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EDITORIALEDITORIAL

Caros leitores,

Mais um número! 
Como sempre, inicio agradecendo à equipe da Edi-
tora UnP, aos membros do conselho, aos avaliadores 
e aos autores pela dedicação e confiança. São eles os 
responsáveis pelo sucesso e pela credibilidade que 
nossa revista alcançou. Digo isto baseado em depoi-
mentos de colegas editores e no número de artigos 
mensalmente submetidos.
Em seguida, quero lhes dar uma ótima notícia: a par-
tir desse volume, nossa revista passa a ser quadri-
mestral, ou seja, teremos três números anuais. Dessa 
forma, estimamos publicar pelo menos 25 artigos por 
ano. Sei que isso vai aumentar nosso trabalho e fico 
muito feliz. Não podemos rotular um trabalho que 
nos satisfaz como algo negativo. Participar do cresci-
mento da revista nos deixa realizados.
Sobre esse número especificamente, são nove artigos: 
Thiago Coelho Soares, Darlan José Roman, Gisele Ma-
zon, e Rolf Hermann Erdmann analisaram o sistema de 
produção dos cursos de pós-graduação em EaD da Uni-
versidade do Sul de Santa Catarina e identificaram cinco 
ideias de melhoria, a saber: pagamento por atividades ex-
tras, troca de livro impresso por livro digital em tablets, 
realização de planejamento anual para a instituição, utili-
zação de cadeiras ergonômicas para os funcionários e re-
dução da duração dos cursos para dois semestres; Maria 
de Nazaré Moraes Soares, Bruno Souza Lessa, Augusto 
Cézar Aquino Cabral, Maria Naiula Monteiro Pessoa, e 
Sandra Maria Santos analisaram a participação feminina 
na produção científica sobre Estratégia usando o SPELL 
como base de dados e constataram que essa participação, 
ainda que tenha sido ampliada, é menor que a do gênero 
masculino, e que existem diferenças regionais relevantes; 
Walid Abbas El Aouar, Soraia Cristina da Silva, Liêda 
Amaral de Souza, Fernanda Fernandes Gurgel busca-
ram caracterizar a cultura organizacional de Instituições 
Municipais de Ensino pela Perspectiva dos Estilos de 
Funcionamento Organizacional e alcançaram resultados 
que indicam que os estilos “empreendedor” e “afiliativo” 
apresentaram os melhores desempenhos, ao passo que 
os estilos “individualista” e “burocrático” apresentaram 
características com as menores escalas; Lucila Moura Ra-
mos e Pedro Fernado Badassolli  mapearam a atividade 
do gestor de Recursos Humanos de empresas públicas e 
privadas na Grande Natal/RN e encontraram profissio-
nais ocupando cargos diversos, desenvolvendo atividades 
concentradas em diferentes subsistemas, com maior fre-

quência, as atividades de seleção e treinamento, apresen-
tando trajetória ascendente de carreira e cuja formação 
se concentra nos cursos de Administração e Psicologia; 
Laís Karla da Silva Barreto, Nilda Maria de Clodoaldo 
Pinto Guerra Leone, Seloniel Barroso dos Reis, e Manoel 
Pereira da Rocha Neto avaliaram a relação da dinâmica 
laboral de uma empresa terceirizada de limpeza e con-
servação, com as variáveis causadoras das vivências de 
prazer e sofrimento e obtiveram resultados apontando 
para a coexistência equilibrada da vivência de “prazer” e 
“sofrimento”, porém com uma clara tendência para o “so-
frimento”; Daironne Kadídio Martins Holanda Rosário, 
Kalyana Cristina Fernandes de Queiroz, e José Clerton 
de Oliveira Martins estudaram o relacionamento entre as 
variáveis poder e comprometimento organizacional afeti-
vo no contexto do serviço público, tomando como cenário 
uma instituição federal de ensino superior. Os resultados, 
entre outros, indicaram que as bases de poder de recom-
pensa e de coerção apresentam-se como pouco utilizadas 
na instituição pesquisada, já as de poder de perícia e legí-
timo se mostraram medianamente utilizadas; John Freitas 
Araújo lançou um olhar sobre a administração em uma 
empresa de peças automotivas, focado na importância dos 
processos que transformam insumos em produtos ou ser-
viços e na sua integração. A constatação foi que a falta de 
comprometimento dos colaboradores ocasiona fatores ne-
gativos e atrapalha o alcance das metas organizacionais; 
Luciana Gondim de Almeida Guimarães, Francisco Ro-
berto Farias Guimarães Júnior, Osmildo Sobral dos San-
tos, Antônio Odálio Girão de Almeida, e Mônica Mota 
Tassigny buscaram identificar as principais variáveis para 
a tomada de decisão sobre o cultivo de oleaginosas no 
âmbito da cadeia produtiva do biodiesel e concluíram que 
as mais importantes são aquelas relativas ao crédito; fi-
nalmente, Gloria Charão Ferreira verificou se os dez prin-
cípios preconizados por Meister (1999), considerados de 
referência para a constituição de uma universidade cor-
porativa, encontravam-se presentes no modelo adotado 
por uma rede de franquias, de acordo com a percepção da 
diretora-proprietária da mesma. Os resultados indicaram 
que, ainda que não se tenha verificado o alinhamento com 
todos os princípios, é possível perceber o envolvimento da 
alta gestão em ações que visam o desenvolvimento das 
competências necessárias ao franchising, bem como ao 
alcance dos objetivos organizacionais.
Boa leitura!

Rodrigo Leone
Editor
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ANÁLISE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EAD 

ANALYSIS OF THE PRODUCTION SYSTEM OF POSTGRADUATE COURSES 
IN DISTANCE EDUCATION
Thiago Coelho Soares
Doutorando em Administração pela UFSC. Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina. 
E-mail: tcoelhos@hotmail.com

Darlan José Roman
Doutorando em Administração. Universidade Federal de Santa Catarina. 
E-mail: darlanroman@yahoo.com.br

Gisele Mazon
Doutoranda em Administração. Universidade Federal de Santa Catarina. 
E-mail: gisele.mazon@unisul.br

Rolf Hermann Erdmann
Doutorado em Engenharia de Produção. Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
E-mail: rolf.erdmann@ufsc.br

Envio em: Julho de 2014
Aceite em: Maio de 2015

RESUMO
Neste trabalho será analisado o sistema de produção (que consiste em entrada processamento e saída) dos cursos de pós-graduação em EaD da Universidade 
do Sul de Santa Catarina. Para isto foi utilizada a ferramenta de diagnóstico organizacional por meio da complexidade. Esta é uma metodologia que leva em 
consideração treze categorias de análise: Controle da Produção, Desempenho Operacional, Desenvolvimento de Novos Produtos, Fábrica/ Instalações, Gestão 
Ambiental, Investimentos, Organização e Cultura, Planejamento da Produção, Programação da Produção, Qualidade, Saúde e Segurança, Tecnologia, e Tempo de 
Ciclo, além de cinco fatores de resultado: confiabilidade, custos, rapidez, flexibilidade e qualidade. O pressuposto das inter-relações entre as categorias de análise 
e os fatores de resultado tem potencial gerador de ideias de melhoria e foram observados ao longo do trabalho. As ideias de melhoria identificadas na pesquisa 
de campo foram cinco: 1) Pagamento por atividades extras, tais como vídeo aulas e apresentações multimídia; 2) Trocar livro impresso por livro digital em tablets; 
3) Realizar um planejamento anual para a instituição; 4) Utilizar cadeiras ergonômicas para os funcionários; 5) Reduzir para dois semestres os cursos. Com a 
aplicação da ferramenta foi possível gerar ideias de melhorias que podem auxiliar o sistema de produção para fazer frente aos problemas do ambiente externo.

Palavras chave: Sistema de produção. Avaliação de desempenho. Universidade. Teoria da Complexidade.
 

ABSTRACT
This paper will analyze the production system of postgraduate courses in distance education at the University of Southern Santa Catarina. For this we used a 
diagnostic tool by means of organizational complexity. This is a methodology that takes into account thirteen categories of analysis: Production Control, Operational 
Performance, New Product Development, Plant / Facilities, Environmental Management, Investments, and Cultural Organization, Production Planning, Production 
Scheduling, Quality, Health and security, Technology, and cycle time, plus five factors result: reliability, cost, speed, flexibility and quality. The premise of the 
interrelations between the categories of analysis and the result has potential factors generating ideas for improvements were observed throughout the work. 
Improvement ideas identified in the field research were five: 1) Payment for extra activities, such as video lectures and multimedia presentations; 2) Replace book 
printed by digital book on tablets; 3) Conduct an annual planning for the institution; 4) Use ergonomic chairs for employees; 5) Reduce by two-semester courses. 
With the tool was able to generate improvement ideas that can assist the production system to tackle the problems of the external environment.

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

Esta pesquisa partiu dos conceitos da teoria de 
sistemas proposta por Niklas Luhmann, que defende 
que a formação de sistemas sociais ocorre por meio 
de uma redução da complexidade do ambiente, ha-
vendo uma seleção de possibilidades, negando outras, 
mas sem excluí-las definitivamente. Apesar dos siste-
mas se apresentarem como redutores da complexida-
de possuem uma complexidade interna que, quanto 
maior, mais pode fazer frente à complexidade do am-
biente (LUHMANN, 1997).

Os conceitos de função e de análises funcionais 
se referem à relação entre sistema e seu entorno. Para 
Luhmann (1997), a função sobrepõe-se à estrutura do 
sistema. Da mesma forma, as contribuições de Lu-
dwig Von Bertalanffy para a compreensão da dinâ-
mica dos sistemas foram fundamentais, partindo de 
estudos de sistemas biológicos, o autor propõe que 
o sistema é um conjunto de partes coordenadas que 
formam um todo complexo (BERTALANFFY, 1975).

Todo sistema evolui com o intuito de sobreviver 
à complexidade gerada pelo ambiente que cria novas 
possibilidades de forma inesperada. Apesar de mui-
tos aspectos na sociedade serem planejados, isso não 
garante que os efeitos ocorram como o que foi de-
terminado. A evolução decorre do processo de fecha-
mento do sistema em relação ao entorno para produzir 
seus próprios elementos e a consequente construção 
da própria complexidade do sistema. A complexidade 
corresponde à incerteza central de sistemas ricamente 
organizados, por isso sua estreita relação com a evo-
lução da teoria sistêmica. 

Utilizando-se dos conceitos provenientes do pen-
samento sistêmico e da Teoria da Complexidade, Sil-
veira (2010) desenvolveu um instrumento para ava-
liação organizacional a partir da ideia-chave da com-
plexidade resultante da interação de suas partes. Este 
instrumento busca contemplar a visão sistêmica do 
processo produtivo, bem como proporcionar às orga-
nizações um instrumento de melhoria de gestão, por 
sua capacidade de detectar potenciais de melhorias às 
organizações e transformá-las em sistemas mais efi-
cazes. Assim, o instrumento de análise do sistema de 
produção proposto pela autora está representado por 
treze categorias de análise, identificadas: Controle da 
Produção, Desempenho Operacional, Desenvolvi-
mento de Novos Produtos, Fábrica/ Instalações, Ges-
tão Ambiental, Investimentos, Organização e Cultura, 
Planejamento da Produção, Programação da Produ-

ção, Qualidade, Saúde e Segurança, Tecnologia, e 
Tempo de Ciclo.

As organizações complexas, normalmente, são 
organizações de grande porte que possuem estruturas 
com elevado grau de especialização. E seu nível de 
complexidade parece aumentar a cada dia, isto por-
que precisam responder a um ambiente externo com 
variáveis sociais, econômicas, políticas e tecnológi-
cas cada vez mais sofisticadas e dinâmicas (MILANI 
JUNIOR et al, 2007).

Entende-se por categorias de análise, o agrupa-
mento de conceitos que representam os pontos em 
que a gestão da produção tem centrado seus esforços 
de aperfeiçoamento, baseando-se nos conceitos tra-
zidos pelas boas práticas da gestão da produção. Ao 
subdividir o sistema em categorias de análise tem-se 
o aumento da complexidade, o que permite que o sis-
tema consiga absorver e responder a complexidade do 
ambiente em que está inserida. Essas categorias são 
de tais formas interligadas que, ao agir em uma, as 
outras consequentemente serão afetadas (SILVEIRA, 
2010). Esta análise permite que as empresas possam 
melhorar a sua eficiência operacional.

As instituições de ensino superior (IES) de todo o 
mundo enfrentam declínio do número de estudantes 
(BRIGGS; WILSON, 2007). Aliado a isto, no Brasil a 
expansão dos centros universitários nas duas últimas 
décadas permitiu ao ensino superior atender a regiões 
antes não atendidas (CASSUNDÉ; CASSUNDÉ JÚ-
NIOR, 2012).  Assim, conhecer o sistema de produção 
e analisá-lo pode gerar eficiência gerencial. Assim, 
neste trabalho será analisado o sistema de produção 
dos cursos de pós-graduação em EaD da Universida-
de do Sul de Santa Catarina. 

Este trabalho se justifica na medida em que uma 
melhor gestão operacional da empresa pode auxiliar 
na solução de problemas desta. Assim, auxiliando na 
solução dos problemas provenientes do ambiente ex-
terno, como o aumento do número de IES no Brasil 
e a consequente redução de estudantes nestas insti-
tuições. Complementando, conforme Silveira (2010), 
estudos organizacionais sob a ótica das relações com-
plexas têm se mostrado uma conveniente mudança de 
paradigma, passando de uma visão segmentada dos 
problemas da organização para uma abordagem inter-
ligada entre os processos, pessoas, ideias e soluções.

 2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica se baseia em um resumo 
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sobre a origem da EaD, na competitividade organiza-
cional e sistema de produção.

O interesse em se trabalhar com Educação a Dis-
tância (EaD), conforme Aretio (1996) não é um fe-
nômeno recente. Observa-se que no século XVIII, a 
Gazeta de Boston publicou um anúncio oferecendo 
ensino à distância, assim, já existiu a tentativa de se 
levar o conhecimento em cursos por correspondên-
cia. Com a melhora dos serviços de correio e agili-
zação dos meios de transporte em meados do século 
XIX, percebe-se uma ação mais efetiva em direção 
às ofertas de cursos de EaD. Quatro exemplos des-
sa expansão podem ser destacados: um curso de 
ensino por correspondência publicado em 1833 na 
Suécia; a criação da primeira escola por correspon-
dência pela fundação em Berlim no ano de 1856; a 
criação da Boston - a Society to Encourage Study at 
Home em 1873; a criação do International Corres-
pondence Institute em 1891, quando a Universidade 
de Wisconsin aceita a proposta de seus professores 
para organizar cursos por correspondência nos ser-
viços de extensão universitária em 1891. Já no final 
do século XIX e inicio do século XX, o ensino por 
correspondência ganhou proporções gigantescas nos 
EUA e na Europa. Isto aconteceu com a oferta de 
cursos de pouco valor acadêmico. Isto pode ajudar a 
explicar a criação de uma visão de baixa qualidade 
atribuída aos cursos à distância. Porém como era de 
se esperar, o ensino por correspondência foi se apri-
morando com o passar dos anos. Em 1969 surge na 
Inglaterra a UK Open University, por iniciativa do 
governo britânico. Já no Brasil, os primeiros regis-
tros de EaD são de 1904, ofertando cursos técnicos 
por correspondência. O Instituto Monitor e o Insti-
tuto Universal Brasileiro consagraram este modelo. 
No que se refere às instituições de ensino superior 
(IES), a pioneira a oferecer cursos de graduação à 
distância foi a Universidade Federal do Mato Gros-
so do Sul. A metodologia consistia em material im-
presso e centros de atendimento com tutores. Já na 
segunda metade da década de 90, com o desenvol-
vimento da internet, as IES começaram a oferecer 
cursos à distância em maior quantidade (CUNHA; 
HERZMANN; SOARES, 2011). 

A expectativa das organizações, ditada principalmen-
te pelo desejo de buscar o lucro e pelo desejo de con-
viver satisfatoriamente com as incertezas inerentes ao 
negócio, tem na busca da competitividade a justificativa 
de sua existência. No entanto, mais do que apenas pos-
suir expectativas, faz-se necessário que as empresas de-
tenham algumas capacidades para transformar as expec-

tativas em realidade (LEMOS; NASCIMENTO, 1999).
Conforme Roman et al (2012), essas capacidades 

estão associadas a fatores abrigados em áreas ou ex-
pressam habilidades, com desdobramentos positivos 
no mercado, na produção e nas finanças. Relacionam-
-se às pessoas, aos métodos e à capacidade de pla-
nejamento, de organização e de controle, em níveis 
capazes de fazer frente às organizações concorrentes, 
portanto, de competir. Capacidade de competir signi-
fica manter-se no mercado.

Uma das primeiras referências à expressão “van-
tagem competitiva” na literatura de estratégia pode 
ser encontrada em Ansoff (1965, p. 188-194), que 
a definiu como a vantagem de perceber, de forma 
pró-ativa, tendências de mercado à frente dos con-
correntes e de ajustar a oferta em função dessa ante-
cipação. Esta interpretação tem conotação mercado-
lógica, portanto parcial. Deve-se ter em conta que a 
capacidade de competir pode ser fruto de diferentes 
competências, que podem estar assentadas em dife-
rentes áreas funcionais, funções administrativas ou 
categorias de especialidade.

Conforme Machado-da-Silva e Fonseca (2010, p. 
37), “competitividade como eficiência é definida pela 
habilidade da organização em fabricar produtos me-
lhores do que seus concorrentes, de acordo com os 
limites impostos pela sua capacitação tecnológica, 
gerencial, financeira e comercial”. Sob a ótica da efi-
ciência, o conceito de competitividade não considera 
da forma como deveria os aspectos externos. Estes 
aspectos, chamados na literatura de aspectos institu-
cionais, vêm assumindo cada vez mais importância 
na busca por competitividade. Desta maneira, os fa-
tores que influenciam na competitividade da empresa 
devem se preocupar com questões que vão além da 
eficiência do processo produtivo e normatização dos 
aspectos gerenciais. As ações organizacionais devem 
considerar os aspectos ambientais. 

O conceito de competitividade, segundo Castro, 
Santos e Silva (2008), tornou-se relevante na produ-
ção após o trabalho de Skinner (1969), que apontou 
padrões comuns para mensurar o desempenho da ma-
nufatura. O autor apontou as seguintes características: 
atender a ciclos menores de entregas do produto, ter 
produto com qualidade e confiabilidade, cumprir com 
a promessa de entrega, ser hábil para produzir novos 
produtos rapidamente, possuir flexibilidade para ajus-
tar mudanças no volume e obter custos baixos. 

A ênfase atribuída à eficiência operacional das or-
ganizações tem ocasionado a compreensão da com-
petitividade com base apenas em fatores relativos ao 
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Fonte: Autor
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Figura 1:  Representação do Sistema de Produção 

ambiente técnico. As organizações trabalham sob ní-
veis diferentes de pressões ambientais, tanto técnicas 
quanto institucionais, em face da natureza de suas ati-
vidades, do segmento onde atuam e do nível de refe-
rência ambiental que consideram (MACHADO-DA-
-SILVA; BARBOSA, 2002). 

Ainda para uma análise mais precisa do fenôme-
no da competitividade, além dos aspectos técnicos e 
institucionais, “é preciso ter em mente a influência 
dos padrões setoriais e das características sociocul-
turais presentes nas organizações e no ambiente em 
que atuam” (MACHADO-DA-SILVA; BARBOSA, 
2002, p. 11). A seguir, são apresentados os principais 
elementos que devem ser considerados no ambiente 
organizacional com o objetivo de manter um padrão 
satisfatório de competitividade. 

Nesta etapa da pesquisa será apresentado o modelo 
desenvolvido por Silveira (2010).

O contexto contemporâneo pode ser caracterizado 
pela incerteza gerada pela velocidade e intensidade 
das mudanças nas variáveis ambientais. Nesse senti-
do, a teoria da complexidade abordada por Luhmann 
(1997) e Morin (1982) tenta explicar essa nova reali-
dade, que vai além da causalidade linear e da lógica 
formal, dominantes por um longo período, para um 
cenário de hipercomplexidade. 

