possíveis respostas para mensuração 
de concordância e os pontos atribuídos a cada uma 
delas foram: Muito Característico (1 ponto), Caracte-
rístico (2 Pontos), Pouco Característico (3 pontos) e 
Nada Característico (4 pontos). O subgrupo que obti-
ver menor número de pontos indica o perfil predomi-
nante do sujeito abordado.

O segundo instrumento de pesquisa utilizado para 
mensurar as competências desenvolvidas pelos ges-
tores diante da realidade de cada empresa, fora um 
questionário adaptado pelos presentes autores no 
intuito de atender aos objetivos deste estudo, tendo 
sido o original construído por Lima (2010), que se 
embasou no modelo de Braga e Brito (2009). Fora di-
vidido em três fases, correspondendo cada uma delas, 
respectivamente a indicadores, sendo eles o indicador 
cognitivo (conhecimentos), e o indicador comporta-
mental (habilidades e atitudes). Este questionário tem 

por objetivo identificar o perfil de competências ge-
renciais dos gestores. 

Para a coleta de dados, solicitou-se que o gestor 
de cada uma das empresas escolhesse apenas cinco 
variáveis em cada uma das fases do questionário. Em 
seguida, os gestores demonstraram a importância que 
confere a cada uma das variáveis. Para facilitar a aná-
lise de dados, atribuiu-se a cada grau de importância 
um número referente a peso conforme segue: 5 (Ex-
trema importância), 4 (Muito Importante), 3 (Bastante 
Importante), 2 (Importante), 1 (Menor Importância). 
Ao escolher uma variável, o gestor atribuía um peso à 
mesma, indicando assim o grau de importância, sem 
que houvesse repetição dos pesos.

A apuração dos dados se embasou em análise de 
conteúdo, avaliando-se as variáveis escolhidas por 
cada gestor quanto à frequência e quanto à concor-
dância entre os mesmos. Logos após a coleta dos da-
dos, fora realizada a tabulação de dados através de 
demonstração em gráficos. Os resultados encontrados 
foram comparados aos ensinamentos expostos no re-
ferencial teórico, constatando assim as evidencias ne-
cessárias para o objetivo deste trabalho.

4 REsuLTADOs E DIsCuRsÕEs

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS DE 
LIDERANÇA

 
 Na tabela subsequente (Tabela 2) expõe-se os 

pontos auferidos a cada um dos gestores após análise 
dos dados obtidos através do questionário desenvol-
vido com base nas respostas dos liderados, utilizando 
as práticas conforme a metodologia. 

O referido questionário teve por objetivo se dar o 
perfil de cada gestor perante os liderados, transfor-
mando a opinião dos mesmos em dados e posterior-
mente analisando-os, gerando os resultados.

Fonte: Pesquisa de campo (Março, 2014).

tabela 2: Pontuação de perfil identificado.



96 97Revista Raunp, v.6, n.2, p. 89-100, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204 Revista Raunp, v.6, n.2, p. 89-100, abr./set. 2014 ISSN 1984-4204

Os resultados alcançados identificam que o ges-
tor da empresa de grande porte, SENAI – CET Ítalo 
Bologna, enquadra-se no Perfil 3 (Partilhar/Com-
partilhar), caracterizado pela menor pontuação, 101 
pontos, e o gestor da empresa de pequeno porte, Pi-
zzaria UUH, enquadra-se no Perfil 4,  (Delegar), por 
obter 36 pontos.

Embasando-se nos resultados, quanto à orga-
nização SENAI - CET Ítalo Bologna, diagnosti-
cou-se que, os liderados possuem conhecimento 
técnico e prático assim como a experiência pro-
fissional para executarem individualmente as 
responsabilidades, conforme salientam Hersey e 
Blanchard (1986), o gestor quel adota este perfil 
está diante de colaboradores capacitados, que pos-
suem conhecimento e potencial para executarem 
suas tarefas individualmente. Entretanto o grande 
fluxo de processos interligados implica na exis-
tência de um líder capaz de orientá-los. Os autores 
Hersey e Blanchard (1986, p.190) ressaltam ainda 
que o perfil 3 se denomina como “[...] comparti-
lhar, porque o líder e o liderado participam juntos 
da tomada de decisão, sendo o papel principal do 
líder possibilitar a tarefa e a comunicação”. Por-
tanto, o líder deve assumir a postura de mediador, 
sendo motivador, apoiando e incentivando, fazen-
do com que os mesmos utilizem a capacidade que 
possuem. Não deve atuar como atitudes comando, 
mas sim como orientador, aumentando a probabi-
lidade de eficácia ao liderar colaboradores com 
esse nível de maturidade. 

Em referência à empresa Pizzaria UUH, os cola-
boradores possuem tarefas distintas e de baixa com-
plexidade, as quais desempenham continuamente e 
com pouca intervenção. Relata-se que os mesmos 
possuem individualidade para a execução das tarefas. 
Desta forma, o gestor descrito no perfil 4 adéqua-se 
a esse aspecto por delegar autonomia aos liderados, 
permitindo que os mesmos tenha a liberdade de to-
mar decisões independentemente. Segundo Hersey 
e Blanchard (1986), o estilo delegar destaca-se pela 
ausência da necessidade de direção, pois os liderados 
possuem competência e nível profissional para toma-
rem suas próprias ações. 

No contexto onde se encontram os colaborado-
res deste nível de maturidade, como especificam 
Hersey e Blanchard (1986, p. 191) “têm capacidade 
e disposição para assumir responsabilidade”. Sen-
do assim, a interferência do líder se torna solidária, 
e quando ocorre continuamente, pode se tornar um 
comportamento de comando, afetando o reconheci-

mento e confiança que os liderados possuem quan-
to ao gestor. Hersey e Blanchard (1986) salientam 
ainda que os profissionais capacitados têm auto-
nomia para decidirem qual a melhor escolha para 
gerir projetos, solucionar problemas e alcançar ob-
jetivos. Não se trata de excesso de liberdade, mas 
sim, demonstração de confiança e reconhecimento 
por parte do gestor, alimentando a disposição e a 
autoestima do liderado.

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
GERENCIAIS

No intuito de se obter os resultados necessários 
para a constatação das competências desenvolvidas 
pelos gestores diante da realidade de cada empresa, 
realizou-se a ponderação dos dados coletados, con-
forme ilustra nos gráficos subsequentes.

4.2.1 INDICADOR COGNITIVO 
(CONHECIMENTOS) 

As variáveis apresentadas nessa etapa do ques-
tionário compõem as competências cognitivas. 
Gramigna (2002) conceitua que o conhecimento, 
competência cognitiva, permite que o profissio-
nal enfrente os conflitos do dia a dia com maior 
facilidade. Ao auferir pontos a cada uma das com-
petências apresentadas, os gestores organizaram 
as mesmas com o pretexto de quais delas propor-
cionariam as ferramentas necessárias para gerir 
a empresa da maneira mais eficiente. Farah; Ca-
valcanti, Luciana (2008) deliberam sobre a com-
plexidade existente entre as micros ou pequenas 
empresas e grandes negócios, diferenciando-as 
quanto a seus objetivos estratégicos dimensões, 
dentre outras variáveis. 

Diante desse contexto, o gráfico subsequente (Grá-
fico 1) delineia o indicador cognitivo (Conhecimento) 
de cada gestor, vislumbrando a importância e o peso 
diante de cada aspecto que os mesmos possuem como 
competência.  

verificou-se que o gestor da empresa SENAI - 
CET Ítalo Bologna empregou o grau de importância a 
cada uma das competências gerenciais cognitivas da 
seguinte forma: 5 (Extrema importância) ao Planeja-
mento Estratégico; 4 (Muito Importante) à Gestão de 
Pessoas; 3 (Bastante Importante) à Administração/Fi-
nanças; 2 (Importante) ao Produto/Mercado de Atu-
ação; 1 (Menor Importância) à Tomada de Decisão.

Diante de realidade distinta, o gestor da Pizza-
ria UUH distribuiu o grau de importância de ma-
neira totalmente diversa: 5 (Extrema importância) 
à Gestão de Pessoas; 4 (Muito Importante) à Ad-
ministração/Finanças; 3 (Bastante Importante) ao 
Planejamento Estratégico; 2 (Importante) à Gestão 
da Qualidade; 1 (Menor Importância) ao Produto/
Mercado de Atuação.

Tomando como base o resultado e o ensinamento 
de Farah; Cavalcanti, Luciana (2008), pode-se notar 
necessidade de conhecimento distinto para cada ges-

tor. Deste modo, podem-se evidenciar visões diferen-
tes no que abrange os Conhecimentos.