Ao utilizar a teoria da complexidade para o en-

tendimento das organizações, é possível perceber as 
inter-relações existentes e, a partir desta percepção, 
pode-se atuar de maneira mais efetiva na obtenção de 
resultados (MOREIRA, 2011). Isto ocorre porque a 
organização é compreendida como um sistema inte-
grado, sendo assim, seu desempenho e nível de com-
petitividade depende de diversas variáveis e da forma 
como elas se relacionam.  

A análise dessas variáveis, de forma integrada, e 
a identificação de boas práticas é um caminho para 
ao compartilhar conhecimentos, melhorar o desempe-
nho de outras organizações similares. O foco das boas 
práticas empresariais está na redução de desperdícios 
e no aumento da competitividade, por meio de uma 
resposta mais rápida e de menores custos (ROMAN 
et al, 2012). A evolução das pesquisas sobre boas prá-
ticas de gestão em organizações complexas aponta 
para treze categorias de análise: Controle da Produ-
ção, Desempenho Operacional, Desenvolvimento de 
Novos Produtos, Fábrica/ Instalações, Gestão Am-
biental, Investimentos, Organização e Cultura, Pla-
nejamento da Produção, Programação da Produção, 
Qualidade, Saúde e Segurança, Tecnologia, e Tempo 
de Ciclo (SILVEIRA, 2010). 

A Figura 1 apresenta a inter-relação entre as treze 
categorias de análise da produção em organizações 
complexas.
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Entende-se por categorias de análise, o agrupa-
mento de conceitos que representam os pontos em 
que a gestão tem centrado seus esforços de aperfei-
çoamento, baseando-se nos conceitos trazidos pelas 
boas práticas da gestão da produção. Ao subdividir o 
sistema em categorias de análise tem-se o aumento da 
complexidade, o que permite que o sistema consiga 
absorver e responder a complexidade do ambiente em 
que está inserida. Essas categorias são de tal forma in-
terligadas que, ao agir em uma, as outras consequen-
temente serão afetadas (SILVEIRA, 2010).

O controle da produção é a categoria de análise 
de organizações complexas que visa garantir que as 
ordens de produção serão cumpridas. Assim, relata-se 
sobre o material em processamento, estado atual de 
cada ordem de produção, quantidades produzidas, uti-
lização de equipamentos, e etc. (MOREIRA, 2006).  
O controle da produção tem como objetivo acompa-
nhar a produção, tomando informações para subsidiar 
correções necessárias. O controle pode assumir diver-
sas formas, como verificadores de quantidades fabri-
cadas, de qualidade e de custos (ERDMANN, 2007).

O desempenho operacional é a categoria de aná-
lise em organizações complexas que é o resultado da 
busca pelo aumento da produtividade, qualidade, ino-
vação e lucratividade (SCHULZ, 2008).

O desenvolvimento de novos produtos é a cate-
goria de análise em organizações complexas que é 
parte da estratégia empresarial. A estratégia pode ser 
product-out (desenvolve novos produtos com base na 
tecnologia que possui) ou market-in (desenvolvimen-
to de novos produtos baseado em pesquisas de merca-
do) (MARTINS; LAUGENI, 2006).

A gestão ambiental é a categoria de análise em 
organizações complexas que compreende as diretri-
zes e princípios norteadores do planejamento e ge-
renciamento ambiental (SCHULZ, 2008). Para Valle 
(2002), a gestão ambiental engloba a definição de um 
conjunto de medidas e procedimentos que permitem 
controlar e reduzir os impactos que a organização 
exerce sobre o meio ambiente. 

Instalações é a categoria de boa prática de análise 
em organizações complexas que propõe uma adapta-
ção para organizações de serviço da categoria fábrica. 
Schulz (2008) afirma que a organização e a acessibili-
dade do ambiente de trabalho são aspectos fundamen-
tais na gestão da produção, capazes de proporcionar 
desempenho mais ágil e eficaz por meio da sinergia 
criada entre as partes.

Schulz (2008) classifica a categoria de análise em 
organizações complexas: investimentos, como toda 

capitalização aplicada aos meios produtivos da orga-
nização. Silveira (2010) ressalta que investimentos 
em recursos humanos, tecnologia, equipamentos e 
qualidade produzem resultados diretos no desempe-
nho operacional.

Schulz (2008) caracteriza a categoria de análise 
em organizações complexas, organização e cultura, 
como a identidade da empresa. Rivera (1995) afirma 
que as organizações são reguladas sistematicamente 
por regras fáticas e legais que são construídas, disse-
minadas e vivenciadas por todos os atores envolvidos. 
Essas regras determinam a influência dos atores, ou 
seja, o poder que cada um exerce dentro da organi-
zação.

O planejamento da produção é a categoria de 
análise em organizações complexas que corresponde 
ao conjunto de procedimentos nos quais o gerencia-
mento da produção se apóia para definir seus parâ-
metros, preparar e organizar as informações que irão 
permitir a programação e o controle da produção (ER-
DMANN, 2007).

A programação da produção é a categoria de 
análise em organizações complexas que corresponde 
ao ato de estabelecer antecipadamente as atividades 
da produção. Partindo dos dados estabelecidos no pla-
nejamento, a programação projeta o produto, roteiriza 
a produção e orienta quanto às quantidades a serem 
produzidas (ERDMANN, 2007).

A qualidade é a categoria de análise que, para Ste-
venson (2001), consiste na capacidade que determina-
do bem ou serviço tem de atender, ou mesmo superar 
as expectativas do cliente de maneira consistente.

Saúde e Segurança é a categoria de análise que 
corresponde a um conjunto de ações organizacionais 
com objetivo de propiciar condições plenas de desen-
volvimento humano no trabalho (SCHULZ, 2008). 
Esta categoria engloba aspectos relacionados à qua-
lidade de vida no trabalho e saúde ocupacional (SIL-
VEIRA, 2010).

A tecnologia é a categoria de análise que está 
aliada à gestão das informações e processos. As or-
ganizações utilizam a tecnologia em processadores de 
texto ou equipamentos que facilitam ou automatizam 
algum processo (SLACK et al, 1999). Ao aliar-se à 
qualidade e melhorar o desempenho operacional, 
a tecnologia pode oferecer vantagens competitivas 
(SCHULZ, 2008).

Tempo de ciclo é a categoria de análise que corres-
ponde ao tempo total necessário para a conclusão de 
todo o processo produtivo. Slack et al (1999) afirmam 
que ao reduzir o tempo entre o consumidor solicitar o 
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FATORES DE RESULTADO
 ORGANIZACIONAL

DESCRIÇÃO

Confiabilidade

Custos

Rapidez

Flexibilidade

Qualidade

Significa produzir e entregar bens e/ou serviços, em tempo hábil e nos 
prazos prometidos, comunicar as datas com clareza ao cliente, fazer a 
entrega pontualmente. Este conceito se estende às relações entre clientes 
internos.  
Está relacionado com a capacidade de produzir bens e serviços, a custos 
mais baixos do que os concorrentes conseguem administrar. Mesmo as 
empresas que concorrem em outros aspectos que não preço estarão 
interessadas em manter seus custos baixos. 
Significa o tempo que o cliente deve esperar desde a emissão do pedido até 
o recebimento efetivo do produto. É o quão rápido a organização reage às 
demandas. 
Está relacionada com a capacidade de atender a mudanças em bens e/ou 
serviços, prazos de entrega, volumes de produção, ampliação ou redução da 
variedade de bens ou serviços, aptidão a mudanças quando for necessário e 
com rapidez suficiente. 
Significa fazer as coisas certas, entregar bens ou serviços conforme as 
especificações ou necessidades dos clientes, fazer produtos que realmente 
os clientes desejam sem cometer erros e de boa qualidade.

Quadro 1 - Fatores de resultado organizacional

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Gonçalves et al (2011).

produto e recebê-lo, atinge-se o objetivo rapidez, um 
dos cinco objetivos de desempenho do setor produ-
tivo. Entretanto, esta redução não pode acarretar em 
prejuízo em outros objetivos de desempenho, como 
redução de qualidade e confiabilidade, ou aumento 
excessivo de custos.

Para avaliar o desempenho organizacional a par-
tir destas treze categorias é importante conhecer os 
principais fatores, observados nas boas práticas, que 
interferem no desempenho, ou seja, componentes crí-
ticos que afetam toda a cadeia da produção. Uma lei-
tura a respeito de cada categoria (SILVEIRA, 2010; 
GONÇALVES et al, 2011) permitiu identificar pelo 

menos um componente variável que, de acordo com 
os preceitos do bom desempenho, da produtividade, 
do custo, da rapidez, da flexibilidade e da confiabili-
dade, inferem um melhor resultado para o sistema de 
produção, consequentemente, para a organização. 

Os fatores de resultado são características muito 
importantes e vitais para a organização ser bem-suce-
dida a longo prazo e, portanto, altamente desejáveis 
(SLACK, 1997). Ou ainda, são características capa-
zes de proporcionar competitividade de forma direta 
à organização (GONÇALVES, et al, 2011). São eles: 
confiabilidade, custos, rapidez, flexibilidade e quali-
dade, descritos no Quadro 1.

Os fatores de práticas correspondem às boas prá-
ticas de gestão. Na literatura, Roman et al (2012) 
apresentam dez fatores de prática, a saber: Alianças 
Estratégicas, Capital Humano, Conhecimento, Fato-
res Culturais, Inovação, Relacionamento com Clien-
tes, Responsabilidade Social, Sistemas de Controle, 
Técnicas de Produção e Tecnologias da Informação e 
Comunicação.

A aliança estratégica está fundamentada em prin-
cípios organizacionais que procuram articular relacio-
namentos entre empresas concorrentes, distribuidores 
e fornecedores de matéria prima e de material, visan-
do a distribuir riscos e a aumentar a capacidade de 
competição (ROMAN et al, 2012).

O fator capital humano demonstra que os obje-
tivos de uma organização serão alcançados com su-
cesso se estiverem voltados para as políticas de valo-
rização do capital humano, por meio de treinamento, 
de integração social dos indivíduos e de motivação 
(ROMAN et al, 2012).

O conhecimento é cada vez mais fator crítico de 
sucesso no ambiente empresarial atual. A disponi-
bilização de conhecimentos, para as pessoas certas, 
no momento certo, é fundamental para a construção 
e manutenção de competências de uma organização 
(ALAZMI, 2003).

Fatores culturais referem-se às ideologias, aos 
valores, às leis e aos rituais cotidianos verificáveis em 
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uma organização. Conforme Santos (1998), a cultura 
está, significativamente, associada ao desempenho or-
ganizacional, e as empresas com cultura forte eviden-
ciam melhor desempenho. Seus elementos são: cultu-
ra, cultura organizacional, interação cultural, fatores 
culturais, legado organizacional, memória organiza-
cional, paradigma zero, espiritualidade e política de 
gerenciamento clara.

Inovação nas organizações está relacionada às 
mudanças, descritas anteriormente, no cenário mun-
dial. Para se manterem competitivas nessa nova or-
dem mundial de constantes mudanças, as organiza-
ções precisam adotar posturas inovadoras em seus 
processos produtivos (ROMAN et al, 2012). 

Relacionamento com o cliente corresponde a 
princípios organizacionais que intentam conhecer e 
satisfazer as necessidades e as expectativas dos clien-
tes, bem como a fidelização do relacionamento com 
eles dizem respeito ao relacionamento com clientes 
(ROMAN et al, 2012).

A preocupação com responsabilidade social nos 
processos produtivos vem ganhando destaque em tex-
tos que abordam formas de se promover a competi-
tividade. A adoção de medidas de responsabilidade 
social pode melhorar o desempenho dos processos de 
manufatura e a produtividade das organizações, por 
meio do uso de recursos de forma adequada, e também 
por meio do fortalecimento da imagem da empresa na 
percepção do mercado (ROMAN et al, 2012).

Sistema de controle está baseado no controle e na 
padronização das operações e procuram estabelecer 
mecanismos que permitam assegurar que o produto fi-
nal contenha as especificações pré-determinadas pela 
empresa por meio dos sistemas de controle (ROMAN 
et al, 2012).

Técnicas de produção são elementos relacionados, 
por exemplo, à adoção de práticas relacionadas à di-
minuição dos desperdícios, à utilização eficiente dos 
recursos, à busca da melhoria contínua e à agregação 
de valor as etapas de produção (ROMAN et al, 2012). 

Tecnologias de informação e de comunicação 
(TIC) correspondem aos avanços decorrentes na uti-
lização das tecnologias da informação e da comuni-
cação, que permitiram reduzir, consideravelmente, 
os custos de transação envolvidos na relação entre os 
agentes econômicos. Assim, foi possível notar, nos 
textos pesquisados, termos como: sistemas de infor-
mação, gestão da informação, tecnologias da informa-
ção e da comunicação e canais abertos de comunica-
ção (ROMAN et al, 2012).

Em síntese, o modelo de Silveira (2010) propõe 

que a avaliação organizacional contemple treze cate-
gorias de análise e considera ainda os cinco fatores de 
resultados e dez fatores de prática. A seguir apresenta-
-se a metodologia utilizada para que a pesquisa pu-
desse ser realizada e os objetivos alcançados.

  3 METODOLOGIA

Esta pesquisa teve caráter qualitativo. A pesquisa 
qualitativa, de acordo com Triviños (1994), permite 
analisar os aspectos implícitos ao desenvolvimento 
das práticas organizacionais e a interação entre os 
seus integrantes. É a técnica mais apropriada para 
compreender o fenômeno no contexto onde está inse-
rida e do qual é parte, pois possibilita analisá-lo numa 
perspectiva integrada. 

Quanto aos fins pode ser considerada descritiva. É 
descritiva, pois descreve as informações obtidas por 
meio da pesquisa documental. Para Churchill (1987), 
a pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar 
a realidade sem nela interferir para modificá-la. A 
pesquisa descritiva expõe as características de deter-
minada população ou de determinado fenômeno, mas 
não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 
descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Quanto à estratégia de pesquisa, utilizou-se o estu-
do de caso. Por se ter estudado o fenômeno, em uma 
IES (YIN, 2001).

Quanto aos meios de investigação, este trabalho foi 
dividido em duas etapas, uma inicial que consistiu em 
uma pesquisa bibliográfica, que permitiu construir a 
base teórica que deu suporte à análise realizada, e na 
sequência realizou-se um grupo focal, que é uma téc-
nica de pesquisa que se utiliza de sessões grupais de 
discussão, onde se centraliza um tópico específico a ser 
debatido entre os participantes (RESSEL et al, 2008).

 Conforme Vergara (1998), a pesquisa biblio-
gráfica é um estudo sistematizado desenvolvido com 
base em material publicado em livros, revistas, meios 
eletrônicos, e jornais. Fornece instrumental analítico 
para a pesquisa.

O estudo de caso foi realizado na empresa Uni-
sulVirtual, no setor de Pós-Graduação. Participaram 
da pesquisa a coordenadora geral da pós-graduação, 
dois coordenadores de curso de pós-graduação, um 
professor e um tutor. Assim, trata-se de uma amostra-
gem não probabilística do tipo intencional, pois foram 
escolhidos os entrevistados que mais tempo possuíam 
neste tipo de atividade, assim podendo contribuir de 
forma mais específica para a pesquisa. 

De acordo com a sua dimensão no plano de tem-
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po de pesquisa, caracteriza-se pelo corte transversal. 
O período estudado corresponde ao mês de maio de 
2013. Richardson (1989) explica que neste tipo de 
plano a amostra é selecionada para descrever uma 
população nesse determinado tempo. No processo 
de aplicação, foi primeiramente encaminhado o mo-
delo apresentado na revisão teórica por e-mail para 
conhecimento e análise prévia dos participantes. 
Esta análise consiste na leitura das perguntas e co-
nhecimento dos termos a serem utilizados. Na sema-
na seguinte foi feita a reunião (grupo focal). Nesta 
reunião aplicou-se a metodologia de avaliação do 
sistema de produção. A metodologia apresenta treze 
categorias de análise. Cada categoria apresenta ca-
racterísticas próprias que foram confrontadas com 
cada fator de resultado. Cada relação entre categoria 
e fator é representada por assertiva. Assim, a relação 
entre as treze categorias e cinco fatores apresenta 
sessenta e cindo assertivas que buscam avaliar como 
cada categoria contribui para o alcance dos fatores 
de resultado nas organizações. 

O modelo desenvolvido por Silveira (2010) apre-
senta assertivas que são avaliadas em escala Likert 
(de 1 a 5). Para facilitar a compreensão, existem dois 
cenários explicativos para cada assertiva, sendo um 
péssimo (1 da escala likert) e o outro ótimo (5 da es-

cala likert). Para cada assertiva existem dois campos, 
um para ‘ideias de melhoria’ e outro para ‘evidên-
cias’. Estes itens servem para ser preenchido pelos 
integrantes da organização. As ideias de melhoria in-
dicam o que pode ser feito para que a empresa consiga 
um melhor desempenho em seus fatores de resulta-
dos. As evidências indicam as razões pela qual a nota 
foi atribuída.

As assertivas que recebem nota baixa caracterizam 
os pontos fracos na organização e merecem atenção, 
enquanto que as notas altas apontam para aspectos 
bem resolvidos dentro da empresa. Esta nota é o con-
senso das opiniões dos participantes da reunião. 

  4 ANÁLISE DOS DADOS

Através da análise dos dados, este artigo visa apre-
sentar um conjunto de informações que permitam 
analisar o sistema de produção da Pós-Graduação a 
Distância da Unisul por meio do modelo desenvol-
vido por Silveira (2010). A seguir serão apresentados 
os resultados provenientes da pesquisa de campo. São 
apresentados os dados provenientes do cruzamento de 
dados entre os fatores de resultados e as categorias de 
análise. As notas representam o consenso das opini-
ões dos entrevistados da pesquisa de campo.

As médias dos fatores de resultado representam a ima-
gem do desempenho da organização em relação às catego-
rias de análise. Essas médias refletem o modo como todas 
as categorias atuam em cada fator, sendo o que apresenta 
o melhor desempenho é a qualidade, apesar de ser possí-

vel observar certa homogeneidade entre as médias e com 
valores considerados próximos ao valor máximo, caracte-
rizando uma boa performance da empresa em relação aos 
fatores de resultado. No entanto, a organização sempre 
deve buscar o progresso contínuo e, como nenhum obje-

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL POR 

MEIO DA COMPLEXIDADE
CONFIABILIDADE CUSTO RAPIDEZQUALIDADE MÉDIAFLEXIBILIDADE

Planejamento da Produção 4 3 5 2 2 3,2
Programação da Produção 2 4 4 5 4 3,8
Controle da Produção 2 3 3 2 2 2,4
Desempenho Operacional 4 4 3 4 4 3,8
DNP  5 5 4 4 5 4,6
Instalações 4 4 3 5 5 4,2
Gestão Ambiental 2 2 3 3 2 2,4
Investimentos  3 5 3 4 4 3,8
Organização e Cultura 3 2 4 3 2 2,8
Qualidade 5 4 4 4 4 4,2
Saúde e Segurança 4 3 5 4 3 3,8
Tecnologia 5 5 4 5 5 4,8
Tempo de Ciclo 2 1 2 4 4 2,6
Média 3,5 3,5 3,6 3,8 3,5 3,6

Quadro 2 - Fatores de resultado versus categorias de análise

Fonte: Autor
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tivo apresentou média máxima, ações devem ser tomadas 
buscando melhoria em todos os objetivos.

Os fatores de resultado são características muito 
importantes e vitais para a organização ser bem-su-
cedida a longo prazo, pois são características capa-
zes de proporcionar competitividade de forma direta 
à organização. Já as categorias de análise representam 
o agrupamento de conceitos que representam os pon-
tos em que a gestão tem centrado seus esforços de 
aperfeiçoamento, baseando-se nos conceitos trazidos 
pelas boas práticas da gestão da produção.

As médias das notas das categorias representam a 
contribuição das categorias para atingir os fatores de 
resultado. Enquanto na análise das médias dos fatores 
de prática se considera a ação de todas as categorias, 
na análise das médias das categorias verifica-se a atu-
ação de cada categoria em todos os fatores. Somente 
a categoria Tecnologia apresentou rendimento máxi-
mo em quatro fatores de prática. As demais categorias 
deverão sofrer intervenções para concorrerem para a 
melhoria dos objetivos de desempenho.

As assertivas que recebem nota baixa caracterizam 
pontos fracos na organização e merecem atenção, en-
quanto que as notas altas apontam para aspectos bem re-
solvidos dentro da empresa. Após essa primeira análise, 
observou-se o surgimento de ideias comuns para a ação 
em categorias diferentes. Assim, procurou-se verificar a 
inter-relação existente entre as ideias de melhoria. Assim, 

torna-se possível gerar projetos para a melhoria do siste-
ma de produção da pós-graduação EaD da Unisul.

As idéias de melhoria identificadas na pesquisa de 
campo foram cinco: 1) Pagamento por atividades ex-
tras, tais como vídeo aulas e apresentações multimídia; 
2) Trocar livro impresso por livro digital em tablets; 3) 
Realizar um planejamento anual para a instituição; 4) 
Utilizar cadeiras ergonômicas para os funcionários; 5) 
Reduzir para dois semestres os cursos. 

1) Pagamento por atividades extras
Pagamento por atividades extras, tais como vídeo 

aulas e apresentações multimídia representam a remu-
neração variável. A remuneração variável, que trata de 
premiar o funcionário pelo bom serviço prestado, pro-
porciona a ele maiores ganhos. Seu uso ainda benefi-
cia a empresa, pois o funcionário tende a ficar mais 
motivado e trabalhar, tratando de decidir não somente 
em benefício próprio, mas em benefício da organiza-
ção como um todo. Além disso, ressalta-se o víncu-
lo da remuneração variável com o sistema de metas 
das organizações (EATON; ROSEN, 1983; HREBI-
NIAK; JOYCE, 1983; BANKER; DATAR, 1989; 
LAMBERT, 2001; NUNES; MARQUES, 2005; FIT-
ZGERALD, 2007; OYADOMARI et al, 2012).

A relação do fator de prática com as categorias de 
análise e fatores de resultado é expressa a seguir, con-
forme apresentado na Figura 2.

Fonte: Autor

Influenciam Geram

Fatores de Prática

Aliança estratégica

Capital Humano

Conhecimento

Flores Culturais

Inovação

Relacionamento Clientes

Responsabilidade Social

Sistema de Controle

Técnicas de Produção

Tecnologia da Informação

Fatores de Resultado

Confiabilidade

Custo

Flexibilidade

Qualidade

Rapidez

Categorias de Análise

Controle de Produção

Desempenho Operacional

Desonv. nosvos produtos

Instalações

Gestão Ambiental

Investimentos

organização e Cultura

Planejamento Produção

Programação da Produção

Qualidade

Saúde e Segurança

Tecnologia

Tempo de Ciclo

Figura 2:  Representação da relação fator de prática, categoria de análise e fatores de resultado.
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Ao relacionar a ideia de melhoria com as catego-
rias de análise temos que a primeira ideia de melhoria, 
considerada como fator de prática capital humano, 
está relacionada às categorias de análise equipamento 
e cultura organizacional. A existência deste fator de 
prática gera impacto positivo nos fatores de resultado 
qualidade e confiabilidade.

2) Trocar livro impresso por livro digital em tablets

Trocar livro impresso por livro digital em tablets: 
a inovação tecnológica vem sendo crescentemente in-
vocada como estratégia para redimir empresas, regiões 
e nações de suas crônicas aflições econômicas e para 
promover o seu desenvolvimento (SCHUMPETER, 
1961; DOSI, 1988; POSSAS, 1989; PLONSKI, 2005).

A relação do fator de prática com as categorias de 
análise e fatores de resultado é expressa a seguir, con-
forme apresentado na Figura 3.

Ao relacionar a ideia de melhoria com as cate-
gorias de análise, temos que a terceira idéia, cor-
respondente ao fator de prática inovação, influencia 
positivamente nos fatores de prática investimentos, 
desenvolvimento de novos produtos, tecnologia e 
gestão ambiental. Desta forma, existirão impactos 
nos fatores de resultados qualidade, custo, flexibili-
dade, confiabilidade e rapidez.

3) Realizar um planejamento anual para a ins-
tituição

Realizar um planejamento anual para a institui-

ção. O planejamento permite com que a empresa 
possa antever os problemas existentes tanto no am-
biente interno como externo e assim, gerar plano 
de ação para que a empresa faça frente aos proble-
mas identificados por meio da estratégia empresa-
rial (CHANDLER JUNIOR, 1962; QUINN, 1980; 
MINTZBERG, 1987; PORTER, 1990; GONÇAL-
VES, 2000; SERRA; TORRES; TORRES, 2009; 
SOUZA, 2011).

A relação do fator de prática com as categorias de 
análise e fatores de resultado é expressa a seguir, con-
forme apresentado na Figura 4.

Fonte: Autor

Influenciam Geram

Fatores de Prática

Aliança estratégica

Capital Humano

Conhecimento

Flores Culturais

Inovação

Relacionamento Clientes

Responsabilidade Social

Sistema de Controle

Técnicas de Produção

Tecnologia da Informação

Fatores de Resultado

Confiabilidade

Custo

Flexibilidade

Qualidade

Rapidez

Categorias de Análise

Controle de Produção

Desempenho Operacional

Desonv. nosvos produtos

Instalações

Gestão Ambiental

Investimentos

organização e Cultura

Planejamento Produção

Programação da Produção

Qualidade

Saúde e Segurança

Tecnologia

Tempo de Ciclo

Figura 3:  Representação da relação fator de prática, categoria de análise e fatores de resultado.
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Ao relacionar a ideia de melhoria, considerado 
fator de prática conhecimento, com as categorias de 
análise planejamento da produção e desempenho ope-
racional, geram influência positiva nos fatores de re-
sultado qualidade, custo, flexibilidade, confiabilidade 
e rapidez.

4) Utilizar cadeiras ergonômicas para os fun-
cionários 

Utilizar cadeiras ergonômicas para os funcioná-
rios. A ergonomia para trabalhos longos permite redu-
ção de problemas de saúde física (MONTMOLLIN, 
1990; VIDAL, 1992; SANDERS; MCCORMICK, 
1993; PERES et al, 2006; ALMEIDA, 2011; BOLIS 
et al, 2013).

A relação do fator de prática com as categorias de 
análise e fatores de resultado é expressa a seguir, con-
forme apresentado na Figura 5.

Fonte: Autor

Influenciam Geram

Fatores de Prática

Aliança estratégica
Capital Humano
Conhecimento
Flores Culturais

Inovação
Relacionamento Clientes
Responsabilidade Social

Sistema de Controle
Técnicas de Produção

Tecnologia da Informação

Fatores de Resultado

Confiabilidade
Custo

Flexibilidade
Qualidade
Rapidez

Categorias de Análise

Controle de Produção
Desempenho Operacional
Desonv. nosvos produtos

Instalações
Gestão Ambiental

Investimentos
organização e Cultura

Planejamento Produção
Programação da Produção

Qualidade
Saúde e Segurança

Tecnologia
Tempo de Ciclo

Figura 4:  Representação da relação fator de prática, categoria de análise e fatores de resultado.

Fonte: Autor

Influenciam Geram

Fatores de Prática

Aliança estratégica
Capital Humano
Conhecimento
Flores Culturais

Inovação
Relacionamento Clientes
Responsabilidade Social

Sistema de Controle
Técnicas de Produção

Tecnologia da Informação

Fatores de Resultado

Confiabilidade
Custo

Flexibilidade
Qualidade
Rapidez

Categorias de Análise

Controle de Produção
Desempenho Operacional
Desonv. nosvos produtos

Instalações
Gestão Ambiental

Investimentos
organização e Cultura

Planejamento Produção
Programação da Produção

Qualidade
Saúde e Segurança

Tecnologia
Tempo de Ciclo

Figura 5:  Representação da relação fator de prática, categoria de análise e fatores de resultado.
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Ao relacionar as ideias de melhoria, considerado o 
fator de prática fator cultural, influencia as categorias 
de análise saúde e segurança, instalações e investi-
mento. Assim, gerando um resultado positivo no fator 
de resultado qualidade e custo.

5) Reduzir para dois semestres os cursos 
Reduzir para dois semestres os cursos: a redução 

do tempo de ciclo permite que a empresa consiga me-
lhor sua flexibilidade e custo (MONDEN, 1984; RO-
THER; SHOOK, 1998; GHINATO, 1995; SLACK et 
al, 1999; ALVAREZ; ANTUNES JR, 2001; ROMAN 
et al, 2012).

A relação do fator de prática com as categorias de 
análise e fatores de resultado é expressa a seguir, con-
forme apresentado na Figura 6.

Ao relacionar as ideias de melhoria, considerado o 
fator de prática técnica de produção, com as catego-
rias de análise tempo de ciclo, planejamento e desen-
volvimento de novos produtos, observa-se uma influ-
ência positiva. Os fatores de resultado custo e rapidez 
acabam apresentando melhor resultado.

Ao utilizar a teoria da complexidade para o en-
tendimento das organizações, é possível perceber as 
inter-relações existentes e, a partir desta percepção, 
pode-se atuar de maneira mais efetiva na obtenção de 
resultados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já foi dito anteriormente, o objetivo deste 
artigo foi conhecer o sistema de produção e analisá-
-lo. Isto pode ser imperativo para a eficiência geren-
cial. Assim, neste trabalho foi analisado o sistema de 
produção dos cursos de pós-graduação em EaD da 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Pode-se ob-
servar que a ferramenta de diagnóstico organizacional 
por meio da complexidade é uma metodologia que 

leva em consideração treze categorias de análise, cin-
co fatores de resultado e dez fatores de prática.

O pressuposto das inter-relações entre as catego-
rias de análise e os fatores de prática é verificado no 
decorrer do texto ao relacionarmos as categorias de 
análise com os fatores de resultados, nas quais se des-
tacam: Desempenho Operacional, Desenvolvimento 
de Novos Produtos, Instalações, Gestão Ambiental, 
Investimentos, Planejamento da Produção, Qualida-
de, Saúde e Segurança, Tecnologia, e Tempo de Ciclo, 
além de cinco fatores de resultado: confiabilidade, 
custos, rapidez, flexibilidade e qualidade. Percebe-se 
que estes fatores também estão relacionados com os 
fatores de prática.

O pressuposto das inter-relações entre as catego-
rias de análise e os fatores de resultado tem poten-
cial gerador de ideias de melhoria. Assim, para que o 
gerenciamento dos projetos obedeça ao pensamento 
complexo no sistema de produção, é necessário que 
haja uma integração em todas as suas etapas, isto por-
que, as ações refletem em consequências em todos os 
setores da organização.

Fonte: Autor

Influenciam Geram

Fatores de Prática

Aliança estratégica
Capital Humano
Conhecimento
Flores Culturais

Inovação
Relacionamento Clientes
Responsabilidade Social

Sistema de Controle
Técnicas de Produção

Tecnologia da Informação

Fatores de Resultado

Confiabilidade
Custo

Flexibilidade
Qualidade
Rapidez

Categorias de Análise

Controle de Produção
Desempenho Operacional
Desonv. nosvos produtos

Instalações
Gestão Ambiental

Investimentos
organização e Cultura

Planejamento Produção
Programação da Produção

Qualidade
Saúde e Segurança

Tecnologia
Tempo de Ciclo

Figura 6:  Representação da relação fator de prática, categoria de análise e fatores de resultado.
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Com a ferramenta foi possível gerar ideias de me-
lhorias que podem auxiliar o sistema de produção 
para fazer frente aos problemas do ambiente externo, 
como o aumento do número de IES no Brasil e a con-
sequente redução de estudantes nestas instituições. As 
ideias de melhoria identificadas na pesquisa de cam-
po foram cinco: 1) Pagamento por atividades extras, 
tais como vídeo aulas e apresentações multimídia; 2) 
Trocar livro impresso por livro digital em tablets; 3) 
Realizar um planejamento anual para a instituição; 4) 
Utilizar cadeiras ergonômicas para os funcionários; 5) 
Reduzir para dois semestres os cursos.

Assim, é possível relacionar que a ferramenta de 
diagnóstico organizacional por meio da complexida-

de, que tem como base as relações complexas exis-
tentes entre as treze categorias de análise e os cinco 
fatores de resultados pode gerar aperfeiçoamento da 
gestão da produção das empresas geradoras de ser-
viços, assim como se verificou nesta pesquisa com a 
pós-graduação EaD da Unisul.

Como limitação da pesquisa tem-se a amostragem 
não probabilística para este tipo de estudo. As amos-
tras não probabilísticas por conveniência são o tipo de 
amostragem menos confiável, pois o pesquisador se-
leciona a amostra conforme sua conveniência. Assim, 
a diferença entre os valores da população de interesse 
e os valores da amostra é desconhecida inviabilizando 
a generalização dos dados.
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RESUMO
O artigo analisa a participação feminina na produção científica sobre Estratégia usando a base de dados o Scientific Periodicals Electronic Library 
(SPELL) e dentro os anos de 2003 a 2013, a pesquisa apresenta caráter documental e enfoque bibliométrico. A discussão é pertinente uma vez que 
não há trabalhos que façam o mapeamento das pesquisas sobre estratégia protagonizadas por mulheres. Dentre os 502 artigos que apresentavam a 
palavra-chave “estratégia”, foram selecionados 227, cuja autoria contemplava pelo menos uma participação feminina, destes, foram identificados 42 
artigos de autoria exclusivamente feminina, e 185 de autoria mista. Além da análise descritiva, foi analisada a aderência dos estudos protagonizados 
exclusivamente por mulheres às escolas teóricas sugeridas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), bem como os procedimentos metodológicos 
adotados nos estudos analisados. A análise constatou que a participação feminina nos estudos em Estratégia é menor se comparada ao gênero 
masculino, havendo, todavia, ampliação desta participação no decorrer do período, mantendo-se estável nos últimos cinco anos, identificou-se 
também diferenças regionais relevantes, sendo o Sul e o Sudeste as regiões mais profícuas em volume de publicação. Em relação à aderência do 
tema às escolas de estratégia de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), identificou-se a valorização das abordagens tradicionais da estratégia, 
principalmente das escolas prescritivas da estratégia.

Palavras-chave: Estratégia. Pesquisa científica. Papel da mulher. 
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ABSTRACT
The article analyses the female participation on Strategy related studies using as database the Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), and 
taking as time cut the period between 2003 and 2013. The research characterized as bibliometrical and documental. The discussion proposed is 
pertinent, once there are no previous studies mapping researches led by women. Within the range of 502 papers that presented the keyword “strategy” 
were selected 227 whose authorship contemplated at least one female author, from these were identified 42 articles whose authorship was exclusively 
female and 185 with mixed authorship. Besides the descriptive analysis, it was analysed the adherence of studies written exclusively by women to the 
theoretical schools suggested by Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) as well as the methodological procedures adopted in the scrutinized studies. 
The analysis evidenced that women’s participation in studies about Strategy is smaller if compared to men’s, nevertheless, there has been an increase 
throughout the period, trend that stabilised over the past five years. It was also identified relevant regional differences, being the south and southwest 
the most prolific regarding publication volume. Considering the adherence to Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) strategy schools, it was found the 
higher number of studies related to the prescriptive schools of Strategy.

Key words: Strategy. Scientific research. Female role.



27 Revista Raunp, v.7, n.1, p. 25-37, Out. 2014/jan. 2015 ISSN 1984-4204

1 INTRODUÇÃO

O papel da mulher na pesquisa científica vem sen-
do estudado como uma forma de ampliar a impor-
tância do pensamento feminino na academia e suas 
contribuições aos estudos organizacionais. Os estudos 
apontam o crescimento da participação da mulher na 
pesquisa social e sugere a continuidade do estudo em 
outras áreas dos estudos organizacionais (PINHEI-
RO; MAPURUNGA; SANTOS, 2010). No âmbito da 
administração, o papel feminino na formulação da es-
tratégia como prática social também vem sendo foco 
de pesquisa, evidenciando a importância da mulher na 
tomada de decisões e na prática estratégica das orga-
nizações (SILVA; LAVARDA, 2011).

Os estudos sobre estratégia de Flecha (2007) in-
dicam que a crescente inserção da mulher no mer-
cado de trabalho é resultado, essencialmente, de 
manifestações de importância histórica ocorridas ao 
longo do tempo. Para Melo, Considera e Di Sabbato 
(2005), o acesso à educação é um dos fatores im-
pulsionadores do processo supracitado, uma vez que 
este terminou por proporcionar aumento da partici-
pação social e política da mulher na sociedade. May 
(2004) amplia a discussão do papel da mulher no 
meio acadêmico e na pesquisa científica, refletindo 
sobre as epistemologias feministas que questionam 
a visão andrógina da prática científica e os impactos 
deste viés no pensamento social.

Na academia, o aumento da presença feminina 
pode ser evidenciado por meio da exposição dos da-
dos do censo do IBGE que demonstraram que a por-
centagem de mulheres possuidoras do título de dou-
torado aumentou de 43% em 2000 para 53% em 2010 
(IBGE, 2010). À medida que esses números sinali-
zam o aumento da participação acadêmica feminina 
em termos quantitativos, estudos como o de Pinheiro 
Neto, Santos e Mapurunga (2010) expõem a relevân-
cia feminina no meio acadêmico nacional sobre os 
estudos organizacionais.

Os estudos em estratégia merecem relevante aten-
ção na pesquisa científica, visto que, desde a déca-
da de 1990, tem sido tema recorrente de debate no 
meio acadêmico, contudo, a construção do conhe-
cimento científico no campo da estratégia carece de 
uma maior discussão epistemológica, que suporte a 
construção de um pensamento estratégico com pers-
pectivas mais abrangentes e flexíveis (MEIRELLES; 
GONÇALVES, 2005). É importante evidenciar que o 
número de artigos publicados em anais de congressos 

e periódicos pode ser considerado como critério para 
ressaltar o nível de produtividade em determinado 
campo da ciência, no caso do estudo proposto neste 
artigo, a Estratégia. De forma análoga, o mapeamento 
da bibliometria possibilita a identificação, em um pri-
meiro momento, do volume de contribuição das pes-
quisadoras para área do conhecimento em análise. O 
estudo proposto se justifica, pois visa contribuir com a 
análise do comportamento da produção científica em 
Estratégia, considerando em especial a participação 
feminina. A participação feminina nos estudos sobre 
estratégia, portanto, é uma lacuna de pesquisa a ser 
investigada. 

O objetivo geral deste artigo é analisar a produção 
científica feminina sobre estratégia no Brasil na úl-
tima década. Os objetivos específicos são: examinar 
a evolução em volume de pesquisa científica femini-
na em estratégia no Brasil, identificar as instituições 
mais recorrentes na pesquisa científica de pesquisado-
ras em estratégia no Brasil, mapear as escolas teóricas 
com maior aderência dentro das dez identificadas por 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), e, por fim, 
identificar os procedimentos metodológicos adotados 
nos artigos.

O primeiro pressuposto do estudo reside na cres-
cente participação feminina na pesquisa científica em 
estratégia no Brasil, visto que há estudos que apon-
tam a ampliação da participação feminina em estu-
dos sobre estratégia; o segundo pressuposto informa 
um maior volume de pesquisa científica feminina em 
estudos organizacionais no Brasil concentrada no 
Centro-Sul do país (PINHEIRO; MAPURUNGA; 
SANTOS, 2010); o terceiro é que das elencadas por 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), as pesquisa-
doras identificar-se-iam mais com aquelas ligadas à 
intuição, algo tradicionalmente estabelecido como 
parte do universo das mulheres; por fim, o quarto 
pressuposto é que os procedimentos metodológicos 
mais comumente escolhidos pelas pesquisadoras es-
tariam relacionados com métodos qualitativos.