 
 

4.2.2 INDICADOR COMPORTAMENTAL 
(HAbILIDADE) 

As habilidades de um indivíduo variam quanto ao 
conhecimento teórico que possuem, assim como a ex-
periência prática que desenvolveram enquanto execu-
taram suas atividades, fazendo uso dessa ferramenta 
comportamental. Para Gramigna (2002), as habilida-
des configuram a capacidade técnica para obter resul-
tados com eficácia e eficiência. Portanto, não só basta 
conhecer, deve-se saber aplicar este conhecimento. 

O gráfico a seguir (Gráfico 2) mostra os resultados ob-
tidos diante da abordagem do indicador comportamental 
(Habilidade) na qual os gestores apontaram como grau de 
importância em presença dos aspectos organizacional.

Gráfico 1: Resultado Indicador Cognitivo Tronco (Conhecimento).

Fonte: Pesquisa de campo (Março, 2014).

Fonte: Pesquisa de campo (Março, 2014).

Gráfico 2:  Resultado Indicador Comportamental Copa (Habilidade).
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Os resultados do questionário apuraram que o ges-
tor da empresa SENAI - CET Ítalo Bologna, a respeito 
das habilidades apresentadas, promoveu grau de im-
portância da seguinte maneira: 5 (Extrema Importân-
cia) à Liderança; 4 (Muito Importante) à Inspiração e 
Motivação da Equipe; 3 (Bastante Importante) ao Pla-
nejamento; 2 (Importante) à Criatividade/Inovação; 1 
(Menor Importância) à Comunicação/Saber Ouvir.

Do mesmo modo, o gestor da Pizzaria UUH profe-
riu importância às variáveis, demonstrando o resulta-
do a seguir: 5 (Extrema Importância) à Criatividade/
Inovação; 4 (Muito Importante) ao Trabalho em Equi-
pe; 3 (Bastante Importante) à Organização; 2 (Impor-
tante) ao Planejamento; 1 (Menor Importância) à Co-
municação/Saber Ouvir.

 Segundo os resultados obtidos nesta pesqui-
sa, no ponto de vista dos líderes abordados, a impor-
tância das habilidades necessárias para a gestão de 
uma pequena empresa e de uma grande empresa va-
ria. Entretanto, pode-se notar semelhança em algumas 
das habilidades apontadas, sendo elas Planejamento, 
Criatividade/Inovação e Comunicação/Saber Ouvir

Simultaneamente, pode-se evidenciar que os re-
sultados refletem semelhança para com a pesquisa 
aplicada anteriormente aos colaboradores de cada 
empresa para identificar o perfil dos líderes. Nos re-
sultados do presente questionário, o fator Liderança 
fora apontado como principal pelo gestor do SENAI 
– CET –Ítalo Bologna e o fator Criatividade/Inovação 
fora o preferencial para o gestor da Pizzaria UUH.

O questionário anterior, quanto ao perfil, consta-
tou-se que na empresa SENAI - CET Ítalo Bologna, o 
líder atua proporcionando motivação e orientação aos 
liderados, sendo a habilidade de Liderança essencial. 
Segundo Tourinho (1982), liderança é “a atividade de 

influenciar pessoa a cooperar na consecução de um 
objetivo que consideram para si mesmo, desejável”. 
Equivalentemente, constatou-se que o líder da empre-
sa Pizzaria UUH deve preocupar-se mais com os ob-
jetivos do negócio do que com a execução das tarefas 
dos liderados, os quais possuem capacidade e auto-
nomia para atuarem individualmente. A habilidade de 
ser criativo, inovador, pode ser insubstituível para a 
atuação no mercado competitivo, assim como Praha-
lady e Ramaswam (2003) acentuam, é de grande im-
portância que o líder possua competências apuradas 
mediante a competitividade.

Mediante esta constatação, pode-se notar a con-
cordância entre os resultados obtidos no estudo como 
um todo, pois os identificados perfis e as competên-
cias apontadas complementam-se para melhor desen-
volvimento das atividades das empresas.

4.2.3 INDICADOR COMPORTAMENTAL 
(ATITUDE)

Os gestores de uma empresa possuem conceitos 
morais e éticos, os quais determinam as atitudes dos 
mesmos. Esta é uma predeterminação básica que rege 
as ações de todo individuo. Gramigna (2002) delibera 
sobre atitudes como uma das competências pessoais, 
sendo definida como a cultura determinadora do com-
portamento do indivíduo, englobando os princípios 
éticos e morais. 

Mediante esse entendimento, o gráfico subjacente 
(Gráfico 3) abrange os resultados da pesquisa quanto 
ao indicador comportamental (Atitude), demonstran-
do o comportamento adotado pelos gestores, assim 
como a importância proferida aos mesmos.

Fonte: Pesquisa de campo (Março, 2014).

Diante dessa premissa, o gestor da empresa SE-
NAI - CET Ítalo, determinou quais as características 
que considera importante nas atitudes de um gestor, 
dando pontuação a cada uma delas, conforme de-
monstrado na sequência: 5 (Extrema Importância) 
ao Ético; 4 (Muito Importante) ao Comprometido; 3 
(Bastante Importante) ao visionário; 2 (Importante) 
ao Responsável; 1 (Menor Importância) ao Determi-
nado.

Amparado no mesmo pretexto, o gestor da Pizza-
ria UUH deliberou pontos a cada característica, con-
siderando a necessidade das mesmas para o desenvol-
vimento efetivo da empresa que lidera: 5 (Extrema 
Importância) ao visionário; 4 (Muito Importante) ao 
Auto Motivador; 3 (Bastante Importante) ao Ético; 2 
(Importante) ao Comprometido; 1 (Menor Importân-
cia) ao Servidor/Cuidadoso.

 Do mesmo modo como ocorreram as demais 
fases do questionário, os gestores diferem quanto ao 
grau de importância de todas as características, em-
bora, mais de uma vez, venham a concordar quanto a 
quais delas devem compor a competência do líder. 

O líder da empresa SENAI – CET Ítalo determi-
nou como característica mais importante o caráter 
Ético, enquanto o gestor da empresa Pizzaria UUH 
escolhera o comportamento Visionário. Apesar disso, 
ambos não descartaram as características escolhidas 
pelo outro. O gestor da empresa de grande porte dera 
importância 3 ao comportamento visionário, tendo o 
gestor da empresa de pequeno porte dado pontuação 
4 ao caráter Ético. Os gestores também escolheram o 
item Comprometido, diferindo apenas quanto ao grau 
de importância dado a esta variável. 

Portanto, pode-se evidenciar semelhança nas ati-
tudes tomadas pelos líderes das divergentes empresas. 

 
5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O presente estudo alcançou o objetivo almejado 
ao constatar o perfil de liderança dos gestores das em-
presas Pizzaria UUH e SENAI CET - Ítalo Bolog-
na, evidenciar as competências que cada um possui 

enquanto líderes em organizações de portes distintas, 
ao final das análises de dados, tornou-se possível de-
liberar quanto à probabilidade de líderes de empresas 
completamente análogas obterem resultados seme-
lhantes ao administrá-las.

Com base na pesquisa realizada com os liderados 
das respectivas empresas supracitadas, pode-se ava-
liar o comportamento dos lideres e o impacto causado 
pela diferença entre os métodos adotados por cada um 
dos mesmos. Compreendeu-se que ao adotar o perfil 
do líder da empresa de pequeno porte, Pizzaria UUH, 
e aplicá-lo na empresa de grande porte, SENAI – 
CET Ítalo Bologna, a grande probabilidade de existir 
carência nos resultados da organização, assim como 
contrário. A empresa Pizzaria UUH, por dispor de co-
laboradores de maturidade e capacidade alta, recep-
ciona a delegação de tarefas com segurança, entretan-
to, a empresa SENAI – CET Ítalo Bologna, ainda que 
possua colaboradores capacitados, carecem de segu-
rança e motivação para desenvolverem as tarefas sem 
a orientação da liderança. Por outro lado, enquanto os 
colaboradores da empresa de grande porte compre-
endem a intervenção do líder nas tarefas diárias, os 
liderados da empresa de pequeno porte consideram 
essa conduta como repressiva.

No que diz respeito às competências gerenciais 
dos gestores das empresas Pizzaria UUH e SENAI 
CET - Ítalo Bologna utilizadas pelos mesmos, expõe-
-se resultado de grande relevância. Houve alto índice 
de concordância entre os gestores quanto a qual das 
competências apresentadas devem ser adotadas no 
exercício da função de líder, porém, a importância 
que impuseram a cada uma das competências variou. 