A coleta de dados para operacionalizar a consecu-
ção dos objetivos geral e específicos partiu da con-
sulta às bases de dados de pesquisa científica SPELL. 
Primeiramente, foram buscados artigos sobre o tema 
da estratégia independente do gênero dos autores no 
período de dez anos (2003 a 2013), em seguida foram 
selecionados artigos que apresentaram ao menos uma 
mulher na autoria do estudo, a organização das infor-
mações coletadas, atentando para a evolução do volu-
me de participação feminina, regionalidades, autores 
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e temas mais abordados sobre Estratégia. Após a fase 
de consulta, os dados passaram por tratamento quan-
titativo e, com isto, foram submetidos ao tratamento 
estatístico descritivo.

O trabalho está estruturado em três seções: uma 
seção é destinada à fundamentação teórica, a qual 
contempla a visão da mulher na pesquisa científica e 
os estudos sobre Estratégia; a seção seguinte aborda 
a metodologia utilizada, expondo assim a tipologia da 
pesquisa, bem como a técnica de coleta e a análise dos 
dados; em seguida os resultados são analisados e por 
fim são apontadas as considerações finais relaciona-
das aos objetivos definidos para a pesquisa.

2 A PERSPECTIVA FEMININA NA 
   PESQUISA CIENTÍFICA

2.1 O PONTO DE VISTA DA MULHER

Os estudos organizacionais refletem sobre as orga-
nizações, e sobre as ações sociais, sob determinados 
pontos de vista, o feminismo é um destes pontos de 
vista. Segundo Clegg e Hardy (2007), o feminismo 
é um movimento social e um discurso intelectual e 
organizado que envolve diversas conversações. O es-
tudo organizacional tem-se engajado lentamente na 
abordagem do feminismo, contudo, segundo os auto-
res, a abordagem aponta caminhos que refletem o fu-
turo das organizações. Calás e Smircich (2007) apre-
sentam várias teorias feministas que esclarecerem as 
práticas organizacionais que ofuscam a questão do 
gênero. As teorias feministas vão além da questão do 
gênero, encaminhando-se para a agenda da diversi-
dade organizacional, e propõem repensar as bases do 
conhecimento.

O ponto básico analisado no questionamento sobre 
a “cegueira relativa ao gênero”, é que as categorias, 
conceitos, e teorias fundamentais da análise organi-
zacional não reconhecem o fato de que as estruturas 
e processos em uma organização são permeados por 
relações de poder baseadas no gênero, que, segundo 
Clegg e Hardy (2007), resulta em uma visão parcial 
nas ideologias e nas instituições. Neste sentido, Ro-
cha (2006) reflete sobre o meio acadêmico e eviden-
cia que existem áreas do conhecimento que são vistos 
como saberes ligados ao universo tradicionalmente 
denominado como feminino e outras que se distin-
guem por serem de natureza masculina, como são tra-
tadas as ciências exatas.

Olinto (2011) evidencia também que seria despro-

porcional a distribuição entre os sexos também nas 
tarefas docentes e de orientação no interior da univer-
sidade, de forma mais acentuada na graduação, uma 
possível explicação para as dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres no ambiente científico. Tais fatores 
também diminuiriam as oportunidades femininas de 
dedicação à pesquisa e à publicação. Ademais, segun-
do Clegg e Hardy (2007), as discussões sobre o papel 
da mulher vêm sendo discutido de forma a desafiar 
não apenas as formas e práticas organizacionais, mas 
formas e práticas de teorização.

2.2 A MULHER NO ÂMBITO ACADÊMICO

Tendo sido iniciada por homens e conduzida mui-
to tempo por eles, com pouco questionamento na sua 
continuidade, a construção do saber refletiu uma po-
sição dominante masculina, emergindo assim uma ci-
ência carregada de objetividade e racionalidade. Essa 
forma de fazer ciência implicitamente trazia uma pro-
messa de uma melhor interpretação do mundo, na qual 
existiria também a possibilidade de previsão, genera-
lização e controle de fatos pertinentes à humanidade 
(ICHIKAWA; YAMAMOTO; BONILHA, 2008).

Ichikawa e Yamamoto (2007) reforçam a argu-
mentação acima ao afirmar que as organizações po-
dem também ser consideradas locais da ação social, 
nesse sentido, são parte constitutiva dos ambientes 
influenciadores da construção social da realidade. 
Sendo assim, as organizações representam, através 
de sistemas simbólicos e de significados, a realidade 
social em que estão inseridas. Uma vez que no Brasil 
a pesquisa científica está centrada no âmbito acadêmi-
co, a universidade e a produção vinda dela se fazem 
um locus significativo para entender como acontece a 
construção da ciência pelas mulheres.

De Luca et al. (2011) evidenciam que um núme-
ro mais significativo de mulheres se posicionam em 
novos e importantes espaços de trabalho e na ciên-
cia, com considerável grau de similaridade nas atri-
buições e postos historicamente ocupado por homens, 
existe ainda a submissão à desigualdades relativas à 
remuneração e a ascensão profissional ao status. Para 
Hayashi et al. (2007), apontam que as mulheres foram 
e continuam sendo excluídas da produção científica. 
Conquanto atualmente exista dominância numérica 
feminina, em algumas áreas do conhecimento, a ima-
gem de cientista ainda é associada ao masculino.

Ichikawa, Yamamoto e Bonilha (2008) ressaltam 
o prevalecimento de homens na ocupação de car-
gos hierárquicos mais elevados tanto nos centros de 
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pesquisa quanto nas instituições de ensino superior 
(IES). Em contrapartida, as mulheres se posiciona-
riam subalternamente, sendo poucas as que alcan-
çam posições no topo. Analogamente à produção 
científica mundial, a atividade científica brasileira é 
predominantemente masculina, embora as mulheres 
constituam a maioria dos alunos matriculados nas 
IES, perspectiva que, por sua vez, encontra subsí-
dio em Tabak (2002), que verificou no Brasil uma 
quantidade significativa das estudantes que seguem 
profissões tradicionalmente consideradas femininas, 
constata-se, assim, uma forte influência de estereóti-
pos de gênero na educação formal.

A academia, assim como os eventos representa-
tivos da produção relacionada a ela, pode ser enten-
dida formalmente, carregada assim de complexidade 
e permeada pela ação política, tendo como seu pro-
duto fundamental o conhecimento científico. Nessa 
perspectiva, que a produção desse conhecimento 
sofre influência de valores sob os quais é erigida a 
realidade dos atores sociais participantes, como a 
questão do gênero e a carga simbólica subjacente a 
essa questão na sociedade brasileira (ICHIKAWA; 
YAMAMOTO, 2007).

 Em uma perspectiva histórica, a academia 
também foi construída a partir de valores de domi-
nação e controle tipicamente masculinos. A elabora-
ção do conhecimento científico pode ser identificada 
como uma atividade masculina. O resultado é, que 
de certa forma, o âmbito acadêmico refletiria o modo 
masculino de observar e estudar a realidade.

2.3 O EMPODERAMENTO FEMININO E A 
PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO CAMPO 
CIENTÍFICO

Neste estudo se justifica trabalhar a questão do 
empoderamento nas relações de gênero, uma vez que 
é por meio da ampliação das estruturas de poder que 
as mulheres desafiam as relações patriarcais, questio-
nando também a manutenção dos privilégios de gêne-
ro e a sua atuação no ambiente familiar (MAGESTE; 
MELO; CKAGNAZAROFF, 2008; MELO; LOPES, 
2012). Essas transformações implicam no empodera-
mento feminino, tornando-as autônomas sobre seus 
corpos, sua sexualidade e opiniões. Discutir empode-
ramento feminino é pertinente, pois fornece subsídio 
teórico para compreender o papel ascendente da mu-
lher não apenas no meio acadêmico, mas na sociedade 
como um todo. 

Segundo Miranda, Silveira e Hoeltgebaum (2008), 

o tema do empoderamento se expande à medida que o 
resgate da dignidade humana se torna mais sólido, ou 
seja, quando se compreende a mulher como protago-
nista social na história. Dessa forma, o empoderamen-
to não se desenvolveria apenas pela vontade de obter 
o poder, mas por meio de reflexões sobre as atitudes 
tomadas no contexto no qual a mulher se insere. 

Olinto (2011), por sua vez, ressalta que as pes-
quisadoras femininas costumam encontrar barreiras 
específicas na trajetória da carreira acadêmica. A 
autora elenca, por exemplo: 1) o pouco reconheci-
mento dentro da própria comunidade científica; 2) 
a sobrecarga oriunda do acúmulo das tradicionais 
funções do lar e da profissão acadêmica; 3) a dificul-
dade em conciliar as demandas do trabalho que ela 
exerce e o trabalho do parceiro; e 4) a pequena quan-
tidade de mulheres em posições decisórias. Embora 
existam discrepâncias no que concerne a produção 
científica entre gêneros, não há base empírica que 
sustente a afirmação da supremacia masculina. As 
investigações realizadas sobre a prática da ciência e 
o desempenho escolar não permitem identificar di-
ferenças inerentes a homens e mulheres no que se 
relaciona às habilidades específicas para um campo 
do conhecimento ou outro (OLINTO, 2011). 

2.4 OS ESTUDOS SOBRE ESTRATÉGIA E A 
PARTICIPAÇÃO FEMININA

Os estudos sobre Estratégia desenvolveram-se a 
partir do final da década de 1950 e passaram a ser 
tema recorrente na academia. Na década de 1990, 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) realizaram 
uma extensa revisão bibliográfica e compilaram dife-
rentes vertentes em dez escolas do pensamento estra-
tégico, dividindo-as ainda em três grupos de escolas: 
as escolas prescritivas, as escolas descritivas, e a es-
cola de configuração (MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2010).

As escolas de natureza prescritiva ocupam-se prin-
cipalmente da formulação da estratégia, são elas as 
escolas do Design (baseada em estudos de Selznick e 
Chandler), do Planejamento (baseada em estudos de 
Ansoff) e do Posicionamento (baseada em estudos de 
Porter). A categoria de escolas descritivas preocupa-
-se menos com a prescrição ideal do comportamento 
estratégico e mais com a descrição de como as es-
tratégias são operacionalizadas, e consideram apenas 
alguns aspectos específicos do processo de formula-
ção de estratégias, neste grupo estão seis escolas: a 
Empreendedora (baseada em estudos de Schumpeter 
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e Drucker), a Cognitiva, do Aprendizado (estudos de 
Mintzberg), do Poder (estudos de Porter), a Cultural 
(estudos de Pettigrew e Feldman), e a Ambiental. O 
último grupo mapeado é composto por uma única 
escola, a de Configuração, tendo como teóricos ex-
poentes MgGill e o próprio Mintzberg. Esta escola 
descreve estados da organização e dos contextos que 
a cercam, bem como o processo de geração de estraté-
gias, por isso, também é conhecida como escola Inte-
grativa, pois envolve as duas perspectivas dos estudos 
em estratégia (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAM-
PEL, 2010).

Ao longo da revisão bibliográfica realizada por 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), percebe-se 
que os estudos sobre estratégia trilharam um longo 
caminho desde o início dos anos 1960, tendo crescido 
inicialmente devagar, a literatura disponível sobre o 
assunto cresceu pouco inicialmente, tendo ampla ex-
pansão e diversificação nos anos 1990. Para Mintz-
berg, Ahlstrand e Lampel (2010), qualquer processo 
de formulação estratégica poderá incluir uma ou mais 
escolas de pensamento estratégico, de forma comple-
mentar, dependendo da conjuntura vivenciada pela 
organização.

Os estudos sobre Estratégia são dinâmicos e he-
terogêneos, tendo como base as primeiras escolas, as 
prescritivas, que deram sustentação para escolas mais 
complexas, contudo, o domínio destas escolas iniciais 
ainda é patente na academia e nas organizações. Mui-
tos pensadores debatem sobre o tema da Estratégia, 
não se percebe, contudo, uma contribuição do pensa-
mento feminino e suas perspectivas nos estudos sobre 
Estratégia, visto que todos os teóricos mencionados 
são homens.

Bertero, Vasconcelos e Binder (2003) realizaram 
um amplo estudo sobre a produção científica em es-
tratégia abrangendo os anos de 1991 a 2002. Neste 
estudo, os pesquisadores abordaram vários aspectos 
da pesquisa: o volume de publicação, a instituição 
que mais publicou, os autores e temas mais aborda-
dos, e um dos apontamentos conclusivos do estudo 
é que a produção é concentrada em reduzido núme-
ro de pesquisadores. Quando os autores informam os 
dez autores mais prolíficos em termos de publicação, 
identifica-se apenas uma mulher, e mesmo assim, 
colocada no ranking de volume de publicações. Os 
autores apontam ainda, que é reduzido o número de 
pesquisadores em estratégia oriundos das áreas das 
ciências sociais. Segundo May (2004), é o âmbito 
acadêmico onde mais ocorrem as discussões sobre as 
perspectivas femininas na pesquisa científica. A ten-

dência à generalização excessiva das descobertas de 
pesquisa é uma das críticas das epistemologias femi-
nistas, visto que partem da perspectiva dos homens, 
um questionamento que não abrange os fundamentos 
da ciência, mas a sua prática (MAY, 2004).

À guisa de enfoques e perspectivas mais realistas 
e flexíveis nos estudos sobre Estratégia, permeia-se 
uma visão positivista das ciências sociais. Caldas e 
Bertero (2007) informam que a pesquisa científica 
no âmbito das ciências sociais aplicadas, como a ad-
ministração, é predominantemente influenciada pelo 
positivismo, por sua vez, os estudos sobre Estratégia 
são influenciados pela epistemologia positivista. A 
tendência positivista em analisar o fenômeno isolada-
mente leva a uma abordagem determinista.

Cabral (1998), em seu estudo sobre um enfoque 
realista da Estratégia, reflete sobre a dificuldade em 
superar a distância entre o enfoque racional e o en-
foque inovador-criativo. Barbosa (2008) reforça esse 
ponto, muito em vista do reforço às abordagens clás-
sicas da estratégia que são as mais abordadas na aca-
demia e na prática organizacional, bem como ques-
tiona o modelo clássico que permeia a literatura em 
estratégia por sua visão simplista de gestão, que ainda 
crê na generalização de modelos aplicáveis a qualquer 
tipo de organização, em qualquer contexto. 

O contexto da pesquisa científica em estratégia 
no Brasil reforça a abordagem clássica da estratégia, 
que trata a ação de planejamento como resultado de 
táticas prontas ou ferramentas objetivas, e tem sido 
continuamente reforçada embora haja influência de 
abordagens mais evoluídas sobre o tema (BARBO-
SA, 2008). Abordagens mais evoluídas, como as pro-
postas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), 
partem de um enfoque específico para cada perspecti-
va, uma visão promissora na superação da generaliza-
ção excessiva, apresentando propostas teóricas mais 
coerentes no mundo organizacional.

   3  METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia da pesquisa condutora deste estu-
do será evidenciada a partir das dimensões a seguir: 
a natureza do objetivo; a natureza da pesquisa; a for-
ma da coleta de dados; a abordagem do problema; a 
análise dos resultados obtidos; e população e amostra 
investigadas. O estudo pode ser caracterizado como 
exploratório no que concerne à natureza do objetivo, 
uma vez que constitui um levantamento sobre a pro-
dução de pesquisadoras em estudos sobre Estratégia, 
não existindo a finalidade de se obter a confirmação 
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de hipóteses. O estudo também pode ser delineado 
como descritivo porque demonstra, descritivamente, 
os procedimentos realizados e resultados conseguidos 
(COLLIS; HUSSEY, 2005).

O desenvolvimento de pesquisas bibliométricas 
em vista do crescimento do volume de contribuições 
oriundas do âmbito acadêmico, principalmente sob a 
forma de artigos científicos, relaciona-se a esse au-
mento a expansão do número de programas de pós-
-graduação, periódicos e eventos (DE LUCA et al., 
2001). Macias-Chapula (1998) sustenta que a pes-
quisa de caráter bibliométrico tem como objetivo o 
estudo das características quantitativas da produção, 
disseminação e utilização da informação publicada. 
Machado (2007) enfatiza a relevância desses estudos, 
visto que é necessário mapear e monitorar o estágio 
de desenvolvimento do conhecimento. A avaliação 
de estudos bibliométricos pode se constituir de input 
empírico de considerável importância para que sejam 
ressaltados ângulos específicos do processo de produ-
ção do conhecimento (ALVARENGA, 1998).

Sobre a abordagem do problema, a pesquisa pode 
ser definida como quantitativa, por utilizar a análi-
se bibliométrica do conjunto de artigos elencados 
(AFONSO et al., 2011). Conforme sugerem Afonso 
et al. (2011), esta pesquisa pode ser classificada, no 
que se refere aos resultados obtidos porque são cole-
tados dados com base em um procedimento que segue 
determinada estrutura, e, em um momento posterior, 
são analisados de forma estruturada.

O procedimento aplicado para possibilitar a cons-
trução da amostra supracitada foi a seleção do portfó-
lio bibliográfico por meio da ferramenta ProKnow-C 
(Knowledge Development Process – Constructivist). 
Essa ferramenta é operacionalizada em quatro eta-
pas: a primeira é a seleção do portfólio bibliográfico 
que permitirá a revisão da literatura; a segunda etapa 
é constituída da análise bibliométrica em si do por-
tfólio construído anteriormente; o terceiro passo é a 
análise sistêmica do portfólio bibliográfico, segue-se 
então a construção dos objetivos da pesquisa. Para a 
consecução dos objetivos desse trabalho é suficiente 
a aplicação de apenas das duas primeiras etapas do 
processo ProKnow-C.

A metodologia sistematizada por meio do ProK-
now-C possibilita a consecução de um portfólio bi-
bliográfico pertinente ao tema do estudo, a ser sele-
cionado a partir de critérios definidos objetivamente, 
o foco é que sejam mantidos os artigos que possuam 
maior relação com o tema estudado. Sendo assim, 
essa ferramenta possibilita o levantamento estatístico 

descritivo e a análise da produção das pesquisadoras 
em estudos sobre Estratégia nas bases de dados esco-
lhidas, objetivo fundamental deste estudo.

A coleta de dados foi realizada através do aces-
so ao Portal SPELL, tendo sido selecionados artigos 
com a participação de ao menos uma pesquisadora 
cujo trabalho aborde estudos em Estratégia, dispo-
níveis na base de dados selecionada no período de 
2003 e 2013. Para alinhar a pesquisa aos objetivos 
do estudo, foi realiza filtragem de trabalhos que 
continham a palavra-chave “estratégia”, obedecen-
do dessa forma as duas primeiras etapas do méto-
do ProKnow-C, uma vez que o eixo de pesquisa já 
havia sido escolhido e a palavra-chave norteadora 
da busca na base de dados também havia sido de-
terminada. Outro procedimento pertinente ao uso do 
ProKnow-C foi a breve leitura dos artigos de forma 
a conferir a aderência da palavra-chave selecionada 
aos artigos coletados e a criação do portfólio biblio-
métrico (ENSSLIN; ENSLLIN; PINTO, 2013). A 
partir deste filtro inicial, serão analisados o volume 
de publicação por região e por instituições de nível 
superior para obter a representatividade e alcançar 
os objetivos da pesquisa quanto à participação femi-
nina em estudos sobre estratégia no Brasil.

Dessa forma, usando como critérios a utilização 
da palavra-chave “estratégia” e o recorte temporal de 
2003 a 2013, obteve-se o número total de 502 artigos, 
destes foram selecionados para a investigação mais 
aprofundada e inclusão neste estudo, aqueles nos 
quais figuraram a participação de ao menos uma pes-
quisadora. Nesse segundo momento foram totalizados 
227 artigos com participação feminina, destes, 42 de 
participação exclusivamente feminina e 185de autoria 
mista (feminina e masculina), sendo que o  foco dessa 
organização dos dados é explicitar a participação fe-
minina por meio dessas instituições.

Para a análise dos artigos para verificação do en-
quadramento destes nas escolas sugeridas por Mint-
zberg, Ahlstrand e Lampel (2010), foi utilizada a 
técnica da Análise de Conteúdo. Esta metodologia 
é utilizada para explicar e interpretar o conteúdo de 
documentos e textos, nesse sentido são conduzidas 
descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
que auxiliam na reinterpretação de mensagens, e, por 
conseguinte, na compreensão de seus significados 
num nível superior ao da leitura comum (MORAES, 
1999), tendo sido adotada nessa pesquisa a linha qua-
litativa por possibilitar um alinhamento com os obje-
tivos sugeridos. 

Corroborando com os objetivos da pesquisa rela-
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tada neste artigo, a análise conteúdo qualitativa dos 
artigos ocorreu ao longo de um processo no qual os 
artigos foram lidos e analisados, em que a escola 
proposta por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 
e as pesquisadoras em Estratégia estabeleceram suas 
interpretações. A utilização do arcabouço teórico dos 
autores supracitados possibilitou que as categorias 
fossem pré-determinadas, sendo assim, a identifica-
ção e classificação ocorreu na medida em que a in-
vestigação prosseguiu. Nesse sentido, enfatiza-se que 
o esforço e seriedade empreendidos na análise de da-
dos, a ser apresentada na seção seguinte deste artigo, 

constrangeu a potencial limitação que Campos (2004) 
sugere, conferindo maior confiabilidade e validade às 
informações apresentadas a seguir.

  4  ANÁLISE DOS DADOS

A seguir, os artigos serão analisados segundo o 
volume de publicação por ano e região no período de 
2003 a 2013, disponível na base de dados SPELL. Ini-
cialmente, constata-se que a participação feminina é 
crescente ao observarem-se os períodos em segmen-
tos de cinco anos, conforme a Tabela 1.

Observa-se no primeiro quinquênio que a partici-
pação feminina foi menor, uma vez que se observa 
que entre os anos de 2003 e 2007, a participação não 
superou os 7% de em cada um dos anos ao ser con-
siderada o universo da amostra. No segundo quinqu-
ênio, por outro lado, a participação manteve-se supe-
rior aos 9%, ressaltando-se que nos anos de 2011 e 
2013, a participação feminina nos artigos presentes na 
base de dados acentuou-se, alcançando o máximo em 
2010, ano que representa 16% do total de artigos com 
a participação de pesquisadoras na amostra retirada 
do SPELL.

Conforme exposto acima, o ano com maior nú-
mero de publicações com participação feminina foi 
2010, no qual foram publicados em periódicos 36 arti-
gos, seguido por 2011 com 34, e 2013 com 33 artigos. 
Essa evolução positiva contrasta com os primeiros 
anos observados no estudo como 2003, no qual foram 

publicados sete artigos, e 2006, ano com a mais baixa 
representatividade da participação feminina, tendo to-
talizado apenas quatro artigos publicados.

A segmentação por região denota uma sensível 
desigualdade em número de publicações entre as di-
versas regiões, uma consequência do problema da 
desigualdade social que se estabelece no Brasil. O 
primeiro lugar em participação feminina nas publica-
ções está região Sudeste com 101 artigos, seguida da 
região Sul com 93, e a região Nordeste totalizou 31 
artigos no referido período; a desigualdade se eviden-
cia na observação dos números das regiões Centro-
-Oeste e Norte que apresentaram um e nenhum artigo 
que envolvia a participação de pesquisadoras, respec-
tivamente.

A representatividade das regiões na amostra ali-
nha-se com os dados apresentados acima que permi-
tem constatar que a produção feminina sobre Estraté-

ANO/REGIÃO NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUL SUDESTE TOTAL (%)

2003 0 1 0 4 2 7 3,0
2004 0 3 0 2 9 14 6,0
2005 0 3 0 5 7 15 7,0
2006 0 0 0 2 2 4 2,0
2007 0 1 0 8 7 16 7,0
2008 0 3 0 7 12 22 10,0
2009 0 3 1 8 8 20 9,0
2010 0 6 0 14 16 36 16,0
2011 0 5 0 14 15 34 15,0
2012 0 3 0 12 11 26 11,0
2013 0 3 1 17 12 33 15,0
Total Geral      227 

Tabela 1 - Volume de publicações de pesquisadoras em Estratégia por ano e por regiões

Fonte: Elaborada pelos autores
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gia no Brasil ocorre de forma desigual. A lógica posta 
reforça o papel das regiões Sudeste e Sul na geração 
do conhecimento sobre Estratégia e o papel secundá-
rio das instituições das outras regiões do Brasil, em 
especial a região Norte que não pontuou em nenhum 
ano, evidenciando a ausência de publicações que ti-
vessem qualquer participação feminina exclusiva 
ou mista (com homens) na autoria de artigos. Essa 
desigualdade regional, no que concerne à produção 
cientifica, converge com estudos como de Rossoni e 
Guarido Filho (2007) e Walter et al. (2010) que expli-

citam também as distinções entre as regiões brasilei-
ras e suas instituições.

Dando continuidade, a amostra de 69 institui-
ções que apresentaram autoras em estudos sobre 
Estratégia foi analisada a fim de apontar as insti-
tuições com maior volume de participação. Nes-
te sentido, os resultados em consonância com a 
constatação anterior de representatividade das re-
giões, aquela que aponta para o reflexo das desi-
gualdades regionais também na produção científi-
ca, conforme o Gráfico 1.

Foi possível apontar que o maior volume de insti-
tuições com mulheres autoras concentrou-se na região 
Sudeste, estando o Sul em segundo lugar. As regiões 
Nordeste e Centro-Oeste obtiveram um desempenho 
representativo consideravelmente menor, conforme 
observado anteriormente, estando a região Nordeste 
ligeiramente à frente da região Centro-Oeste. Os da-
dos apontam a nulidade de participação de pesquisa-
doras em publicações oriundas da região Norte, seja 
com autoria exclusiva ou mista. Contudo, um dado in-
teressante é que em números relativos, a participação 
feminina nas publicações oriundas de instituições de 
ensino superior da região Sul foi mais representativa 
que a Sudeste, embora a última tenha a supremacia 
em volume absoluto.

A Universidade de São Paulo (USP) é a instituição 
mais representativa em termos de volume de publica-
ção, além do maior número de mulheres com autoria 
de artigos científicos sobre Estratégia. Em segundo 

lugar, ainda na região Sudeste, com a mesma repre-
sentatividade, ficam FGV, Mackenzie e PUC-RJ. Esse 
volume de participação também se mostrou crescente, 
evoluindo ao longo do tempo, fato que corrobora com 
um dos pressupostos deste estudo, sobre a ampliação 
da participação feminina na pesquisa cientifica ao 
longo dos anos. Na região Sul, segunda colocada em 
participação feminina em estudos sobre Estratégia, as 
instituições mais representativas são a UFSC (univer-
sidade pública), e a PUC-PR (universidade privada).

Em relação à região Nordeste, se evidencia que 
as instituições onde mais mulheres publicaram estu-
dos sobre Estratégia são universidade federais, tendo 
maior representatividade em números de mulheres, a 
UFC e a UFPE. A discrepância sinalizada anterior-
mente entre regiões, que foi ratificada por Rossoni e 
Guarido Filho (2007) e Walter et al. (2010), explici-
ta que as desigualdades regionais incorridas sobre as 
instituições, refletem-se, também, na quantidade de 

Gráfico 1: Instituições de ensino com maior representatividade por região.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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mulheres que publicam nas regiões reforçando a ló-
gica supracitada.

Ressalta-se, nesse sentido, que a região Centro-
-Oeste apresenta representatividade reduzida. Na re-
gião Centro-Oeste apenas duas instituições apresenta-
ram pesquisadoras publicando, sendo estas a UNB e 
UFMS. É relevante enfatizar que a região Norte não 
pontuou em nenhum dos critérios selecionados, evi-
denciando a necessidade de iniciativas não só para o 
incentivo de publicações de pesquisadoras, mas de 
pesquisa acadêmica em geral nessa região.

A análise considerou trabalhos em Estratégia que 
apresentam a participação de ao menos uma pesqui-
sadora, totalizando uma amostra de 227 artigos. Rea-
lizando o recorte de artigos de exclusiva participação 
feminina, temos apenas 42 artigos, o que evidencia 
um reduzido percentual de 18,5% do total da amostra. 
Mesmo havendo indícios de ampliação, nos últimos 
anos, da participação feminina em estudos sobre Es-
tratégia, existe um gap considerável a ser trabalhado 
nos cursos de graduação e pós-graduação no país.

Em relação à perspectiva feminina nos estudos 

sobre Estratégia, a análise dos 42 artigos elaborados 
exclusivamente por mulheres permitiu constatar a 
prevalência das abordagens clássicas do pensamento 
estratégico, de acordo com a aderência realizada às 
escolas do Planejamento e Posicionamento de Mintz-
berg, Ahlstrand e Lampel (2010), conforme disposto 
no Gráfico 2. Essas abordagens, presentes nas escolas 
prescritivas do Design, Planejamento e Posiciona-
mento, preocupam-se com o processo de formulação 
da estratégia nas organizações sem questionar a capa-
cidade de análise e controle das variáveis, principal-
mente externas à organização. 

Conquanto predomine o uso de abordagens pres-
critivas, percebeu-se uma ampliação em pesquisas 
em escolas descritivas, principalmente nos artigos 
mais recentes, é o caso das escolas Empreendedora e 
do Poder, que ampliaram a visão prescritiva das pri-
meiras escolas. As escolas descritivas preocupam-
-se com aspectos mais específicos do processo de 
formulação de estratégia e como estas se desdobram 
e menos com a determinação do comportamento es-
tratégico perfeito.

Todos os artigos analisados, de elaboração ex-
clusivamente feminina, são de natureza qualitati-
va, do tipo descritivo-exploratório, em sua maioria 
através de estudos de caso. A prevalência de estudos 
de caso pode explicar a predominância do foco das 
pesquisadoras nas escolas prescritivas, visto que são 
abordagens preferidas nas organizações, pelas suas 
naturezas práticas e instrumentais.

Em dois estudos elaborados via ensaio e outros 
de natureza bibliométrica, percebe-se, contudo, uma 
tendência à reflexão crítica das pesquisadoras sobre 
a real eficácia de modelos clássicos do pensamen-
to estratégico em detrimento de visões mais evolu-
ídas. As pesquisadoras atentam para a necessidade 
de considerar realmente o papel dos stakeholders, 
coerente com a dinâmica do ambiente no desempe-

Gráfico 2: Distribuição das Escolas do Planejamento de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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nho das organizações e que seja condizente com a 
realidade da empresa.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com base na pesquisa e nos resultados obtidos, 

é possível traçar algumas considerações quanto à 
participação feminina nos estudos sobre estratégia. 
O objetivo geral do trabalho foi analisar a produção 
científica feminina sobre Estratégia no Brasil na úl-
tima década, através de um estudo bibliométrico de 
dados da base SPELL. 

A pesquisa permitiu confirmar o primeiro pressu-
posto inicial, relacionado ao primeiro objetivo espe-
cífico: examinar a evolução em volume de pesquisa 
científica feminina em estratégia no Brasil. Identifi-
cou-se uma ampliação da participação feminina na 
pesquisa científica em estratégia nos últimos anos, 
principalmente entre os anos de 2011 e 2013. O se-
gundo pressuposto inicial, relacionado ao segundo 
objetivo específico, também foi confirmado - apontar 
as regiões com maior volume de pesquisa científica 
com participação feminina em estratégia no Brasil. 
A pesquisa evidenciou que as regiões Sul e Sudeste 
são as regiões mais profícuas em termos de volume 
de publicação, muito à frente das outras três regi-
ões analisadas. O terceiro pressuposto inicial segue 
o segundo, visto que confirma que as instituições de 
ensino superior que mais publicam sobre o tema da 
estratégia com participação feminina encontram-se 
na região Sul e Sudeste.

A pesquisa foi relevante na ratificação de estudos 
de pesquisas anteriores (PINHEIRO, MAPURUN-
GA, SANTOS, 2010; YAMAMOTO; ICHIKAWA, 
2007; MAY, 2004). A participação feminina na pes-
quisa científica ainda é tímida em relação à partici-
pação do gênero oposto, e tratando-se do tema da es-
tratégia, o gap de participação também é expressivo, 
mesmo tendo ocorrido uma ampliação nos últimos 
anos. Outra questão relevante é o gap de participa-
ção entre as regiões, que refletiu uma sensível desi-
gualdade de publicação entre as regiões, consequên-
cia dos problemas sociais patentes do país.

A análise do conteúdo dos artigos, baseada no 
mapeamento das dez escolas do pensamento estra-
tégico de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), 
permitiu identificar uma visão crítica das pesqui-
sadoras sobre a continuidade do uso de abordagens 
clássicas do pensamento estratégico na academia e 
principalmente nas organizações, contudo, a pers-
pectiva feminina, em sua maioria, ainda está voltada 
para as abordagens prescritivas, muito em função da 
predominância de estudos de caso em organizações 
adotantes destas perspectivas.

Em relação à limitação do trabalho, considera-se 
que foram analisados artigos disponíveis apenas na 
base de dados SPELL, contudo, existe a possibilida-
de de ampliar a pesquisa focando outros periódicos 
nacionais e internacionais. Portanto, como sugestão 
para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação da 
amostra contemplando outros periódicos nacionais 
e internacionais.
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RESUMO
A Cultura Organizacional tem despertado interesse de diversos segmentos, e vem ultrapassando os limites das discussões acadêmicas, ganhando 
o interesse popular. O estudo teve como objetivo geral caracterizar a cultura organizacional de Instituições Municipais de Ensino na Perspectiva dos 
Estilos de Funcionamento Organizacional. O universo foi composto por 66 gestores de 66 escolas municipais. O modelo teórico adotado foi a Escala de 
Estilos de Funcionamento Organizacional (EEFO), de Paz e Mendes (2008), que focam as relações entre indivíduo e organização dentro da perspectiva 
freudiana. Trata-se de uma pesquisa de campo, com finalidade descritiva e abordagem quantitativa. O critério de amostragem foi por acessibilidade. 
Os resultados indicaram que os estilos “empreendedor” e “afiliativo” apresentaram melhores desempenhos, ao passo que o estilo “individualista” e 
“burocrático” apresentou características com as menores escalas. Pode-se concluir que existe relação entre o estilo “empreendedor” e o “afiliativo”, 
e que à medida que aumenta o comportamento empreendedor na escola, o comportamento afiliativo também tende a aumentar. Essa associação foi 
denominada como uma correlação forte
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Palavras-chave: Comportamento Organizacional. Cultura Organizacional. Estilos de Funcionamento Organizacional. Instituições Municipais de Ensino.

ABSTRACT
The Study had as general objective to characterize the organizational culture of municipal institutions of education on the perspective of Styles of 
Organizational working. The sample was composed of 66 managers of the 66 schools of a capital of the Northeast of Brazil, however it was not obtained 
success with 39 managers, thereby finishing the final number of 27 interviwed. The theorical model adopted was the scale of styles of organizational 
operation (EEFO), de Paz e Mendes (2008), where initially five styles of operation of organizations were developed building on Gabriel’ studies, which 
focus the  relationship between the individual and the organization in  the perspective of Freud. The statistic techinics, analysis of variance (ANOVA), 
hypothesis, Tukey test and Correlation of Pearson were applied. It is a field search, considered descriptive with a quantitative approach. It is a census 
search, which the field covers all the municipal schools of a capital from the northeast of Brazil. The results indicated that the affiliative empreendedor 
style showed better performance, whereas the individualistic and bureaucratic style were the characteristics which smaller scales. We could conclude 
that there is a relation between the empreendendor and the affiliative style, where as the empreendedor behavior expands in the school, the affiliative 
bahavior also tends to expand, this association was denominated as a strong correlation.
 
Keywords: Organizational Behavior. Organizational Culture. Styles of Organizational Functioning. Municipal Education Institutions.
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1 INTRODUÇÃO

A cultura organizacional é objeto de diferentes de-
finições por estudiosos na área e que procuraram no 
decorrer dos tempos tentar interpretar as mudanças 
ocorridas no interior das organizações e como estas se 
manifestam. A mesma pode ser determinada pela di-
nâmica do funcionamento de uma empresa, podendo 
ser reconhecida pelos valores sociais apreendidos que 
se adaptam ao meio de trabalho com a função respon-
sável pela evolução e sobrevivência de uma empresa 
(BERALDO; PELOZO, 2007).

E, assim, a cultura organizacional para estudiosos 
como Gomes (1994) é entendida como uma metáfora 
ou como uma variável. A metáfora para o autor é, por 
um lado, a construção de modelos capazes de apre-
ender a realidade organizacional, e por outro lado, 
compreender os fenômenos organizacionais, permi-
tindo aos seus atores sociais, interpretar a realidade, 
representando algo de inovador, chamando a atenção 
para a natureza simbólica da organização, “[...] que 
se manifesta, nomeadamente, através da existência de 
um sistema de significados comuns, a partir do qual 
a vida organizacional se desenvolve, se mantém, e se 
modifica” (GOMES, 1994, p. 286).

Por outro lado, a cultura organizacional entendi-
da como uma variável é encarada como um subsis-
tema interno da organização, que juntamente com as 
variáveis tecnológicas e financeiras procura facilitar 
a evolução da organização na sua globalidade, auxi-
liando nos processos de adaptação aos meios internos 
e externos da organização.

A cultura organizacional passa a ser considerada 
e aplicada ao mundo dos negócios com o surgimento 
da abordagem comportamental das organizações, em 
que estas se propõem a investigar as manifestações 
sociais do indivíduo e sua forma de se relacionar em 
um contexto organizacional. Para Morgan (2007), o 
conceito de cultura organizacional está relacionado 
aos hábitos e comportamento de um ou mais grupos 
de indivíduos que compõem a instituição, onde esses 
indivíduos são considerados parte essencial da ins-
tituição e são influenciados e influenciarão todas as 
dimensões da organização. Para Schneider (1996), 
essas transformações têm levado gestores à mudanças 
dentro da organização e a desenvolverem um padrão 
de cultura que permita aos indivíduos terem uma pos-
tura favorável à participação ativa em todos os pro-
cessos de mudanças.

Entende-se que as organizações de trabalho são 

grupos sociais inseridos em um determinado contexto 
social e as pessoas sentem necessidades de explora-
rem o seu universo social. A esse respeito, acrescen-
tam Paz e Mendes (2008), o modelo denominado de 
estilos de funcionamento organizacional que tem por 
objetivo proporcionar uma compreensão da cultura 
organizacional a partir dos padrões comportamentais 
compartilhados pelos membros da organização. 

Para Paz, Mendes e Gabriel (2001), o caráter é 
compartilhado nas organizações por meio de padrões 
de comportamento que tendem a se repetir para a 
maioria dos membros da organização, e segundo os 
autores, que mesmo o indivíduo na fase adulta e que 
possua seus traços de caráter em equilíbrio, quando 
submetido a um contexto organizacional pelas rela-
ções simbólicas entre eles, apresentam padrões com-
portamentais de regressão à fase primária do desen-
volvimento infantil. 

Nessa perspectiva, torna-se relevante a compreen-
são da Cultura Organizacional, uma vez que se torna 
indispensável para qualquer organização, a harmonia 
entre o indivíduo e a instituição, visto que essa relação 
poderá interferir positivamente no bom funcionamen-
to da organização. A escola surge como um espaço 
organizacional onde se faz necessário introduzir essa 
postura que antes só era pensado para as instituições 
adversas, já que o espaço escolar não era visto como 
instituição.

A escola está diante de uma questão decisiva de 
mudanças, regulamentação e políticas educacionais 
que se alteram rapidamente, tornando-se refém da fal-
ta de um planejamento adequado. Atualmente, a gama 
de diferentes tipos de instituições é considerável, bem 
como as formas de ensino, que variam em duração, 
formação, e tecnologias.  Nesse contexto, podem ser 
consideradas ameaças e, ao mesmo tempo, oportuni-
dades potencializadas na tentativa de mudar o cenário 
educacional.      