Para fins de solidificar esse estudo, vale salientar 
que o mesmo descartou a hipótese de aprendizagem 
e capacitação por parte dos gestores, considerando 
apenas as competências que os permeiam atualmente. 
Haja vista o perfil de liderança e a visão por compe-
tência dos lideres, que divergiu em grande maioria, 
pode-se concluir que os líderes possuem grande pro-
babilidade de alcançar resultados divergentes quan-
do se encontram em um cenário empresarial distinto, 
tendo em vista a aplicação de competências adversas.

Gráfico 3:  Resultado Indicador Comportamental Raiz (Atitude). 
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resUmo
O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores que influenciam, dificultam e facilitam os relacionamentos interorganizacionais na manutenção de uma rede de 
cooperação. Este é um estudo descritivo-qualitativo, efetuado a partir de dados primários e secundários. O universo foi composto por 41 empresas conveniadas à 
rede analisada, sendo que a amostra se restringiu às onze empresas mais representativas. A análise documental foi submetida à técnica de análise de conteúdo. As 
entrevistas foram aplicadas à diretoria da rede e aos gestores das empresas. O principal fator dos relacionamentos interorganizacionais que influencia as empresas 
a cooperarem entre si, volta-se à ampliação de sua competitividade no setor farmacêutico. Os fatores que dificultam estão pautados na falta de interação e ausência 
dos associados às reuniões. Já os fatores que facilitam a manutenção da rede se baseiam na experiência do seu atual presidente, bem como na flexibilidade da rede.

Palavras-chave: Redes. Redes de cooperação. Relacionamentos interorganizacionais. Varejo.

aBstract
The objective of this research was to identify the factors that influence, complicate and facilitate inter-organizational relationships in the maintenance of a 
network of cooperation. This is a descriptive-qualitative study, carried out from primary and secondary data. The universe was composed of 41 companies 
connected to analyzed network, in this way the sample was restricted to the 11 most representative companies. The documentary analysis was subjected to 
the technique of content analysis. The interviews were applied to the network Board of Directors and the managers of the companies. The main factor of inter-
organizational relationships influencing companies to cooperate with each other and return to the expansion of its competitiveness in the pharmaceutical 
industry. The factors that cause complication are observed in the lack of interaction and absence of members at meetings. Since the factors that facilitate the 
maintenance of the network are based on the experience of its current President, as well as the flexibility of the network.

Key words: Knowledge; Knowledge Management; Institution of Higher Education and Technology.
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1 INTRODuÇÃO 

Atualmente o tema redes de empresas é conside-
rado por diversos autores um importante fator para 
as ações econômicas de empresas que se juntam em 
prol de objetivos em comum (GRANDORI; SODA, 
1995; BARRINGER; HARRISON, 2000; DYER; 
NOBEOKA, 2000; BALESTRIN; vERSCHOORE, 
2008). Isto porque é por meio dessa interação entre 
empresas, e da cooperação dela decorrente, que as 
empresas contemporâneas interagem com o atual am-
biente de negócios, buscando assim maior competi-
tividade de mercado, já que a atuação das empresas 
trabalhando de forma isolada não dispõe de todos os 
recursos necessários (OLIvER, 1990; GRANDORI; 
SODA, 1995; HALL, 2004). 

Não obstante, pesquisas conduzidas por Alves e 
Pereira (2013) e Alves, Alvaes e Klein (2013) indi-
cam que, apesar dos avanços sobre o tema redes de 
cooperação e da diversidade de trabalhos publicados 
em periódicos nacionais e internacionais, há um en-
tendimento ainda incipiente sobre o assunto, o que 
proporciona espaço para novas pesquisas a respeito. 
Portanto, a temática relacionamentos interorganiza-
cionais é relevante em função da complexidade ine-
rente ao fenômeno da associação de empresas numa 
rede de negócios. Para entender e avaliar os resultados 
desses relacionamentos, faz-se necessário compreen-
der o que as empresas têm de expectativas em relação 
à cooperação decorrente.

A pesquisa de referencial teórico elaborada neste 
trabalho evidencia que os fatores que influenciam, di-
ficultam e facilitam o desenvolvimento de relaciona-
mentos interorganizacionais na formação de uma rede 
de cooperação têm sido estudados de forma isolada, 
ou ainda que tais análises não tenham abordado apro-
priadamente os três níveis de variáveis em conjunto 
(fatores motivadores, dificultadores e facilitadores). 
Dessa forma, o presente estudo busca ampliar o co-
nhecimento desse complexo fenômeno a partir da 
análise conjunta dessas variáveis. Cabe ressaltar que 
esta pesquisa pretende analisar os resultados auferidos 
a partir dos dados coletados junto às pequenas empre-
sas integrantes de uma determinada rede de farmácias.

Dado ao exposto, esta pesquisa tem como objeti-
vo identificar os fatores que influenciam, dificultam e 
facilitam os relacionamentos interorganizacionais na  
manutenção de uma rede de cooperação de pequenas 
empresas, a partir de dois níveis de análise (organiza-
cional e interorganizacional).

Do ponto de vista prático, esta pesquisa poderá tra-

zer contribuições úteis à gestão das redes de empre-
sas, bem como à gestão das pequenas empresas atuan-
tes nessas redes. Assim, a pesquisa aqui apresentada é 
oportuna de modo proporcionar uma melhor compre-
ensão da temática redes de pequenas empresas, bem 
como dessas empresas isoladamente, de modo a evi-
denciar as consequências das ações coletivas orques-
tradas pela rede junto às pequenas empresas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 RELACIONAMENTOS 
INTERORGANIZACIONAIS EM REDES DE 
COOPERAÇÃO

Os relacionamentos interorganizacionais são, pri-
meiramente, originados pela busca de eficiência, po-
dendo serem observados como forma de negociação, 
ou seja, cada organização busca elevar ao máximo sua 
vantagem na obtenção e na alocação de recursos que 
são fundamentais para sua sobrevivência (OLIvER, 
1990; HALL, 2004; FRANCO, 2007; OTTONE; 
PONZANO, 2010; CASTRO; BULGACOv; HOFF-
MANN, 2011). Assim, relacionamento interorganiza-
cional pode ser entendido como o conjunto de transa-
ções, fluxos e ligações de recursos relativamente dura-
douros, que ocorrem entre duas ou mais organizações 
(OLIvER, 1990), sendo que sua ocorrência tem como 
premissa a seleção de um grupo de elementos que seja 
relevante à organização (FIEDLER; WELPE, 2010).

Autores como Whetten e Leung (1979), Castro; 
Bulgacov e Hoffman (2011) chamam atenção para o 
fato de que uma organização possa constituir relações 
interorganizacionais devido ao seu valor instrumen-
tal. Ou seja, os autores consideram o grau com que 
uma dada ligação poderá contribuir para o alcance 
dos objetivos organizacionais. Nesse contexto, a bus-
ca da eficiência ressalta a importância da aquisição 
de recursos para as organizações envolvidas, o que 
provoca racionalidade à medida que as organizações 
procuram maximizar seus ganhos nas interações ocor-
ridas (WHETTEN; LEUNG, 1979; OLIvER, 1990; 
REINL; KELLIHER, 2010). Essa eficiência advém 
dos processos de interação promovidos pelos partici-
pantes da rede, notadamente por meio do desenvolvi-
mento de ações de cooperação mutuamente benéficas 
às organizações envolvidas (ALvES et al., 2013; LA-
RENTIS et al., 2013).

De acordo com a teoria proposta por Van de Vem, 
Delbecq e  Koenig Jr (1976), quando duas ou mais 

organizações estão envolvidas num relacionamento, 
ambas constituem um sistema social com as seguintes 
características: a) o comportamento entre os membros 
é delineado, visando ao alcance dos objetivos coleti-
vos e individuais; b) os processos de interdependên-
cia emergem da divisão de tarefas e funções entre os 
membros envolvidos; c) um relacionamento interor-
ganizacional pode acontecer como uma unidade e tem 
uma identidade única separada de seus membros.

Para a compreensão dos relacionamentos interor-
ganizacionais também é necessário entender o que os 
motivam, ou seja, os resultados que esses relaciona-
mentos trazem para as organizações, como também 
compreender os fatores facilitadores e dificultadores 
(CASTRO; BULGACOv; HOFFMANN, 2011). Os 
fatores podem ser representados por aspectos ambien-
tais e organizacionais que instigam ou inibem um de-
terminado relacionamento, ou seja, influenciam a sua 
formação e manutenção (OLIvER, 1990; CÂNDI-
DO; ABREU, 2004). Também podem ser ilustrados 
como aqueles fatores que induzem a ocorrência dos 
relacionamentos interorganizacionais, representando 
assim pré-condições para que as interações ocorram 
(HALL, 2004). 