Assim, diante da possibilidade de proporcionar 
uma melhor leitura e compreensão da cultural organi-
zacional nas escolas municipais de ensino, cabe ques-
tionar: como se caracteriza a Cultura Organizacional 
para os gestores de instituições municipais de ensino, 
na perspectiva dos Estilos de Funcionamento Organi-
zacional?

Buscou-se, desse modo, caracterizar a cultura or-
ganizacional de instituições municipais de ensino, na 
perspectiva dos estilos de funcionamento organiza-
cional. Para tanto, o estudo foi dividido em três eta-
pas: verificar o comportamento dos atributos ligados 
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a cada um dos estilos de funcionamento organizacio-
nal; identificar os estilos predominantes do gestor das 
escolas municipais; e verificar a associação entre os 
estilos “individualista”, “burocrático”, “afiliativo”, 
“empreendedor” e “cívico”.

Cabe ressaltar que os estudos dessa natureza tor-
nam-se importantes, não somente pelo suporte teó-
rico, mas também por proporcionar a identificação 
da realidade vivenciada dentro de uma instituição de 
ensino, especificamente a análise dos estilos de fun-
cionamento organizacional dos gestores, além de ser-
vir como aporte teórico para outros estudos sobre a 
cultura organizacional identificada a partir dos estilos 
organizacionais no nível acadêmico.

Desse modo, a pesquisa em questão se justifica não 
apenas por considerar que a instituição de ensino, seja 
o gestor, professores ou outro profissional integrante 
da escola, percebam os anseios dos clientes em rela-
ção ao serviço prestado, mas também por fazer uma 
análise dos estilos de funcionamento organizacional e 
sua contribuição para a melhoria da qualidade dos ser-
viços prestados aos alunos, focando nas necessidades 
desses clientes exigentes e ativos.

2  CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura, entendida como um conjunto de valores 
e crenças, não é estática, está propensa a mudar no 
decorrer do tempo, devido às mudanças que ocorrem 
naturalmente na sociedade. Tratando-se especifica-
mente da cultura organizacional, e da importância que 
a mesma exerce na organização e solidificação de um 
grupo social, torna-se um desejo inerente do homem 
entendê-la em toda a sua complexidade. Movimentos 
surgem para possibilitar a compreensão da cultura or-
ganizacional em uma perspectiva dialética, em que o 
seu entendimento abrange fatores diversos que estão 
relacionados ao micro e macro, liberdade e domina-
ção. É neste cenário de transformações globais e mu-
danças do comportamento da sociedade, que a cultura 
organizacional vem ganhando espaços nas escolas.

Para Alves (2010, p. 26), a cultura da organização 
pode ser entendida como 

um conjunto complexo de crenças, valores, 
pressupostos, símbolos, artefatos, conheci-
mentos e normas, frequentemente personifica-
do em heróis, que é difundido pelos sistemas 
de comunicação e pela utilização de mitos, 
histórias, rituais, além de processos de endo-
culturação.

Nesse sentido, pode-se entender que a cultura, en-
quanto elemento presente em todo e qualquer grupo, 
irá incidir diretamente sobre os procedimentos no am-
biente organizacional, devendo o líder, seja ele gestor 
escolar ou não, estar atento a essa realidade.

Cabe lembrar que deve ser função do líder levar 
em conta as questões culturais latentes na organiza-
ção em que atua, não se tornando um mero observador 
dessa realidade ou ainda como comando pelo conjun-
to de valores culturais que circulam a sua realidade de 
trabalho, mas devendo criar e recriar uma cultura or-
ganizacional que esteja em sintonia com os objetivos 
que a mantém viva.

A cultura da organização, nas palavras de Aves 
(2010), modifica-se em meio a um processo contínuo 
de observações, necessidades e aprendizagens, atri-
buindo novos modos de ser. O sucesso da organização 
é apenas uma condição transitória, e não um resultado 
final e definitivo. A manutenção do sucesso que na ins-
tituição escolar (ou ainda em outra instância adminis-
trativa) está relacionada com o trabalho do líder, com 
a sua capacidade de gerir pessoas, delegar funções, 
respeitar o ambiente cultural, mas também interferir 
nesse último, quando necessário. O foco deverá ser o 
elenco de objetivos preteridos pelo grupo – que deve-
rá construí-los de forma coletiva – sintonizados com o 
desenvolvimento de boas relações interpessoais.

A cultura de uma organização institucional não se 
encontra cristalizada, no sentido de não sofrer altera-
ções contínuas ou intercaladas ao longo do seu pro-
cesso de existência. Pelo contrário, ela encontra-se 
em constante processo de efervescência e mudanças, 
sejam elas da ordem de produção, de dinâmica de tra-
balho de gerenciamento de pessoas, de perspectiva de 
mercado, entre tantas outras possibilidades as quais 
vão estar em sintonia com as necessidades reais de 
cada empresa.

Nesse processo de mudanças permanentes, alguns 
elementos das culturas organizacionais do passado se 
arrastam ao longo do tempo e conseguem sobreviver 
em face de uma nova realidade, resistindo ao tempo. 
Trata-se da possibilidade de elementos da cultura pas-
sada coexistir com a nova cultura implantada, crian-
do-se subculturas – refere-se do processo de raiz:

As metáforas de raiz concentram significados 
de natureza cognitiva e emocional, poden-
do também representar condições materiais, 
e simbolizam crenças ou características da 
organização que são valorizadas por seus 
membros em diversos cargos e posições. As 
metáforas de raiz podem sobrevier por mui-
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to tempo, uma vez que são protegidas pelos 
membros da organização em situações amea-
çadoras (RODRIGUES et al., 2010, p. 59).

Admitindo-se que as organizações estão longe de 
se configurar em termos de valores compartilhados 
em sua totalidade, mas apresentando-se geralmente 
como um combinado de interesses diversificados, os 
quais disputam recursos de natureza diversa entre si, 
pode-se imaginar que nem sempre é tarefa fácil con-
seguir que se vá além dos interesses de grupos e de 
questões específicas. Nesse recorte, a metáfora de raiz 
pode gerar situações conflituosas, podendo conferir 
legitimidade às lutas políticas. Ela pode ainda contri-
buir para a criação de uma barreira às mudanças.

Para Rodrigues et al. (2010), uma cultura organi-
zacional apresenta simultaneamente elementos dis-
tintos entre si, a saber: elementos de integração, de 
diferenciação e de fragmentação. O primeiro deles 
ocorre com a identificação das relações de recipro-
cidade entre os diferentes atores sociais da empresa. 
São exemplos disso percepções de segurança no em-
prego que são regulamentadas por normas de reci-
procidade. Quanto à diferenciação e à fragmentação, 
ela pode ocorrer “[...] quando os gerentes são vistos 
como desafiadores do terreno moral sobre o qual se 
fundamenta um ideal unificador” (RODRIGUES et 
al, 2010, p. 84).

A organização é, portanto, viva e encontra-se em 
constante movimento de adaptação. O papel do ges-
tor, nesse contexto, é o de gerenciar as crises, de fazer 
florescer o ambiente de cordialidade e o de tomar de-
cisões, quando preciso. Não basta apenas o foco cog-
nitivo. É necessária a humanização e a sensibilidade 
para as questões intergrupais e coletivas.

Nesse contexto, o reconhecimento da importância 
dos estilos de funcionamento organizacional para a 
instituição se dá por este proporcionar uma compre-
ensão da cultura organizacional, a partir dos padrões 
de comportamentos dos sujeitos da organização que 
se constroem com as relações simbólicas estabeleci-
das dentro das instituições. 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL NO CON-
TEXTO ESCOLAR

Entende-se por cultura da organização escolar, as 
manifestações de valores, crenças e padrões de com-
portamento próprios de comportamento do coletivo da 
instituição. A esse respeito, acrescenta Nóvoa (1995), 
a cultura é unificadora e diferenciadora ao mesmo 

tempo das práticas da organização. Dinâmica, simul-
taneamente ela converge internamente as subculturas 
dos integrantes da instituição e distingue a instituição 
das demais. O autor enfatiza (1995, p. 32): “falar de 
cultura organizacional é falar dos projetos de escola”. 
E para que aconteça, é necessário transformar hábi-
tos, definir os objetivos e resultados que deverão ser 
alcançados e as formas de garanti-los.

A cultura da escola define o que ela é. Segundo 
Rosa (2004), a cultura escolar é desenvolvida ao lon-
go do tempo, raramente antes de decorridos dez anos 
de funcionamento da instituição, que é o tempo ne-
cessário para que os padrões de comportamento sejam 
internalizados pelas pessoas que compõem a escola. 
O autor ainda acrescenta que é o diretor quem define 
a cultura escolar.

Pensar a gestão escolar é antes de tudo pensar a 
realidade da escola, a qual se encontra multifacetada 
por diferentes recortes de realidades individuais, pro-
fissionais, de aprendizagens, de interesses, entre ou-
tros. Uma primeira questão que se levanta é quanto às 
políticas educacionais e as diretrizes organizacionais 
curriculares, as quais carregadas de uma intencionali-
dade, ideias, valores, atitudes e práticas, influenciam 
os ambientes escolares e seus profissionais na confi-
guração da formação dos educandos.

É bem verdade que existe outra questão que se 
levanta nesse contexto. Ela diz respeito aos profis-
sionais em educação que de forma consciente ou não 
podem aderir ou resistir a tais políticas e diretrizes 
do sistema escolar, ou ainda dialogar com as mesmas, 
reformulando-as em função de outro tipo de crença na 
formação dos alunos.

Cabe ressaltar que existem outras instâncias, como 
o desenvolvimento profissional dos professores e de-
mais equipes que compõem a escola, as avaliações em 
diversas instâncias, entre outros. Todo esse contexto 
dota a escola de características de uma empresa. Por-
tanto, a cultura organizacional como instância latente 
na própria escola deve ser percebida pela gestão esco-
lar a fim de que problemas e dificuldades possam ser 
superados com maior facilidade, assim como se torne 
mais facilitados o trabalho em equipe e a obtenção 
dos resultados desejados.

Para tanto, existe um modelo de gestão a ser cons-
truído, que poderá ser compartilhado, centralizado ou 
arrumado na forma que melhor venha a atender as ne-
cessidades educativas de cada contexto local. Faz-se 
necessário também destacar a questão do desenvolvi-
mento organizacional dentro desse contexto.

Componentes substanciais das teorias de gestão, 
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os conceitos condicionam a maneira de pensar e agir 
dos dirigentes e administradores em geral e, muitas 
vezes, desenvolve um ciclo de vida indeterminado 
e resistente diante das mudanças. Para (SCHMIDT, 
2005), essa estranha dinâmica da escola, não apenas 
permite como implica que sejam identificados os tra-
ços e a realidade instituída bem como os movimen-
tos instituintes que se têm operado em seu interior, 
em que visa não apenas entender a sua lógica, mas 
caracterizá-la.

A teoria administrativa reconhece que a maneira 
como as pessoas agem e se comportam em relação às 
outras depende de suas personalidades, mas depen-
de também do sistema técnico do qual fazem parte 
(LUCK, 2010, p. 38). A tendência recente concebe 
uma visão contingencial da organização, propondo 
uma estrutura flexível e adaptável ao ambiente.

3 ESTILOS DE FUNCIONAMENTO       
   ORGANIZACIONAL

Desde a antiguidade, o homem sentiu desejo de 
explorar o universo. Essa curiosidade nata do ser hu-
mano de compreender o seu mundo com o passar dos 
tempos só fez aumentar cada vez mais especificamen-
te entre os pesquisadores das ciências humanas. Con-
forme Paz e Mendes (2008, p. 105), as organizações, 
por serem grupos sociais, inseridos em determinado 
contexto social, tornam-se um foco de estudo relevan-
te e imprescindível para os estudiosos da área. Dentro 
desse contexto, surge a Escala de Estilos de Funcio-
namento Organizacional (EEFO), para avaliar certas 
formas de sentir, pensar e agir dos administradores 
dentro da organização.

Para Paz, Mendes e Gabriel (2001), a organização 
é um objeto de investimento pulsional e, assim, tem 
por objetivo satisfazer às necessidades individuais. 
Para esses autores, o espaço de trabalho é palco para 
as manifestações de comportamento associados às fa-
ses de desenvolvimento da sexualidade infantil, que 
aponta a estimulação ou repressão que o indivíduo so-
freu na infância. Dentro desse quadro de estimulação 
ou repressão, o indivíduo apresenta um tipo de caráter 
associado a cada fase desenvolvida na infância, que 
se classificam como fase oral, fase anal e fase fálica. 

Os estilos apresentados por Paz e Mendes (2008) 
foram caracterizados com base na teoria do desenvol-
vimento psicossexual do psicanalista Freud. A seguir, 
são apresentadas características dos estilos propostos 
pelos referidos autores que são identificados como: 

individualista, burocrático, afiliativo, empreendedor 
e cívico. Os autores ainda argumentam que a partir 
desses estilos de funcionamento organizacional, po-
de-se ter uma compreensão da cultura organizacional, 
tendo como parâmetro os padrões comportamentais 
compartilhados. 

O primeiro estilo, que é o individualista, se asso-
cia à fase freudiana conhecida como fálica. O sujeito 
com este tipo de estilo se mostra totalmente voltado 
para si, com um comportamento individualista, o que 
por consequência o leva a desconsiderar as relações 
grupais. Em uma organização onde o estilo predomi-
nantemente individualista se destaca, as atividades 
de trabalho são realizadas em um nível mais pessoal, 
dessa forma, acontece uma fusão entre indivíduo e 
organização em que os membros componentes dessa 
cultura estabelecem relações socioprofissionais foca-
das no próprio ego (PAZ; MENDES, 2008).

As pessoas com essas características raramente 
conseguem estabelecer os limites da realidade e con-
siderar o outro. Apresentam dificuldades de separar 
a organização de sua vida social e familiar demons-
trando uma dependência da organização. Na busca do 
bem estar em que está relacionado o poder e grande-
za, há uma forte tendência à competição, conflitos e 
centralização na satisfação dos superiores, em nível 
pessoal e não profissional (PAZ; MENDES, 2008).

As formas de pensar, sentir e agir das pessoas de 
uma organização de estilo de funcionamento buro-
crático são pautadas no controle de regras e norma-
tizações que norteiam um envolvimento parcial com 
a organização. São culturas onde há uma busca pela 
segurança e certa resistência às mudanças. As pessoas 
com esse estilo possuem uma maior identificação com 
um setor específico de trabalho, e não com a organiza-
ção como um todo (PAZ; MENDES, 2008).

No estilo de funcionamento burocrático, não há 
predomínio de um envolvimento emocional dos in-
divíduos, transparecendo fragilidade nos laços efeti-
vos. A impessoalidade das normas, contudo, resulta 
na transformação de um padrão descritivo de relações 
e critérios em padrão prescritivo, em detrimento da 
informalidade e o desenvolvimento de noções mais 
flexíveis de gerenciamento, desconsiderando o ele-
mento humano na organização (SARAIVA, 2002). 
A segurança e conforto desejados pelas componentes 
são garantidos pela estrutura organizacional voltada a 
fatores de controles e rotinas.

O estilo de funcionamento afiliativo conta com 
elevada valorização da organização. Esse padrão cul-
tural gera nos sujeitos comportamentos de lealdade 
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e dependência, vindo a causar nos empregados uma 
imagem de organização perfeita. Retrata um grupo de 
pessoas que reflete orgulho, confiança e autoestima 
organizacional, chegando a divinizar a imagem da or-
ganização (PAZ; MENDES, 2008).

Esse grupo de pessoas apresenta comportamentos 
de lealdade, corporativismo e dependência, atribuin-
do a fatores externos a culpa por eventuais imperfei-
ções, gerando uma dificuldade interna de admitir e, 
consequentemente, superar conflitos e obstáculos. 
Apresenta, ainda, um jeito de sentir, pensar e agir que 
retrata a organização como um grupo perfeito refle-
tindo orgulho, confiança e autoestima organizacional 
(RODRIGUES et al., 2010). 

O penúltimo estilo de funcionamento denomina-se 
empreendedor, cujo comportamento é voltado para os 
empreendimentos, como também para aspectos que 
permeiam o constructo, tais como a busca incessante 
por novos desafios, sucesso, realização profissional. 
Os indivíduos dotados desse tipo de estilo buscam, 
dentro das empresas, serem reconhecidos e veem as 
suas próprias frustrações como impulsos para atingi-
rem novos desafios. Esse estilo organizacional revela 
modos de pensar, de sentir e agir voltado para os em-
preendimentos, sem descanso dos membros que estão 
sempre buscando novos desafios e o apogeu.

O estilo cívico se apresenta no final da fase fálica 
do desenvolvimento psicossexual da teoria psicanalí-
tica de Freud. O indivíduo com comportamento cívi-
co se mostra obediente às regras das instituições or-
ganizacionais, mas eles não pensam em uma empresa 
perfeita, pelo contrário, até admitem as contestações 
trazidas pelos grupos. O sujeito que tem o perfil cívi-
co dá total importância aos valores ligados à cidada-
nia e sempre toma decisões para o bem comum.

A pessoa com comportamento cívico estabelece 
um padrão de confiança entre as pessoas que fazem 
parte das instituições organizacionais. Retrata um 
jeito de pensar, sentir e agir voltado para as relações 
de reciprocidade, estando associado ao final da fase 
fálica dos seus membros, a superação do Édipo e às 
escolhas do objeto são alvos pulsionais socialmente 
aceitos.

Após a consideração de cada um dos cinco estilos 
de funcionamento organizacional, é importante men-
cionar que para que um deles esteja presente em uma 
organização não há, necessariamente, uma hegemo-
nia completa em relação aos outros quatros estilos. É 
uma mescla de comportamentos compartilhados que 
podem refletir mais de um dos estilos de funciona-
mento citados acima.

Segundo Paz e Mendes (2008), quando mais de 
um estilo de funcionamento é encontrado na cultura 
de uma empresa, é sinal de que existem resistências 
e não submissões às formas de dominação e controle 
organizacionais vigente.

  4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se configura como estudo quantitati-
vo, e de caráter descritivo, por buscar compreender e 
descrever os dados relativos aos estilos de funciona-
mentos dos diretores das instituições públicas pesqui-
sadas (GIL, 2010; VERGARA, 2006).

Para este estudo, a população compreende as ins-
tituições de ensino público, na figura do seu diretor. 
Dessa forma, o universo deste estudo foi composto 
por 66 gestores das 66 instituições municipais de en-
sino. As escolas foram identificadas tomando-se por 
base o banco de dados da Secretaria Municipal de 
Educação divulgada por meio do seu site no período 
de 05.06.2013 a 02.07.2013. 

A cultura organizacional foi investigada com base 
no modelo teórico desenvolvido por Paz e Mendes 
(2008) que propõe o estudo da cultura organizacional 
a partir dos estilos de organizações. O instrumento de 
pesquisa que foi utilizado neste trabalho foi de dois 
questionários, divididos em duas partes: dados socio-
demográficos, e a escala de estilos de funcionamento 
organizacional.

O primeiro questionário identifica as variáveis so-
ciodemográficas relacionadas à: Gênero, Idade, Esco-
laridade e Tempo no cargo. O segundo questionário 
faz uso do instrumento de pesquisa utilizado por Paz e 
Mendes (2008). Este questionário está organizado em 
um bloco, que trata da Escala de estilos de funciona-
mento organizacional, constituído de 30 (trinta) per-
guntas que caracterizam a forma de funcionamento de 
várias organizações.

Os dados foram analisados, observando-se as 
variáveis propostas no questionário 1, e a escala de 
estilos de funcionamento organizacional que utiliza 
uma escala de 0 a 5 pontos para avaliação da cultura 
organizacional das escolas municipais. Após a coleta, 
os dados foram transcritos em fichas padronizadas e 
digitadas em computador, onde foi criada uma pas-
ta para a catalogação dessas informações por zonas, 
especificando cada escola que será transportada para 
o gerenciamento do banco de dados e análise estatís-
tico.

O banco de dados foi construído em formato 
EXCEL, versão 2010, para a realização das tabelas 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2014.