No que tange à motivação dos relacionamentos 
interorganizacionais, o poder pode ser citado como 
elemento motivador em função do potencial que de-
terminado relacionamento tem de permitir a uma or-
ganização exercer poder sobre outras organizações ou 
sobre seus recursos (OLIvER, 1990). Assim, o poder 
relaciona-se à escassez de recursos, configurando-se 
num fator que motiva as organizações ao tentarem 
exercer poder, influência ou controle sobre outras or-
ganizações que possuem os recursos requeridos. Tal 
situação contrasta com o pressuposto de que a escas-
sez de recursos motiva as organizações a cooperarem 
entre si. As organizações também instituem relacio-
namentos interorganizacionais como forma de se tor-
narem mais estáveis em face às incertezas ambientais, 
ou seja, elas se utilizam dos relacionamentos como 
resposta adaptativa ao ambiente incerto (CASTRO; 
BULGACOv; HOFFMANN, 2011). 

A concepção de confiança entre os atores da rede é, 
certamente, um dos fatores mais citados na literatura 
científica, sendo considerada pré-requisito para a coo-
peração, como também pode se configurar num fator 
dificultador dos relacionamentos interorganizacionais 
(HAKANSSON; KJELLBERG; LUNDGREN, 1992; 
HOFFMANN; SCHOLOSSER, 2001; MELLAT-PA-
RAST; DIGMAN, 2008; CASTRO; BULGACOv; 
HOFFMANN, 2011). A confiança é algo a ser  cons-

truído  em longo prazo  (JARILLO; STEvENSON, 
1991;  PARK; JUNGSON, 2001),  pois  os atributos 
básicos como honestidade, disposição e eficácia só 
podem ser compreendidos ao longo do tempo (LAJA-
RA; LILLO;  SEMPERE, 2002).

Estudos sobre as ações das organizações em um 
contexto de estratégia demonstram ser importante 
compreender como as ações da empresa impactam 
seus resultados, e ainda quanto aos relacionamentos 
interorganizacionais. No caso das redes, pesquisas re-
centes têm indicado que as empresas que participam 
de relacionamentos interorganizacionais cooperativos 
obtêm melhores resultados, em comparação àquelas 
que não atuam dessa forma (CASTRO; BULGA-
COv; HOFFMANN, 2011). É possível considerar 
que as organizações utilizam os relacionamentos inte-
rorganizacionais para alcançar objetivos estratégicos, 
sendo que os resultados podem ser mensurados em 
termos do alcance dos objetivos individuais e coleti-
vos (PARKHE, 1993; YAN; GRAY, 1994). 

Há de se considerar também que os resultados 
dos relacionamentos interorganizacionais dependem 
dos resultados das organizações que estão inseridas 
na rede. Assim, o resultado econômico acrescido da 
organização individual oferece a base para qualquer  
estratégia cooperativa (PEREIRA, 2005; CASTRO; 
BULGACOv; HOFFMANN, 2011). Neste contexto, 
é preciso considerar ainda que os resultados dos rela-
cionamentos podem ser auferidos quando as empresas 
alcançam os objetivos esperados das interações dos 
atores envolvidos na rede (GERINGER; HEBERT, 
1989).  

A partir do exposto, os relacionamentos interor-
ganizacionais sucedem de relações sociais que so-
brevêm no comportamento econômico e nas institui-
ções que o regulam (GRANOvETTER, 1992). Nesta 
mesma linha de raciocínio, Burt (1992) argumenta 
que os relacionamentos interorganizacionais podem 
ser formados a partir de redes, por meio das quais os 
atores podem intermediar conexões entre diferentes 
segmentos desconectados, enfatizando os laços entre 
eles como fonte de capital social.

2.2 REDES DE COOPERAÇÃO

As redes consistem em um conjunto de informa-
ções ligado por meio de relações específicas, estrutu-
radas a partir da definição dos papéis, atribuições e re-
lações entre os elementos constituintes. Isto envolve 
aspectos relacionados à estrutura, heterogeneidade e 
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hierarquia, os quais precisam ser devidamente defini-
dos e explicitados para a melhor compreensão do fe-
nômeno (WHETTEN; LEUNG, 1979; HAKANSON, 
1987; OLIvER, 1990; CÂNDIDO; ABREU, 2004). 

No entendimento de Castells (1999), o desenvolvi-
mento e a função de uma rede se voltam a dois aspec-
tos fundamentais: a conectividade e a coerência nelas 
verificadas. Ainda neste sentido, Perim e Zanquetto 
Filho (2007) afirmam que a conectividade diz respeito 
à capacidade estrutural de facilitar a comunicação sem 
ruídos entre seus componentes, ou seja, sem atritos. Já 
a coerência se dá na medida em que existam interesses 
compartilhados entre os objetivos da rede e de seus ato-
res, além de um planejamento comum como um todo. 
Olave e Amato Neto (2005) destacam que a formação 
de redes de empresas se dá pelo estabelecimento de 
parcerias, sendo própria de ambientes competitivos, 
turbulentos e com rápidas transformações. 

Balestrin, vershoore e Reys Junior (2010) propa-
gam que os atores de uma rede de empresas possuem 
comportamento, prioridades, motivações e percep-
ções diferentes do ambiente no qual estão inseridos. 
Dessa forma, a coordenação se faz necessária para 
prevenir a anarquia e a ineficiência da rede. Ring e 
van de vem (1994) complementam destacando que 
quando a formação de uma rede não atinge o estado 
de comprometimento pleno dos participantes com os 
relacionamentos interorganizacionais, pode estar re-
lacionado ao não reconhecimento dos atores a respei-
to dos benefícios que poderão advir da cooperação. 

Desta forma, os recursos necessitam ser recíprocos 
para que a rede de empresas funcione, necessitando 
assim de regras de condicionamento e ética dos mem-
bros da rede; infraestrutura adequada (orçamento, lo-
cal, material etc.); conhecimento necessita ser repassa-
do entre os membros da rede e, por fim, comunicação 
é importante para que haja o relacionamento entre os 
atores da rede (BALESTRIN; vARGAS, 2003).

2.3 ESTRATÉGIA EM REDES DE 
COOPERAÇÃO 

A essência do estudo de redes de empresas pode ser 
verificada por meio de diversas abordagens teóricas, 
bem como por duas vertentes principais. Alguns autores 
estudam redes com destaque à estrutura organizacional 
da empresa, enquanto outros enfatizam as relações nelas 
existentes (BALESTRIN; vERSCHOORE, 2008). 

No que diz respeito às relações existentes, Barrin-

ger e Harrison, (2000, p. 370) destacam que a lógica 
da abordagem teórica em relação aos relacionamen-
tos cooperativos está pautada na “teoria da escolha 
estratégica, que estuda os fatores que proporcionam 
oportunidades para as empresas aumentarem sua 
competitividade ou poder de mercado”. Os autores 
argumentam ainda que lucros e crescimento são os 
principais objetivos que dirigem o comportamento 
estratégico cooperativo, ou seja, as organizações se 
inserem em relacionamentos cooperativos, se os be-
nefícios financeiros forem maiores do que os custos 
envolvidos. Neste contexto, a formulação de estraté-
gias é vital para qualquer organização, uma vez que 
a inserção desta em redes de empresas também é um 
importante aspecto a ser considerado, pois as organi-
zações não atuam isoladamente no ambiente no qual 
estão inseridas (LOPES; MORAES, 2000).

Sabe-se que a estratégia é considerada como uma 
ferramenta relevante em qualquer tipo de organiza-
ção. Neste ínterim, percebe-se que a estratégia está 
diretamente inserida também em redes de empresas, 
para as quais existem duas abordagens para o estu-
do destas na economia (POWELL; SMITH-DOER, 
1994). Na primeira, redes de empresas são observa-
das sob o prisma de governança, sendo mais multi-
disciplinar, prescritiva e enxergando as redes como 
um tipo de lógica de organização ou uma forma de 
governar as relações entre os atores econômicos. Na 
segunda abordagem, as redes são compreendidas de 
forma analítica, sendo estudadas, enfatizando-se as 
relações sociais internas à empresa, bem como as re-
lações interorganizacionais em seu ambiente externo 
(SACOMANO NETO; TRUZZI 2004).

Portanto, a estratégia de participar de uma rede de 
empresas envolve algo mais do que apenas troca de 
informações a respeito dos trabalhos que um grupo 
de organizações realiza isoladamente. O fato de estar 
situada em rede implica no comprometimento da em-
presa para a realização conjunta de ações concretas, 
compartilhando valores e atuando de forma flexível, 
transpondo assim fronteiras geográficas, hierárqui-
cas, sociais e políticas (OLIvIERI, 2003).

3. mETODOLOgIA 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como um es-
tudo de natureza descritiva. Para Sampieri; Colado 
e Lúcio (2006, p. 100), a pesquisa descritiva busca 
“descrever situações, acontecimentos e feitos, isto é, 
dizer como se manifesta determinado fenômeno”. Os 

propósitos de pesquisa, a perspectiva teórica e o pro-
blema apontam para a adoção de uma abordagem de 
pesquisa descritiva e qualitativa, como também o uso 
de dados primários e secundários. Tal abordagem é a 
mais indicada para explorar processos que ocorrem 
em organizações, uma vez que possibilita melhor ex-
plicação destes (GODOY, 1995; YIN, 2010).

O tipo de análise utilizado neste estudo foi o estu-
do de caso, conforme classificação proposta por Ei-
senhardt (1989); Stake (2000) e Yin (2010). O caso 
selecionado recaiu sobre uma rede de empresas atu-
ante no setor de varejo farmacêutico do Estado de São 
Paulo, composta por 41 (quarenta e uma) pequenas 
empresas associadas. O modelo teórico da pesquisa 
está pautado em dois conjuntos idealizados pelos fa-
tores que motivam os relacionamentos interorganiza-
cionais: elementos facilitadores e dificultadores que 
atuam na manutenção da rede interorganizacional - 
sob o âmbito de análise interorganizacional (partici-
pação dos integrantes da rede) e sob o âmbito de aná-
lise organizacional (cada empresa integrante em si).

A amostragem se restringiu às onze empresas mais 
representativas da rede Refarma. Os critérios de es-
colha das empresas selecionadas foram: a) relaciona-
mento existente entre elas (do tipo formal e horizon-
tal); b) tempo de existência da rede (quinze anos); c) 
região de atuação (empresas situadas no município de 
São Paulo); d) faturamento, haja vista que as empre-
sas selecionadas são consideradas as maiores da rede 
e, ainda, e) acessibilidade e conveniência dos pes-
quisadores. A amostra é representativa, uma vez que 
as empresas selecionadas representam os associados 
mais antigos, atuando desde a fundação da rede ana-
lisada, bem como seus proprietários também fazem 
parte do corpo dirigente. Dessa forma, foram selecio-
nados o diretor da rede Refarma e onze proprietários 
das empresas associadas atuantes na capital paulista. 

No que se refere à coleta dos dados, fez-se uso de 
dados primários e secundários, coletados em duas eta-
pas. Na primeira etapa da coleta dos dados, foi utiliza-
da a pesquisa documental, por meio de documentos, 
impressos e eletrônicos, tais como sítios na internet; 
estatuto da Rede Refarma; revistas especializadas do 
setor (Revista da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico -ABCFARMA, bem como a revista da 
própria rede Refarma) e dados de órgãos oficiais de 
regulamentação do setor farmacêutico. Na segunda 
etapa (de caráter descritivo), os dados foram obtidos 
por meio de questionários aplicados junto aos proprie-
tários das onze empresas participantes, além do diretor 
da Rede Refarma. O questionário aplicado empregou 

uma escala do tipo Likert de cinco pontos para resposta 
às assertivas apresentadas aos respondentes. 

A análise de dados envolveu duas fases: análi-
se das entrevistas e documentos e, na sequência, a 
análise dos questionários aplicados. No que tange 
à primeira fase da análise dos dados, as entrevistas 
gravadas foram transcritas e submetidas, juntamen-
te com os demais documentos, à técnica de análise 
de conteúdo (LAVILLE; DIONNE, 1999; FLICK, 
2004). Posteriormente, visando à análise dos dados 
provenientes dos questionários, foram empregadas 
medidas estatísticas de tendência central (frequência 
e média) em virtude do reduzido número de empre-
sas, embora representativas da rede pesquisada.

4. ANáLIsE DOs REsuLTADOs

4.1 PERFIS DAS EMPRESAS 
RESPONDENTES E DA REDE REFARMA

Foi identificado que 91,8% dos sujeitos respon-
dentes da pesquisa de campo são proprietários das 
empresas, sendo que os 8,2% restantes são gerentes 
ou farmacêuticos com poder de decisão. Com relação 
à escolaridade, 54,5 % declararam possuir nível supe-
rior completo, seguido de 37,3% com ensino médio 
completo, sendo que os demais 8,2% apontaram ter 
ensino médio incompleto. Já em relação ao gênero, 
76,7% são homens e 23,2% são mulheres. 

O tempo médio de atuação dos sujeitos respon-
dentes na empresa ficou próximo aos 18 anos e meio. 
A Empresa 3 é a que tem o empresário mais antigo, 
com 32 anos de atuação, seguida da Empresa 10, cujo 
proprietário tem 30 anos à frente do negócio. No que 
tange ao tempo de atuação das empresas no mercado 
farmacêutico, a Empresa 7 está há 67 anos, com três 
funcionários atualmente, sendo catorze anos associada 
à Refarma. Em seguida, observa-se a Empresa 3 com 
62 anos, quinze funcionários e há 10 anos associada à 
Refarma. A Empresa 8 tem 60 anos, três funcionários e 
há seis anos é associada à Refarma. O tempo médio no 
setor farmacêutico ficou em pouco mais de 37 anos. Já 
a média de funcionários alcançou 4,2. O tempo médio 
associado à Refarma foi de 10,3 anos. A Empresa 3 é a 
que tem o maior número de funcionários, bem como é 
a mais recente associada à rede (seis anos).

Em relação ao porte das empresas associadas à rede 
Refarma, observou-se o disposto na Lei Complementar 
nº 139/2011 (RFB, 2012), que considera como Micro 
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Empresa (ME) as pessoas jurídicas com receita bruta 
anual de até R$ 360 mil; Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), aquelas com receita bruta anual superior a R$ 
360 mil e igual ou inferior a R$ 3,6 milhões. Já a Lei nº 
10.165/2000 (BRASIL, 2000) considera empresas de 
médio porte as com receita bruta anual superior a R$ 
1,2 milhão e igual ou inferior a R$ 12 milhões. 

Da combinação dos critérios anunciados por essas 
duas legislações, foi possível identificar que, entre as 
onze empresas associadas analisadas à rede Refarma, 
cinco estão classificadas como Micro Empresa (ME); 
quatro como Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
duas como de Médio Porte. A partir dos resultados 
auferidos, o porte das empresas associadas à Refarma 
analisadas neste estudo, concentra-se entre micro e 
pequenas empresas (45,5%); 36,4% são EPP; restan-
do ainda 18,1% como empresas de médio porte.

Já em relação à rede enfocada na pesquisa, obteve-
-se que a Rede Refarma foi criada em 1998, por meio 
de um convênio do Sindicado das Farmácias do Es-
tado de São Paulo, tendo se expandido numa assem-
bleia e se transformado posteriormente em associa-
tivismo. O termo de adesão da rede firmou o convê-
nio de prestação de serviços de desenvolvimento de 
gestão empresarial do comércio farmacêutico, sob a 
nomenclatura de Rede Brasileira de Farmácias e Dro-
garias (REFARMA, 2012).

A estrutura de serviços da rede pesquisada conta 
com três pilares, explicitamente registrados em seu 
estatuto de formação: a) Central de negócios: negocia 
vantagens comerciais; b) Treinamento: palestras, cur-
sos, aqui tem farmácia popular e assessoria jurídico-
-tributária e, por fim, c) Marketing: estratégias para as 
empresas conveniadas.

Outro item explicitado no estatuto da rede Refar-
ma  se volta às obrigações dos associados, que têm 
que estar regularmente em ordem com os órgãos de 
proteção ao crédito e com os órgãos das esferas mu-
nicipal, estadual e federal. Os associados que estão 
localizados no município de São Paulo pagam uma 
taxa de R$ 80, 00 (oitenta reais) /mês e os associa-
dos localizados em municípios do interior do estado 
de São Paulo pagam uma taxa de R$ 130,00 (cento e 
trinta reais) /mês. Também é explicitado no estatuto 
que a empresa que deseje se associar à Refarma deve-
rá manter distância mínima de 2 km de outra loja da 
rede (REFARMA, 2012). 

Ficou evidenciado na pesquisa que a maioria das 
empresas (5) está localizada na zona leste do muni-
cípio de São Paulo, seguida da zona norte (4) e da 
zona sul (2). Não há nenhuma empresa associada atu-

ante nas zonas centro ou oeste da capital paulista. É 
possível, no entanto, afirmar que a formalização dos 
relacionamentos é atingida ao considerar que a par-
ticipação da empresa na rede Refarma é regida por 
normas (notadamente o estatuto, entre outras) que 
regulam os relacionamentos, estabelecendo regras de 
conduta entre os atores envolvidos. Diante desses as-
pectos, a Refarma pode ser caracterizada como uma 
rede interorganizacional de cooperação do tipo for-
mal, segundo classificação proposta por Amato Neto 
(2000); Marcon e Moinet (2000).