Tabela 1: Percepção dos estilos de funcionamento organizacional 
dos diretores das instituições pesquisadas

Estilo Empreendedor                                              74,07%

Afiliativo                                                                  66,66%              

Estilo Burocrático                                                    40,74%              

Estilo Individualista                                                  25,93%   

 ESTILOS         PERCENTUAIS

descritivas, e aplicação de testes estatísticos (Anova 
- Análise de Variância) foi utilizado o software Statis-
tica SPSS, versão livre temporária, e para construção 
dos gráficos utilizou-se o EXCEL e o software livre 
R, versão 3.0.0. 

A confiabilidade dos dados foi analisada por meio 
do teste alfha de crobach. Enquanto que para identi-
ficar qual foi o estilo predominante entre os gestores 
das escolas municipais de Natal, foi aplicada a análise 
de variância (ANOVA), que é um teste paramétrico 
usado para verificar se existe uma diferença significa-
tiva entre as médias, ou seja, comparação de média. 
Havendo diferença estatisticamente significativa entre 
os fatores, torna-se necessária aplicação do teste de 
Tukey, com o objetivo de averiguar em quais desses 

fatores estão ocorrendo essa diferença significativa. 
Por último, para analisar a associação entre os quatro 
estilos de funcionamento organizacional estudados, 
foram aplicados o teste paramétrico de Pearson.

  5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS   
     RESULTADOS 

A cultura organizacional foi investigada com base 
no modelo desenvolvido por Paz e Mendes (2009) que 
propõe o estudo da Cultura Organizacional a partir 
dos estilos de funcionamento organizacional. Os su-
jeitos participantes do presente estudo foram diretores 
de escolas públicas de ambos os gêneros. 

A consolidação das respostas dos 27 diretores aos 
30 itens que compõem o questionário das escalas de 
estilo de funcionamento organizacional indica que fo-
ram contemplados os quatro estilos (Tabela 1), sendo 
que foi identificada uma ordem de maior predominân-
cia existe entre o estilo “empreendedor”. As organiza-
ções com estilo “empreendedor” estimulam o traba-
lho interativo de membros e a promoção de um maior 
bem estar das pessoas.

O segundo estilo de maior predominância foi o 
estilo “afiliativo”, conforme Paz e Mendes (2008), 
caracteriza uma cultura organizacional que oferece 
segurança, vantagens, assistência, que favorece a per-
cepção de grandiosidade da organização.

O estilo de funcionamento “burocrático” apresen-
tou o terceiro estilo de maior predominância, para Paz 
e Mendes (2008), caracteriza as culturas organiza-
cionais cujas formas de pensar, sentir e agir baseia-
-se no controle de normas. Tem seus comportamentos 
caracterizados pelo envolvimento parcial com a orga-

nização. O estilo de funcionamento de menor predo-
minância foi o estilo “individualista”, Paz e Mendes 
(2008) caracterizam uma cultura organizacional que 
atende às necessidades de admiração e de centralidade 
dos seus membros na dinâmica organizacional. 

5.1 COMPORTAMENTO DOS ATRIBUTOS E 
RESPECTIVOS ESTILOS

De acordo com as respostas obtidas através da es-
cala de estilos de funcionamento organizacional, têm-
-se os resultados expressos nos gráficos relacionados 
aos quatro estilos: empreendedor, afiliativo, individu-
alista e burocrático.

Conforme se pode observar no Gráfico 1, o primei-
ro estilo que foi analisado foi o estilo de funcionamen-
to “empreendedor”, que apresenta padrões de cultura 
organizacional relacionados à inovação como também 
busca novos desafios dentro da organização. 
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Observando-se as respostas dos pesquisados, os 
itens relacionados ao estilo de funcionamento em-
preendedor apresentaram um percentual elevado 
na escala “muito aplicável” e “totalmente Aplicá-
vel”. Dessa forma, pode-se afirmar que esse estilo 
está relacionado a uma cultura que funciona como 
uma arena para nobres e heróis, que envolve der-
rotas e vitórias, sucesso e fracasso e, por isso, al-

guns sempre serão capazes de salvar a organização 
quando está em perigo. Em seguida será analisado 
o estilo “afiliativo”.   

Observam-se, por meio do Gráfico 2, os dados 
percentuais relativos ao estilo afiliativo, no qual 
se vê a organização como um grupo perfeito que 
reflete sentimentos de confiança, orgulho e auto-
estima.

Gráfico 1: Porcentagem da escala dos itens relacionados ao estilo 
de funcionamento empreendedor

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.
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Gráfico 2: Porcentagem da escala dos itens relacionados ao estilo 
de funcionamento Afiliativo

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Através das respostas dos pesquisados, podem-
-se analisar os valores percentuais das questões 
propostas na escala de funcionamento. Os itens 
relacionados ao estilo de funcionamento “afiliati-
vo” apresentaram um percentual elevado na escala 
“muito aplicável” e “totalmente aplicável”, exceto 
nos quesitos: “o lema desta organização é um por 
todos, todos por um” e “aqui as pessoas têm com-
promisso e lealdade com a organização, mesmo que 
recebam pouco retorno”.

Assim, conclui-se que as culturas com esse es-
tilo apresentaram um jeito de sentir, pensar e agir 
que retrata a organização como um grupo perfeito, 
refletindo orgulho, confiança e autoestima organi-
zacional. 

O estilo de funcionamento individualista apre-
senta os padrões de comportamento mais infantil 
da fase de desenvolvimento. Nesse estilo, os indi-
víduos estabelecem uma fusão com a organização, 
conforme o Gráfico 3, a seguir.
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Gráfico 3: Porcentagem da escala dos itens relacionados ao estilo 
de funcionamento individualista

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Com base nos resultados, afirma-se que: “os 
chefes daqui são os deuses a quem se deve idola-
trar”, apenas as escalas “não aplicável” (88,89%) 
e “pouco aplicável” (11,11%) foram citadas. Esses 
dados indicam que a gestão não se entende como 
autoritária, mas fazendo uma gestão com caracte-
rísticas de compartilhamento de ideias admitindo 
um pensamento democrático de participação nas 
decisões a serem tomadas. Os itens relacionados 
ao estilo de funcionamento “individualista” apre-
sentaram um percentual elevado na escala “não 
aplicável” e “pouco aplicável”, exceto no quesito 
“manter relacionamentos com os chefes é um dos 
prazeres das pessoas desta organização”.

Para as instituições que têm líderes com esse 
perfil, concluiu-se que esses diretores desenvolvem 
vínculos com a instituição desenvolvidos como se 
fossem filiais. As suas relações no ambiente e tra-
balho são desenvolvidas focando o seu próprio ego. 

Por último, o estilo de funcionamento burocráti-
co que se caracteriza por apresentar padrões cultu-
rais que valorizam o controle das normas e regras. 
Os indivíduos com esse estilo são mais emergentes 
em organizações hierarquizadas e impessoais, que 
exigem assiduidade, agendas e checagem de irre-
gularidades.

Os dados percentuais da escala do estilo “buro-
crático” serão apresentados a partir do Gráfico 4.
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Gráfico 4: Porcentagem da escala dos itens relacionados ao estilo
de funcionamento burocrático

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Na afirmação “nesta organização o lema é ‘a re-
petição leva à perfeição’”, 40,74% e 18,52% afir-
maram que é “não aplicável” e “pouco aplicável”, 
respectivamente. “Razoavelmente aplicável”, “mui-
to aplicável” e “totalmente aplicável” obtiveram os 
seguintes percentuais: 25,93%, 3,70% e 11,11%.

Os itens “nesta organização o lema é ‘a repetição 
leva à perfeição’”, “a hierarquia é acentuada nesta 
organização”, “os laços afetivos são fracos entre 
as pessoas desta organização”, “esta organização 
dá pouca atenção aos problemas pessoais dos seus 
membros” e “aqui as mudanças desorganizam o am-
biente de trabalho”, apresentaram maior percentual 
na escala “não aplicável” e “pouco aplicável”. En-
quanto nos demais itens o resultado foi o oposto.

Conforme resultados apresentados no Gráfi-
co 4, concluiu-se que as pessoas com esse perfil 
são identificadas com comportamentos de lealdade 
para com a organização e a busca por segurança no 
trabalho, mas, a relação entre os colegas de traba-
lho é, na maioria das vezes, pouco afetiva, sendo 
fracos os laços estabelecidos. 

5.2 ESTILOS PREDOMINANTES

Em face dos resultados já apresentados, passa-
-se a observar particularidades na materialização 
dos tipos de gestão detectados na pesquisa. Para 
tanto, a ênfase recai nos estilos com maior veemên-
cia, como mostram os Gráficos 5 e 6.
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Gráfico 5: Box Plot das Escalas de Estilos de Funcionamento Organizacional (EEFO)

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Através do Gráfico 5, observa-se, inicialmente, 
que os estilos “empreendedor” e “afiliativo” apre-
sentaram melhores desempenhos, enquanto que o 
estilo “individualista” e “burocrático” foram as ca-
racterísticas que apresentaram as menores escalas. 
Entretanto, para evidências estatísticas de quais des-
ses estilos os gestores apresentaram o melhor e pior 

desempenho, foi aplicado o teste estatístico paramé-
trico ANOVA (Análise de Variância). Também, por 
meio do box plot, pode-se averiguar visualmente que 
existe uma homogeneidade na variabilidade das va-
riáveis estudadas. Após a análise, conclui-se que os 
estilos, “empreendedor” e “afiliativo” predominam 
em relação aos estilos “afiliativo” e “burocrático”.

Aplicando-se ANOVA e considerando-se um ní-
vel de significância de 5%, têm-se evidências que 
existe diferença estatisticamente significante para 
pelos menos duas dos quatros estilos analisados de 
funcionamento organizacional.

Utilizando-se o teste de Tukey (Gráfico 6), para 
um nível de significância de 5%, com objetivo de 
identificar em quais desses estilos ocorre a diferença 

estatística, pode-se verificar que todos os estilos se 
diferenciam um do outro, exceto no caso do estilo 
“empreendedor” e “afiliativo”. Assim, pode-se afir-
mar que as escolas públicas pesquisadas possuem 
estilo de funcionamento “empreendedor” e “afiliati-
vo”. Enquanto que o estilo “individualista” é o tipo 
de característica menos aplicada utilizada dentro do 
âmbito organizacional em estudo.

Estilo 376.227 25.4089 69.150.000
Resíduos 104 38.214 0.3674

Tabela 6 - Análise de variância (ANOVA) das Escalas de Estilos
de Funcionamento Organizacional (EEFO)

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

GL SQ QM FObsValor – p
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Gráfico 6: Teste de Tukey das Escalas de Estilos de Funcionamento Organizacional (EEFO)

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

A partir do teste de Tukey, observou-se que o es-
tilo “empreendedor” foi o que mais se destacou, se-
guido do estilo “afiliativo”. Diante desse resultado, 
pode-se afirmar que os diretores dessas escolas mu-
nicipais pesquisadas são pessoas que se encontram 
voltadas para a competitividade do mercado, para o 
desafio e para as mudanças. São pessoas que agem 
pelos interesses da organização, como popularmente 
se fala, “elas vestem a camisa da organização”. 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ESTILOS

A Tabela 7 apresenta os resultados voltados 
para as questões de interpelação entre um estilo 
gestor e outro. Ainda que se tratem os estilos de 
forma isolada pela predominância de suas carac-
terísticas mais fortes, eles não se desenvolvem de 
forma isolada, mas mesclam as características de 
um estilo e outro.

Empreendedor 1,00 0,79** -0,30 0,32
Afiliativo  1,00 -0,35 0,18
Individualista   1,00 0,34
Burocrático    1,00

Tabela 7 - Correlação entre as Escalas de Estilos de Funcionamentos Organizacional 
(EEFO)

Fonte: Elaborado pelos autores (2013)

 CORRELAÇÃO EMPREENDEDOR AFILIATIVO INDIVIDUALISTA BUROCRÁTICO

**Valor-p<0,01
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A partir da Tabela 7, a correlação entre as esca-
las de estilos segue para um nível de significância de 
5%, temos evidências que existe relação entre o estilo 
“empreendedor” e “afiliativo”, em que à medida que 
aumenta o comportamento empreendedor na escola, a 
comportamento afiliativo também tende a aumentar, 
na qual essa associação foi denominada como uma 
correlação forte (0,79).

A observação desses dados torna-se relevante para 
que se possam compreender as características domi-
nantes do perfil gestor das instituições municipais em 
estudo. Os dados apresentados e observados na pes-
quisa são capazes de se fazer perceber o perfil gestor 
de algumas escolas públicas, a partir de um conside-
rável conjunto de informações que atestam a validade 
das considerações aqui apresentadas.

De forma conclusiva, pode-se afirmar que o esti-
lo “empreendedor” em relação ao estilo “afiliativo” 
resultou em alta associação. Isso porque foi o percen-
tual (0,79), enquanto que os estilos “individualista” e 
“burocrático” apresentaram baixa associação, sendo 
que o estilo “burocrático” foi o de maior percentual 
de baixa associação (0,18). Assim, concluiu-se que 
quanto mais perto de 0, menor a associação, e quanto 
mais perto do 1, maior a associação (- 1 e +1). Os dois 
modelos que obtiveram maior associação permitiram 
identificar as relações existentes entre os estilos dos 
diretores e a cultura organizacional nessas institui-
ções pesquisadas, estabelecendo-se relações de influ-
ência entre as variáveis.

6  CONCLUSÃO 

O presente estudo se desenvolveu no sentido de 
verificar a caracterização da cultura organizacional 
na perspectiva dos estilos de funcionamento organi-
zacional dos gestores de escolas públicas. Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa de caráter quantitativo no 
universo dessas instituições, posto que tal setor é o 
cerne da formação do conhecimento humano em vir-
tude da família que antes assumia grande responsabi-
lidade na formação do filho, deixa a função de cuida-

dora para assumir a condição de provedora, assim, a 
responsabilidade da escola aumentou.

Quanto aos estilos predominantes do gestor das 
escolas públicas pesquisadas, que contempla o se-
gundo objetivo específico deste trabalho, a análise 
apontou que foi alcançado plenamente. Assim, pôde-
-se concluir que o estilo “empreendedor” foi o que 
mais se destacou em relação aos demais estilos, sendo 
seguido pelo “afiliativo” e por últimos os estilos “bu-
rocrático” e “individualista”.

No que se refere ao fator, a associação entre os es-
tilos de funcionamento que abrange os quatro pesqui-
sados, as análises apontaram claramente que apesar 
de tratarmos os estilos de forma isolada pela predomi-
nância das suas características mais fortes, eles nunca 
se desenvolvem de forma isolada, pois as característi-
cas estão mescladas de um estilo a outro.

Em relação aos instrumentos utilizados, foram de 
fácil entendimento e aplicação, podendo ser acrescen-
tados a eles outros instrumentos que avaliam a perso-
nalidade, a personalidade, o clima do local de traba-
lho, instrumentos que investiguem a relação entre os 
diretores e os demais funcionários.

Não foi possível investigar um maior número de 
diretores de instituições de ensino público. Contudo, 
espera-se que esta pesquisa possa ampliar os conheci-
mentos sobre os estilos de funcionamento organizacio-
nal desses diretores, sobretudo seus modos de sentir, 
pensar e agir do diretor na instituição em que trabalha.

Por conseguinte, destacam-se as contribuições 
que o presente estudo pode proporcionar ao processo 
decisório das organizações estudadas, de maneira a 
despertar nos diretores uma atenção às suas caracte-
rísticas culturais e estratégias adotadas pelas institui-
ções de ensino público, além da realização de estudos 
para comparar resultados com a realidade de outras 
instituições de ensino, sejam públicas ou privadas. 
Esta pesquisa deixa como recomendação para estudos 
futuros, a realização de pesquisas que identifiquem a 
influência dos estilos de funcionamento na adminis-
tração dos diretores nas instituições de ensino, sejam 
públicas ou privadas.
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RESUMO
O gestor de Recursos Humanos vem ampliando o seu leque de atuação na medida em que as pessoas passam a ser consideradas como diferencial 
competitivo para as organizações. Compreender a atividade deste profissional assume uma maior importância justamente por gerar uma reflexão sobre 
as estratégias adotadas pelas empresas. Para compreender as práticas adotadas pelos profissionais é necessário, entretanto, considerar o contexto em 
que as mesmas estão inseridas. No Rio Grande do Norte, este tipo de mapeamento ainda não foi realizado. Nesse sentido, este artigo objetiva apresentar 
o mapeamento quantitativo da atividade do gestor de Recursos Humanos atuando em empresas públicas e privadas na Grande Natal/RN. A pesquisa 
do tipo survey envolveu características sócio-ocupacionais e aspectos relacionados à trajetória de carreira dos participantes. Os dados, obtidos de 117 
participantes, foram analisados segundo técnicas estatísticas descritivas e análise de clusters. Os resultados indicaram que os profissionais de RH da 
Grande Natal ocupam cargos diversos, desenvolvem atividades concentradas em diferentes subsistemas, com maior frequência das atividades de seleção 
e treinamento, apresentam trajetória ascendente de carreira e concentram a formação profissional nos cursos de Administração e Psicologia. A análise 
de agrupamentos identificou três clusters: o Grupo 1, RH e Gestão Pública; o Grupo 2,  RH especialista, e o Grupo 3, RH iniciantes. Diante dos resultados, 
pode-se identificar a atual realidade dos profissionais de RH da Grande Natal, gerando contribuições para os profissionais da área, estudantes, executivos, 
faculdades e entidades de classe.

Palavras-chave: Recursos Humanos. Carreira. Mapeamento

ABSTRACT
The human resources manager is expanding its range of action to the extent that people come to be regarded as competitive advantage for organizations. 
Understand the professional activity of this assumes greater importance precisely for generating a reflection on the strategies adopted by the companies. To 
understand the practices adopted by professionals is necessary, however, to consider the context in which they are embedded. In Rio Grande do Norte this kind of 
mapping has not been done. Accordingly, this article presents the quantitative mapping of the activity of the human resources manager working in public and 
private companies in the Greater Natal / RN. The survey research involving socio-occupational and aspects related to the career trajectory of the participants. 
The data, obtained from 117 participants were analyzed using descriptive statistical techniques and cluster analysis. Results indicated that HR professionals 
of the Grande Natal occupy different positions, develop activities focused on different subsystems, with higher frequency of selection and training activities, 
exhibit an upward trend and career focused professional training courses in Management and Psychology. The cluster analysis identified three clusters: Group 
1, HR public management; Group 2, HR specialist, and Group 3, HR beginners. Therefore, we can identify the current reality of HR professionals of the Great 
Natal, generating contributions for professionals, students, executives, colleges and professional associations.

Key words: human resources. Career. Survey.
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1 INTRODUÇÃO

1 IA velocidade das mudanças no mundo globaliza-
do tem promovido verdadeiras revoluções dentro das 
organizações. Na medida em que a empresa cresce e 
se desenvolve, sofisticando o seu modelo de gestão, 
o profissional de Recursos Humanos passa a assumir 
novas responsabilidades (LEME, 2008).

Atualmente, o grande desafio deste profissional 
tem sido o alinhamento de três pilares: a compreensão 
da estratégia do negócio da empresa, o gerenciamento 
de uma cultura organizacional que gere sustentabili-
dade a esta estratégia, e a definição de políticas de 
gestão de pessoas que atuem como reforçadores da 
cultura desejada (PASCHINI, 2006).

Ao se dispor a trabalhar com e pelas pessoas, o pro-
fissional de RH assume responsabilidades e desafios 
delimitados pela velocidade das mudanças, pela sofis-
ticação no modelo de gestão e pela exigência intrínseca 
ao discurso de representantes da categoria. Postula-se 
que o grande e novo desafio deste profissional tem sido 
o alinhamento de três pilares: a compreensão da estra-
tégia do negócio da empresa o gerenciamento de uma 
cultura organizacional que promova sustentabilidade a 
esta estratégia e a definição de políticas de gestão de 
pessoas que atuem como reforçadores da cultura (PAS-
CHINI, 2006; LEME, 2008).