4.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A 
MANUTENÇÃO DA REDE

Os fatores influenciadores da manutenção da rede 
são apresentados nesta seção a partir das informações 
levantadas na pesquisa qualitativa, obtidas por meio 
de dados primários oriundos de entrevistas com os 
empresários e a diretoria da rede analisada. A partir 
dos dados levantados e dos fatores considerados no 
referencial teórico acerca do tema, foram expostos os 
resultados alcançados na pesquisa de campo. 

Com base nos dados obtidos, foi argumentado tan-
to pela diretoria da rede como pelos empresários as-
sociados consultados, quais objetivos a rede Refarma 
persegue. A Empresa 2 informou ser a “união dos as-
sociados”.  No entanto, as outras empresas analisadas 
atestaram claramente que: “Dá condição para as far-
mácias menores terem como competir um pouquinho 
ou terem como andar junto com as redes maiores” 
(EMPRESA 04); “é fazer com que os associados te-
nham condição de comprar e ter desconto nos medi-
camentos” (EMPRESA 06); “o fator principal é a co-
bertura de conhecimento para nós” (EMPRESA 10); 
“estabelecer a união e nos orientar para competir no 
mercado” (EMPRESA 11). 

Já a diretoria da rede informou que: “perseguimos 
um objetivo de manter um grupo de farmácias que 
queiram permanecer no mercado, sendo que eles têm 
que ter a sua contribuição, participando de eventos, 
serem solidários com os fornecedores, se adequarem 
aos padrões de ‘layoutização’ interna e externa” (DI-
RETOR DA REDE).  

verifica-se que a rede almeja a cooperação de seus 
associados na busca de competitividade, pois tanto os 
empresários consultados como a diretoria entrevista-
da informaram que o maior foco perseguido quanto à 
manutenção da rede é a busca por cooperação. Assim, 
a ideia da manutenção de uma rede de empresas se 

refere à importância da conexão e interatividade de 
cada célula integrante da rede, o que acaba por pro-
porcionar o desenvolvimento e consolidação da rede 
e a cooperação entre os atores, conforme proposta de 
Peretti (2008). Este resultado também se relaciona à 
teoria da escolha estratégica formulada por Barringer; 
Harrison (2000), na qual a cooperação proporciona 
oportunidades para as empresas aumentarem sua 
competitividade ou poder de mercado. 

Em termos práticos, as principais ações promovidas 
pela rede Refarma, na visão de empresários e da dire-
toria, voltam-se a participações em eventos e informa-
ções de fatos que estão acontecendo no mercado (por 
exemplo: a rede fez o credenciamento da maioria dos 
associados no programa ‘Aqui tem farmácia popular’ 
do governo federal). Segundo o diretor da rede, essa 
estratégia de credenciar os empresários a esse progra-
ma do governo traz uma boa oportunidade para os em-
presários obterem a adesão da comunidade em volta 
de seu estabelecimento. O diretor ainda informou que 
o grande destaque foi que as outras organizações co-
bravam um valor para credenciar as farmácias, sendo 
que a Refarma não cobrou nada. Assim, a rede fez esse 
trabalho para demonstrar que fazendo parte do progra-
ma ‘Aqui tem farmácia popular’, os empresários não 
repassariam valor nenhum de produtividade sobre o 
resultado alcançado durante o atendimento das receitas 
nesse tipo de programa. Assim, para os associados se 
torna mais um benefício que a Refarma oferece sem 
cobrar nenhum adicional por isso.

Neste contexto, seguem alguns relatos dos empre-
sários sobre as ações promovidas pela rede, voltadas à 
sua manutenção: “Normalmente eles dão assistência 
em toda parte burocrática e condições de negociação 
com medicamentos e perfumaria” (EMPRESA 01); 
“Correr atrás de descontos. A gente não tem tempo 
de participar das reuniões e não ficamos muito a par 
do quem está acontecendo” (EMPRESA 02); “Pelo 
que eu sei além dessa parte de oportunidade de com-
pras com descontos diferenciados, tem o jurídico, se 
você precisa de alguma coisa às vezes está perdido, 
aparece uma legislação; eles dão uma assessoria “ 
(EMPRESA 04); “Ela busca fornecedores, preços, 
condições. Desde o início sempre busca essas ideias 
e é um parceiro” (EMPRESA 05); “A que acho mais 
importante é a parte de treinamento de funcionários, 
gerentes e proprietários, e também o relacionamento 
dos proprietários de farmácias e a busca de melhorias 
(EMPRESA 06); “A parte de conhecimentos, de certos 
produtos no ramo de farmácias e a busca de preços 
mais competitivos” (EMPRESA 10); “Pra mim, a far-

mácia popular, porque é muito burocrático, pois temos 
que seguir todo um padrão da ANVISA, e eles sabem 
certinho como fazer, a assessoria jurídica” (EMPRE-
SA 11); “Eles correm atrás de preços, promovem cur-
sos palestras. Mas se tem alguma coisa a mais, além 
disso, eu não sei, porque participo pouco das reuniões. 
Não por falta de convite, é porque aqui é bem corrido, 
a gente reveza o pessoal, mas tem dias que não tem 
condições, mas eles sempre têm sido convidados para 
as palestras e seminários (EMPRESA 03).

Observa-se que as ações promovidas pela rede em 
foco visando à sua manutenção, relacionam-se com o 
que os empresários informaram nas entrevistas, cor-
roborado pelo discurso exposto também pela direto-
ria. Portanto, a gestão empresarial é uma das princi-
pais ações que a rede executa para a sua manutenção. 
As ações de gestão empresarial passam pela assesso-
ria jurídica, como treinamentos e o serviço farmácia 
popular, configurando-se em objetivos pelos quais a 
rede foi criada e que foram alcançados. Os empresá-
rios também informaram que a Refarma sempre busca 
preços competitivos. De uma maneira geral, o preço 
no setor farmacêutico ainda é considerado pelos asso-
ciados um diferencial face às grandes redes varejistas, 
com maior poder de barganha junto aos fornecedores 
em função de aquisição de lotes econômicos. 

As estratégias de manutenção da rede Refarma 
corroboram as ideias propostas por Oliveira e Guerri-
ni (2003), ao argumentarem os motivos que levam as 
empresas a se associarem: divisão de custos e riscos, 
melhoria na competitividade e maior transferência de 
informação e tecnologia para os atores da rede. No 
caso da rede analisada, há a explícita tentativa de 
transferir recursos e conhecimentos aos seus associa-
dos, com o intuito precípuo da manutenção da rede.

4.3 FATORES QUE DIFICULTAM A 
MANUTENÇÃO DA REDE

Em relação aos fatores que dificultam a manuten-
ção da rede, o estudo buscou compreender como são 
tomadas as decisões na rede e como os associados par-
ticipam dessas decisões, pois a interação é um fator 
que pode dificultar ou facilitar os relacionamentos in-
terorganizacionais. Assim, as empresas 1, 2, 5, 7, 8 e 9 
informaram que não sabem como são tomadas as deci-
sões da rede, por não participarem das reuniões promo-
vidas pela diretoria. As demais empresas consultadas 
e a diretoria informaram que as decisões são tomadas 
prioritariamente pelo presidente da rede, que sinaliza 
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Empresa 1 O volume de compras dos fornecedores
Empresa 2 A comunicação
Empresa 3 Tempo para ir as reuniões
Empresa 4 A dificuldde com os orgãos, com a própria ANVISA, o CRF
Empresa 5 Tempo para ir às reuniões
Empresa 6 O que dificulta é a falta de tempo de participar mais das reuniões
Empresa 7 É a não participação, a central de compras para a gente poder comprar em grupo
Empresa 8 Comunicação
Empresa 9 Os dias das reuniões, a falta de tempo
Empresa 10 Central de compras não funciona
Empresa 11 As compras em grande escala que não conseguimos e o meu tempo em participar das reuniões

EmPREsAs dIFICultAdoR Empresa 1 Relacionamento inter empresarial com fornecedores
Empresa 2 A negociação de compras
Empresa 3 Orientação empresarial
Empresa 4 O conhecimento, a experiência do diretor e confiança na rede
Empresa 5 Negociação, trazer novos fornecedores
Empresa 6 A localização da Refarma, o pessoal que está sempre informado sobre o setor farmacêutico
Empresa 7 Mas participação dos associados seria muito importante
Empresa 8 Confiança na rede
Empresa 9 Os serviços oferecidos não estavam sendo aproveitado muito pela gente. A rede Refarma até
  dava algumas palestras, mas como a gente não tem  tempo não participava
Empresa 10 Conhecimento da diretoria
Empresa 11 Orientação empresarial que eles fazem e a experiência do diretor

EmPREsAs dIFICultAdoR

a direção da orientação estratégica das empresas asso-
ciadas. Segundo o diretor, os associados participam das 
decisões nas modalidades dos veículos, e-mail, porque 
a rede não tem recurso e valor orçado para manter um 
supervisor de loja para fazer a fiscalização ou a orienta-
ção. Dessa forma, a rede procura dar essas informações 
online através de seu site que apresenta informações de 
legislações pertinentes à atuação do setor.

Observa-se que há grande centralização das deci-
sões por parte da diretoria da rede, o que pode estar 
relacionado à ausência ou baixa participação dos as-
sociados nas reuniões, conforme relatado pelos sujei-
tos entrevistados. Este fator pode ser um dos dificul-
tadores na manutenção da rede, pois a comunicação 
é primordial, conforme exposto na teoria desenvol-
vida por Amato Neto (2000). O termo redes também 
é considerado como base da teoria da comunicação 
e da teoria dos pequenos grupos, sendo entendido 
como formas especiais de alianças estratégicas entre 
empresas/organizações. Assim, a comunicação é um 
importante fator a ser considerado para a existência 
de relacionamento entres os atores de uma rede, con-
forme apregoam Marcon e Moinet (2000).

Foi argumentado com os empresários e a diretoria 
da rede sobre a existência de normas e padrões quan-
to à concorrência entre os associados. verificou-se que 
predomina a cooperação ou a baixa competição entre 
os associados. A Empresa 1 informou que “Não tenho 
ligação com os demais associados”. A Empresa 2 ates-
tou que “Não existe concorrência, é tudo igual - o que 
predomina é a cooperação”. A Empresa 4 informou 
que “Não, na verdade são meio distantes as bandeiras, 
a gente não tem concorrência e nem cooperação. A 
maioria não se conhece. Tenho conhecimento de uma 
Refarma na Mooca que é do diretor da rede. A gente tem 
contato assim, entre associados, mas creio que não haja 

competição porque a gente não se conhece. Até mesmo 
porque não existem redes de Refarma próximas” (EM-
PRESA 05). “Não tenho nenhuma rede associada pró-
xima, não posso dizer que existe uma competição entre 
nós” (EMPRESA 06). “Conheço algumas pessoas, mas 
só foi um contato bem rápido, mas não tenho vínculo 
nenhum” (EMPRESA 08). “Não tem competição entre 
os associados. Acredito que ele tem um lema que não 
pode por uma em frente à outra, é preciso haver uma 
distância. O que existe é pouca afinidade entre os asso-
ciados” (EMPRESA10). O diretor da rede informou: “A 
gente não dá isso como um parâmetro de competitivi-
dade entre os associados, mas sinaliza como uma ação 
realizada num barco dos nossos integrantes. A gente di-
vulga junto aos demais, ou seja, uma troca de ações que 
possa ajudar um ao outro”. 

Aspectos referentes à cooperação e à competição nos 
relacionamentos se evidenciaram como sendo elementos 
dificultadores para a manutenção da rede Refarma. De 
acordo com Cândido e Abreu (2004), um dos principais 
fatores críticos para o sucesso das redes interorganiza-
cionais de cooperação diz respeito à familiarização dos 
participantes com os conceitos e vantagens dessa forma 
de atuação. Entretanto, na rede analisada há um grande 
esforço por parte da diretoria no sentido de conscientizar 
os empresários associados sobre a importância da sua 
participação. Isso porque os respondentes relataram que 
a maioria das empresas não se conhece. Mas também 
não há competição em virtude de as lojas serem distan-
tes umas das outras. Também há tratamento específico 
dessa questão no código de ética da Refarma, quando da 
associação de uma nova empresa à rede. Assim, pode-
-se considerar a interação com os demais associados e a 
ausência nas reuniões, fatores que dificultam a manuten-
ção da rede. Os fatores que dificultam a manutenção da 
rede Refarma são evidenciados no Quadro 1.

A partir da visão da diretoria, um dos aspectos que 
também dificulta a manutenção da rede se volta ao 
conhecimento das mudanças e tendências de merca-
do por parte dos empresários, haja vista que o setor 
farmacêutico é regulado pelo governo federal. Assim, 
a diretoria informou que: “A tendência da equipe, 
do gerente, do gestor em ser informado das modifi-
cações das novas resoluções que regulamentam e 
orientam como o varejo farmacêutico deve se proce-
der. É a propensão de não conseguir cumprir o que a 
gente determina. Ou por relapso, esquecimento, por 
não darem prioridade. Eles deixam de cumprir uma 
orientação que a gente estabelece. E isso na frente 
acaba tendo um resultante tributário e fiscal e acaba 
sendo acometido de uma multa sem necessidade. O 
associativismo se não tiver a predisposição, não tem 
êxito (DIRETOR DA REDE). 

Por sua vez, as ações que dificultam os relaciona-
mentos interorganizacionais entre os participantes da 
rede Refarma são afetadas por vários fatores, princi-
palmente aqueles relacionados à disponibilidade dos 
associados em participar das reuniões promovidas. 
Nesse sentido, os respondentes relataram que a central 
de negócios e a comunicação também afetam negati-
vamente as ações de melhorias na manutenção da rede, 
conforme evidenciado no Quadro 1. A diretoria da rede 
informou que a inexistência de motivação dos associa-
dos em participar das reuniões é um dos fatores que 
mais dificulta as ações na manutenção da rede. 

Isto se justifica porque em uma rede há a neces-
sidade da participação dos associados para obtenção 
de êxito, pois a comunicação é fator primordial à 
conexão em uma rede, sendo muito importante para 
promover a conectividade entres as células compo-

nentes. Porém, segundo Oliver (1990), para que haja 
a formação e a manutenção da rede, também são ne-
cessários outros elementos tais como conhecimento, 
insumos e infraestrutura.

Mesmo acreditando que a rede apresente uma boa 
condução por sua diretoria, alguns respondentes jus-
tificaram sua baixa participação em função da falta 
de tempo para comparecimento às reuniões. Porém, 
os gestores respondentes destacaram não considera-
rem a diretoria da rede culpada por esse fato, sendo 
uma opção dos próprios associados que colocam ou-
tras prioridades como justificativa para a não partici-
pação, tais como: poucos funcionários, proprietário 
que é o farmacêutico responsável e por isso não pode 
se ausentar da farmácia, além de outras atividades 
particulares. Neste sentido, a abordagem de ecolo-
gia populacional apregoada por Scott (2003) destaca 
a própria estrutura das empresas como elemento di-
ficultador para a modificação de sua forma, mesmo 
quando voltada a buscar garantir sua sobrevivência 
no mercado.

4.4 FATORES QUE FACILITAM A 
MANUTENÇÃO DA REDE

Os fatores que mais facilitam a manutenção da 
rede são elencados no Quadro 2. O que mais ficou 
evidenciado foi a tentativa da rede em buscar maior 
sinergia nos relacionamentos interempresariais com 
novos fornecedores, seguida de orientação empresa-
rial por parte da rede, bem como a experiência do seu 
atual presidente em ações de associativismo no setor. 

quadro 1: Fatores que facilitam e dificultam a manutenção da Rede
quadro 2: Fatores que facilitam a manutenção da Rede

        Fonte: elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa (2013).         Fonte: elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa (2013).
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Observa-se no Quadro 2 que a confiança foi citada 
como um fator facilitador nos relacionamentos inte-
rorganizacionais. A concepção de confiança entre os 
atores é, certamente, um dos fatores mais citados na 
literatura científica, sendo considerada pré-requisito 
para a cooperação, como também pode ser um fator 
dificultador nos relacionamentos interorganizacio-
nais. Neste caso, a confiança dos empresários na di-
retoria da rede pode estar pautada na experiência do 
diretor quanto ao associativismo e varejo farmacêuti-
co, como já citado anteriormente. A confiança é algo a 
ser construído em longo prazo (JARILLO; STEvEN-
SON, 1991; PARK; JUNGSON, 2001), pois os atri-
butos básicos, como honestidade, disposição e eficá-
cia só podem ser compreendidos apenas ao longo do 
tempo (LAJARA; LILLO; SEMPERE, 2002). O fator 
confiança também pode estar relacionado ao tempo, 
em virtude do diretor estar na gestão da rede desde a 

sua fundação há quinze anos, pois o mesmo passou 
por vários cargos, tais como conselheiro e tesoureiro, 
até chegar à diretoria.

Foram argumentadas ainda questões ligadas às di-
ferenças existentes entre os associados (tamanho, fa-
turamento, poder de decisão). Neste sentido, também 
foram questionados quais fatores intervêm no poder 
de decisão dos gestores, tais como faturamento, ta-
manho e quantidade de lojas. A Empresa 3 informou 
que “Todos nós somos livres e independentes e eu não 
tomo decisões com a rede, porque eu não participo 
das assembleias”. A Empresa 9 indicou acreditar que 
“Tem diferença, quanto às decisões não posso te in-
formar porque não participo das reuniões”. No Qua-
dro 3 a seguir são argumentadas pela diretoria da rede 
as diferenças entre os associados, relativamente ao 
poder de decisão e demais fatores que intervêm no 
poder de decisão.

Leung (1979). Para estes autores, a obrigatoriedade 
dos relacionamentos não apenas aumenta a frequên-
cia das interações entre as organizações participantes, 
como também pode contribuir para a redução do po-
der de percepção ambiental por parte dos dirigentes.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores 
que influenciam, dificultam e facilitam os relaciona-
mentos interorganizacionais na manutenção de uma 
rede de cooperação de pequenas empresas, a partir 
de dois níveis de análise (organizacional e interorga-
nizacional). 

Ficou claro que a influência dos relacionamentos 
interorganizacionais verificados na rede de coope-
ração analisada se deve ao fato de que as empresas 
pesquisadas têm dificuldade em atuar isoladamente, 
bem como apresentam problemas para acessar de-
terminados recursos escassos. A fim de comprovar o 
que foi dito, a teoria de Oliver (1990) argumenta que 
a escassez de recursos é um fator que motiva as or-
ganizações ao tentarem exercer poder, influência ou 
controle sobre outras organizações que possuam os 
recursos requeridos, contrastando com o pressuposto 
de que a escassez de recursos motiva as organizações 
a cooperarem entre si. Neste caso, tal resultado ex-
pressa uma forma das empresas (que são micro e pe-
quenas em sua maioria) se manterem no competitivo 
setor farmacêutico varejista, frente às grandes redes 
de farmácias estabelecidas. 

Tais resultados também condizem com a proposta 
formulada por Castro, Bulgacov e Hoffmann (2011), 
em que os autores deixam claro que as organizações 
também instituem relacionamentos interorganizacio-
nais como forma de se tornarem mais estáveis em 
face das incertezas ambientais. Ou seja, elas se uti-
lizam dos relacionamentos como resposta adaptativa 
ao ambiente incerto. 

verificou-se que a rede Refarma almeja a coopera-
ção de seus associados em busca de competitividade, 
pois tanto os empresários como a diretoria informa-
ram que o foco mais perseguido para a manutenção 
da rede se volta à cooperação. Assim, a rede Refarma 
almeja a cooperação entre seus associados na busca 
de maior competitividade, pois a gestão empresarial 
é uma das principais ações que a rede faz para a sua 
manutenção, com ações voltadas à assessoria jurídi-
ca, treinamentos e a implantação do serviço ‘Farmá-
cia Popular’. Este resultado se relaciona à teoria da 

escolha estratégica de Barringer e Harrison (2000), 
pela qual a cooperação proporciona oportunidades 
para as empresas aumentarem sua competitividade 
ou poder de mercado. Peretti (2008) assevera tam-
bém que a manutenção de uma rede de cooperação 
se refere à importância da conexão e interatividade de 
cada célula integrante da rede, o que acaba por pro-
porcionar o desenvolvimento e consolidação da rede 
e a cooperação entre os atores envolvidos. 

Há também um grande esforço por parte da dire-
toria no sentido de conscientizar as empresas associa-
das sobre a importância de sua participação, no in-
tuito de aproximar os associados uns dos outros para 
que haja maior interação entre eles. No entanto, o re-
sultado verificado neste quesito pode ser considerado 
um fator que dificulta a manutenção da rede, pois foi 
identificado que há grande concentração das decisões 
na diretoria da rede, em virtude da ausência e baixa 
participação dos associados nas reuniões. 

A comunicação é primordial nos relacionamentos 
interorganizacionais, conforme exposto por Ama-
to Neto (2000), bem como por outros autores como 
Marcon e Moinet (2000), Balestrin e vargas (2003) e 
Oliver (1990). Esses autores evidenciam que as redes 
têm como base a teoria da comunicação e a teoria dos 
pequenos grupos, sendo entendidos como formas es-
peciais de alianças estratégicas entre empresas. 

Assim, ao se falar em fatores facilitadores na ma-
nutenção da rede, a mesma está sendo bem conduzi-
da pela diretoria em virtude de sua experiência em 
cooperação, bem como em relação à independência 
da rede, o que a deixa livre para a decisão de os em-
presários aderirem ou não a ela. Exemplos disso, são 
algumas decisões tomadas pela rede como no caso do 
layout das lojas, uma vez que os associados não são 
obrigados a modificar a sua loja, mas somente divul-
gar a marca Refarma. 

A experiência do atual presidente em rede de co-
operação e o tempo que o mesmo está na diretoria da 
rede condizem com o fator confiança apregoada por 
Jarillo e Stevenson (1991),  Park e Jungson (2001). Os 
autores afirmam que a confiança é algo a ser constru-
ído em longo prazo, uma vez que os atributos básicos 
como honestidade, disposição e eficácia só podem ser 
compreendidos ao longo do tempo. O fator confian-
ça, neste caso, pode estar relacionado ao tempo em 
virtude de o diretor estar na gestão da rede desde a 
sua fundação há quinze anos, bem como quanto à sua 
experiência em redes de cooperação.

As limitações deste estudo se voltam ao recorte 
transversal no tempo para a realização da pesquisa de 

É interessante notar a percepção das diferenças 
entre os participantes da rede analisada ao se consi-
derar que as empresas associadas à rede Refarma não 
são tão diferenciadas entre si, pois 45,5% delas são 
micro empresas e 36,4% são empresas de pequeno 
porte. Mas quanto aos associados, estes não soube-
ram responder se há diferenças entre as empresas, 
fato que pode estar relacionado à ausência dos gesto-
res entrevistados às reuniões, bem como ao fato de os 
associados não interagirem entre si. Conforme relatos 
coletados, a maioria dos gestores não se conhece, e 
com isso as decisões se concentram na diretoria da 
rede. Já a diretoria informou que, quando se refere a 
diferenças entre os associados, ao se associar à rede a 
empresa pode aumentar sua participação de mercado, 
buscando assim minimizar os aspectos evidenciados 
nesta parte da pesquisa.

Devido à ausência dos associados, a maioria não 
soube informar que aspectos mais intervêm nas deci-

sões. Por sua vez, a diretoria mencionou que o tama-
nho de uma loja maior pode impactar em alguma de-
cisão, e que neste caso está intimamente relacionado 
à central de compras, pois os associados podem aderir 
ou não à compra coletiva. No intuito de melhorar, se-
gundo relatos da diretoria, a gestão da rede procura 
acompanhar as decisões nos pedidos, no sentido de 
orientar e alertar qualquer decisão que possa vir a pre-
judicar algum associado. 

verifica-se, conforme relatos anteriores, que o di-
retor da rede está sempre tentando promover a intera-
ção entre os associados, pois segundo ele, o interes-
se dos associados em participar das ações da rede é 
muito importante, não para a rede em si, mas para o 
próprio empresário associado. Assim, percebe-se que 
a tentativa de interação entre os associados por parte 
da rede analisada pode ser considerada um fator faci-
litador de sua manutenção. Tais resultados coincidem 
com a proposta de Schermerhorn (1975), Whetten e 

quadro 3: Relatos da entrevista com a diretoria da rede

        Fonte: elaborado pelos autores com base em dados da pesquisa (2013).
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campo, bem como ao estudo de caso único em uma 
rede de varejo farmacêutico formada por pequenas 
empresas. Como sugestões de futuras pesquisas com-
plementares ou extensivas a esta, indicam-se estudos 
voltados à investigação de outras redes com caracte-
rísticas similares, porém atuantes em outros setores 
ou regiões. Além disso, sugerem-se ainda pesquisas 

em redes de empresas que voltem sua atenção à com-
preensão de outros aspectos inerentes aos relaciona-
mentos interorganizacionais de empresas atuantes em 
redes, tais como a confiança, comportamento, comu-
nicação, comprometimento e compensação, dentre 
outros.
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