As exigências em relação à atuação do profissio-
nal de RH reverberam no desenvolvimento de novas 
competências. A atividade, anteriormente centrada e 
delimitada na dimensão técnica, passou a absorver 
uma dimensão social e uma compreensão da realida-
de organizacional de uma forma mais ampla. Não se 
trata apenas de colocar o homem certo no lugar certo, 
mas de implantar e desenvolver processos de gestão 
de pessoas congruentes com a estratégia organizacio-
nal (RIBEIRO, 2009).

Dentre os processos acompanhados pelos profis-
sionais de Recursos Humanos está a gestão de car-
reiras. Para o profissional que trabalha no intuito de 
atrair, desenvolver e manter os talentos nas organiza-
ções, a reflexão sobre carreira torna-se algo ineren-
te à sua atividade. Ao mesmo tempo, no período em 
que os profissionais, de maneira geral, são instigados 
a pensar sobre empregabilidade (BRIDGES, 1995; 
MALVEZZI, 2000) e a noção tradicional de carreira 
é contestada (CHANLAT, 1996), o olhar para o de-
senvolvimento da própria carreira é enfatizado. Com-
preender a trajetória de carreira dos profissionais de 
Recursos Humanos favorece, portanto, a uma refle-
xão sobre as carreiras de uma forma geral, a partir das 

informações fornecidas pelos profissionais que atu-
am no sentido de incentivar o desenvolvimento dos 
demais funcionários da organização e o seu próprio 
desenvolvimento. 

As constantes modificações no mundo do trabalho 
também reforçaram fenômenos como as terceiriza-
ções e reduções do quadro de pessoal que estão atin-
gindo as mais diversas áreas. Para o setor de RH, este 
movimento interfere não só no planejamento e exe-
cução das suas atividades como de forma intrínseca 
a mesma, por meio da demissão de profissionais e da 
terceirização do setor ou de parte das suas atividades. 
A concepção de descentralizar algumas funções, an-
teriormente exclusivas do profissional de RH, para os 
gerentes de linha tem sido cada vez mais defendida. 
Este fator também contribuiu para a ideia de terceiri-
zação do setor de recursos humanos (ULRICH, 1997; 
FISCHER, 1998; KILIMNIK, 2011).

A estratégia do negócio passou a direcionar as ações 
do gerente de Recursos Humanos e a colocá-lo em uma 
posição de destaque nos processos de mudança ocor-
rentes na empresa. As políticas e práticas adotadas por 
este profissional, por sua vez, influenciam diretamente 
na eficácia organizacional (ROBBIN, 2005).

A adoção destas políticas, entretanto, sofre a inter-
ferência de diversos fatores que encontram especial 
relevância quando são analisados empiricamente. Um 
destes fatores é a cultura nacional. Segundo Tanure, 
Evans e Pucik (2007), em empresas menos influen-
ciadas pela gestão estrangeira, as atividades operacio-
nais desenvolvidas pelo setor de Recursos Humanos 
prevalecem em relação às atividades estratégicas. 
Desse modo, aponta a autora, encontramos no Bra-
sil uma heterogeneidade importante nas práticas e 
nas configurações da função de Recursos Humanos – 
combinando modelos tradicionais (de Departamento 
Pessoal) com funções mais estratégicas.

A referida heterogeneidade tem, como uma de 
suas explicações, a contextualização sociocultural. 
Por esse motivo, é preciso compreender as especifi-
cidades de cada região com o intuito de refletir sobre 
as configurações das práticas de Recursos Humanos 
nelas encontradas. Nesse sentido, o presente estudo 
tem como objetivo realizar um mapeamento da ativi-
dade dos profissionais de Recursos Humanos dentro 
da peculiaridade cultural do Estado do Rio Grande do 
Norte, especificamente na capital, a cidade de Natal.

  2 METODOLOGIA

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
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Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (316/11-P CEP/UFRN). Um termo 
de consentimento livre e esclarecido foi obtido de to-
dos os sujeitos da amostra (117 participantes).

Esta pesquisa, de natureza quantitativa, consistiu 
na realização de um survey com a população-alvo 
(profissionais de Recursos Humanos). O estudo tipo 
survey, ou de levantamento, tem como pressuposto a 
busca de traços gerais característicos de uma determi-
nada população, utilizando-se, para tanto, o questioná-
rio como instrumento de pesquisa e, posteriormente, 
a análise estatístico-inferencial dos dados (FREITAS; 
OLIVEIRA; SACCOL; MOSCAROLLA, 2000).   

 2.1 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO
 
O instrumento de coleta de dados foi elaborado 

considerando dois grandes eixos: trajetória de carrei-
ra e dados sócio-demográficos. Diferentes fontes con-
tribuíram para a construção do questionário: o aporte 
teórico, as entrevistas preliminares e a análise dos es-
pecialistas.

A primeira dimensão do instrumento, a parte do 
mapeamento também denominada de dados sócio-
-demográficos, teve como referências as pesquisas 
sobre o perfil dos profissionais de RH da Grande São 
Paulo (WOOD JÚNIOR; LINS; CURADO, 1995). A 
segunda dimensão, que tratou da trajetória de carreira 
teve como referências os seguintes autores: DUBAR 
(2006); COUTINHO, (2002, 2009); COCHORAN 
(1997); BUJOLD (2004); KILIMNIK (2011); DU-
TRA (2002) e MARTINS (2011). Tais autores foram 
discutidos na seção teórica do trabalho.

Outra fonte de informação utilizada para a estru-
turação do questionário foram as entrevistas preli-
minares. A realização destas entrevistas teve como 
objetivo obter informações sobre a trajetória de car-
reira e o mercado de trabalho para os profissionais de 
RH, de forma a promover reflexões sobre as questões 
que deveriam estar presentes no questionário. Foram 
realizadas seis entrevistas (duas com consultores, 
duas com profissionais gestores de RH e duas com 
profissionais que atuam no departamento de pessoal).  
A escolha dos entrevistados foi realizada por conve-
niência considerando-se os seguintes critérios: cargo 
(contemplando profissionais que trabalhassem com 
consultoria, como gestor de RH ou no Departamento 
de Pessoal) tempo de atuação na área de RH (conside-
rando os profissionais em início de carreira, com mais 
tempo de atuação na área, e próximo a aposentado-
ria) formação (envolvendo profissionais formados em 

cursos distintos) e tipo de empresa (considerando as 
empresas públicas e privadas).  

Após a estruturação da primeira versão do ques-
tionário, o mesmo foi encaminhado para dois espe-
cialistas da área de Recursos Humanos (professores 
doutores) que realizaram a avaliação do instrumento 
com relação à semântica, ao conteúdo e a congruência 
com os objetivos do presente estudo.

Finalizada a avaliação dos especialistas, iniciou-
-se a etapa piloto. O teste piloto foi realizado com o 
objetivo avaliar a clareza, o ordenamento das ques-
tões, o tempo de resposta, a efetividade da ferramenta 
utilizada para aplicação (plataforma on-line) e a taxa 
de retorno (do questionário). Tendo em vista esses 
objetivos, foi enviado para dez profissionais da área 
de Recursos Humanos. A delimitação da amostra da 
etapa piloto foi realizada por conveniência e utilizou 
os mesmos critérios usados para a escolha dos parti-
cipantes das entrevistas preliminares: cargo ocupado, 
tipo de empresa, tempo de atuação na área de RH e 
formação. Após o termino do teste piloto, iniciou-se a 
aplicação do questionário da pesquisa. 

2.2 DELIMITAÇÃO DA AMOSTRA 

Participaram da pesquisa, profissionais de recursos 
humanos que, na ocasião, atuavam na área de RH na 
Grande Natal. A Grande Natal, também denominada 
Região Metropolitana de Natal (RMN), é composta 
por dez municípios (Natal, Parnamirim, São Gonça-
lo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Macaíba, 
Monte Alegre, Nísia Floresta, São José do Mipibu, e 
Vera Cruz). A população da Grande Natal correspon-
de a 42% da população do Rio Grande do Norte, e 
42% do produto interno bruto do estado concentra-se 
nesta região (IBGE, 2010). 

O estudo contemplou profissionais assalariados 
ocupando diferentes cargos (diretor de RH, gerente 
de RH, analista de RH, encarregado de pessoal, den-
tre outros estabelecidos pela CBO - Código Brasileiro 
de Ocupações) e atuando em empresas de diversos 
ramos tanto públicas, como privadas ou do terceiro 
setor. Participaram também como sujeitos da pesquisa 
os profissionais liberais (consultores). 

2.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

A aplicação do questionário realizou-se de forma 
eletrônica. Ao abrir o questionário, o respondente ti-
nha acesso ao Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE), que fazia referência aos objetivos da 
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pesquisa e às questões éticas envolvidas. Foram reali-
zados 288 acessos ao questionário. E ao final, consi-
derados 117 questionários válidos. A fase de coleta de 
dados ocorreu no período de julho a outubro de 2012. 

2.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS
 
As informações obtidas nos questionários foram 

tratadas por meio de análises estatísticas descritivas, 
tendo em vista a natureza das informações solicita-
das e o objetivo da pesquisa. Os dados também fo-
ram analisados com ferramentas estatísticas descri-
tivas multidimensionais de clusterização (“cluster 
analysis” ou análise de busca de organização em 
grupos), complementadas por ferramentas inferen-
ciais-probabilísticas de tipo não-paramétrico para 
verificação de eventuais diferenças entre grupos. 
Também denominada de análise de conglomerados, 
a clusterização é uma das técnicas de análise mul-
tivariada que consiste, basicamente, em identificar 
grupos de indivíduos ou modalidades de variáveis. 

Esses grupos possuem caracterizam-se por possuí-
rem alta homogeneidade interna e alta heterogenei-
dade externa (POHLMANN, 2009; HAIR, 2005). 

  3  RESULTADOS 

A seção destinada aos resultados apresenta três 
subseções: a primeira refere-se ao perfil dos profissio-
nais, compreendendo os dados sócio-ocupacionais; a 
segunda trata da trajetória de carreira dos profissio-
nais de RH da Grande Natal; e a terceira, apresenta os 
resultados da análise de clusters.

3.1 PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE RH

 As análises de frequências simples dos dados 
demonstraram que a amostra foi composta por 92 
mulheres e 25 homens. Na tabela 1, pode-se verifi-
car o perfil dos profissionais de Recursos Humanos 
da Grande Natal, considerando o estado civil, a faixa 
etária, o nível de escolaridade, dentre outros. 

Dentre os profissionais graduados (89,74% da 
amostra), 43,10% são formados em Psicologia e 
29,37% em Administração. Os demais estão distribu-
ídos em percentuais menores de cursos diversos (Di-
reito, Ciências Contábeis, Serviço Social, Pedagogia, 
Tecnólogo em Gestão de RH, dentre outros). 

Ao serem questionados sobre o interesse de reali-
zar outra graduação para o desenvolvimento da car-
reira profissional, 51,49% dos profissionais assinala-
ram que consideram importante para a carreira cursar 
outra graduação (48,51% responderam negativamente 

a questão). Dentre os que desejam fazer outra gradua-
ção 23% sinalizaram o curso de Administração, 23%, 
o curso de Psicologia, ou seja, 46% dos profissionais 
responderam uma das referidas graduações, sinalizan-
do a complementaridade das disciplinas na área hu-
manística e na área de gestão para a atuação profissio-
nal. O curso de Direito foi escolhido por 17,31% da 
amostra. Os 36,69% restantes foram distribuídos em 
pequenos percentuais para cursos diversos (Comuni-
cação Social, Contabilidade, Tecnologia da Informa-
ção, dentre outros).

Tabela 1: Dados de Perfil dos profissionais de RH da Grande Natal

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.

Estado civil
Escolaridade
Faixa etária

Natureza jurídica da instituição de vínculo

Ramo da empresa

Carga horária semanal de trabalho
Desempenha outras atividades além da área de RH
Renda mensal

Casados/ união estável
Ensino superior completo
19 a 39 anos
Acima de 39 anos
Pública
Privada
Serviço
Indústria
Comércio
40hs/ 44hs
Não
Até R$ 3.000,00
Acima de R$ 3.000,00

63,25
89, 74
68,37
31,62
34,18
65,81
65,81
19,66
14,53
76,07
78,63
55,55
44,45

CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS DE RH %
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Tabela 2: Distribuição dos participantes segundo atividades que desenvolve no cargo em 
que ocupa atualmente

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.

Treinamento 82 70,09
Seleção 66 56,41
Socialização 59 50,43
Administração de pessoal 56 47,86
Recrutamento 55 47,01
Avaliação de Desempenho 54 46,15
Programas de Qualidade de vida no trabalho 52 44,44
Planejamento Estratégico 48 41,03
Pesquisa de Clima Organizacional 42 35,90
Administração das relações de trabalho 37 31,62
Planos de Benefícios 36 30,77
Gestão de carreira 30 25,64
Planos de Cargos e Salários 27 23,08
Outro 19 16,24

ATIVIDADE OCORRÊNCIA %

Tabela 3: Fatores que contribuíram para a escolha de trabalhar na área de RH

Disponibilidade de vagas no 
mercado de trabalho
Oportunidade de crescimento dentro 
da empresa em que trabalhava (ou 
trabalha)
Identificação com as atividades 
desenvolvidas na área
Interesse pelo que foi aprendido em 
cursos profissionalizantes e/ou na 
faculdade
Admiração de profissionais que 
atuavam (ou atuam) na área

14,66 25,00 37,93 22,41 100,00

8,55  15,38 40,17 35,90 100,00

0,85  5,13 23,08 70,94 100,00

10,26 17,95 26,50 45,30 100,00

11,97 25,64 26,50 35,90 100,00

MOTIVO DA ESCOLHA
NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (%)

SEM 
IMPORTÂNCIA

POUCO 
IMPORTANTE

IMPORTANTE MUITO 
IMPORTANTE

TOTAL

Os profissionais de RH ocupam cargos distintos: 
21,37% atuam como Gerentes de Recursos Humanos; 
16,24%, como Analistas de RH; 7,69%, como Psicó-
logos; 7,69% como Consultores de RH; 6,84%, como 
auxiliares de Departamento de Pessoal e os demais 

distribuídos em pequenos percentuais referentes a 
cargos diversos (diretor de RH, encarregado de DP, 
auxiliar de RH, assistente de RH, dentre outros). As 
atividades desenvolvidas pelos profissionais estão 
apresentadas na Tabela 2.

3.2 TRAJETÓRIA DE CARREIRA DOS PRO-
FISSIONAIS DE RH 

O olhar para o passado leva inicialmente a uma 
reflexão sobre os fatores que contribuíram para a es-
colha da área de recursos humanos. Ao realizarem a 
sua escolha para trabalhar na área de RH os profissio-
nais, atuantes no mercado da Grande Natal, tiveram 
como fatores mais decisivos a “identificação com as 

atividades” (94,12%, considerados a soma dos per-
centuais dos respondentes que marcaram este fator 
como importante ou muito importante) e o “interesse 
em contribuir com o desenvolvimento das pessoas” 
(97,44% considerados a soma dos percentuais dos 
respondentes que marcaram este fator como impor-
tante ou muito importante). Os demais percentuais 
podem ser visualizados na tabela 3. 
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Tabela 4: Distribuição dos participantes quanto aos acontecimentos mais decisivos para a 
trajetória profissional

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.

Ter cursado a faculdade 90 76,92
Ter sido selecionado(a) para o primeiro emprego na área de RH 36 30,77
Ter sido promovido(a) 44 37,61
Ter sido demitido(a) 7 5,98
Ter passado a trabalhar como consultor na área de RH 25 21,37
Ter implantado projetos que geraram resultados importantes para a empresa 64 54,70
Ter cursado a pós-graduação 52 44,44
Ter passado a atuar como docente na área de RH 13 11,11
Ter trabalhado em uma área distinta de RH 26 22,22
Ter conhecido pessoas que contribuíram para o crescimento profissional 94 80,34
Outro 9 7,69
Total 117 -

ACONTECIMENTO OCORRÊNCIA %

Fonte: Levantamento de dados primários, julho a outubro/2012.

Retorno financeiro
Interesse em contribuir para o 
desenvolvimento das pessoas
Vocação
Status/ valorização social
Influência familiar
Influência de amigos
Perspectiva de crescimento 
profissional

10,26 29,06 44,44 16,24 100,00
0,85  1,71 32,48 64,96 100,00

6,84  8,55 35,90 48,72 100,00
21,37 35,90 29,06 13,68 100,00
50,43 34,19 11,11 4,27 100,00
52,14 31,62 11,11 5,13 100,00
2,56  9,40 39,32 48,72 100,00

MOTIVO DA ESCOLHA
NÍVEL DE IMPORTÂNCIA (%)

SEM 
IMPORTÂNCIA

POUCO 
IMPORTANTE

IMPORTANTE MUITO 
IMPORTANTE

TOTAL

O “interesse pelo que foi aprendido em cur-
sos profissionalizantes e/ ou na faculdade” também 
apresentou um percentual significativo de respostas 

(71,83%). A faculdade para os profissionais de área 
de RH apresentou-se como um marco importante para 
a carreira, conforme apontado na tabela 4.

No intuito de compreender alguns fatores subjeti-
vos da carreira profissional, foram inseridas no instru-
mento de pesquisa, questões abertas que envolvessem 
três temas: dificuldade de atuar na área de RH, aspecto 
positivo, e principal desafio futuro para o profissional 
que trabalha na área. As respostas para estas questões 
foram categorizadas.

 Quando questionados sobre a principal dificulda-
de enfrentada no cotidiano, a falta de reconhecimento 
do trabalho realizado apresentou o maior índice de 
respostas (33,33%).  A falta de qualificação (15,38%), 
os baixos salários (13,68%) e o relacionamento com 
a diretoria (10,26%) apareceram na sequência com os 
maiores percentuais. As demais respostas apresenta-
ram percentuais pequenos (as distintas formações, a 

falta de oportunidades no mercado, dentre outros). 
 Com relação aos fatores positivos que mais 

contribuíram para a atuação na área de Recursos Hu-
manos, a resposta “gostar do que faz” apareceu com 
maior frequência (28,21%), seguida pelo “acesso ao 
conhecimento” proporcionado pela área (17,95%), 
pelos “resultados alcançados” (11,97%), e pelo fator 
“promover o desenvolvimento das pessoas” (7,69%). 
As demais respostas envolveram percentuais menores 
como a perspectiva de seguir carreira na área (5,98%), 
e a possibilidade de realizar networking (5,98%).

Os grandes desafios visualizados pelos profissio-
nais que atuam na área apresentaram respostas como: 
a restrição do mercado (31,89%), referindo-se a opor-
tunidades de trabalho para os profissionais da área; 
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a qualificação profissional (21,55%); a relação com 
o empresariado (17,24%); e a atuação estratégica 
do profissional de RH (12,93%). As demais respos-
tas apresentaram percentuais menores (concorrência, 
carreira, entre outros).  

Quando questionados se o mercado de trabalho da 
Grande Natal oferece boas perspectivas para os pro-
fissionais de RH desenvolverem as suas carreiras, a 
maior parte dos respondentes (67,52%) assinalou a 
alternativa “não” e 32,48% responderam que “sim”. 
Apesar de, a maior parte dos participantes acredita-
rem que o mercado de trabalho da Grande Natal não 
oferece boas oportunidades para os profissionais de 
RH, a grande maioria (79,49%) não pretende mudar 
de área de atuação (o cruzamento entre essas duas va-
riáveis não foi significativo, p=0, 363).

Os profissionais que não desejam mudar de área de 
atuação, pretendem, nos próximos dez anos, ocupar 
diferentes cargos: consultor de RH (30,77%); diretor 
de RH (27, 35%), gerente de RH (17,95%). Dentre 
os participantes que marcaram a alternativa “outros” 
(13,68%), destacaram-se as seguintes ocupações: as-
sessor de projetos, diretor administrativo financeiro, 
gestor de instituição de ensino, psicóloga clínica, con-
sultor de áreas diversas (financeira e RH) ou respostas 
como “fora da área de RH”.

3.3 ANÁLISE DE CLUSTERS

Para a realização da análise de conglomerados 
foram estabelecidas algumas variáveis dentre as uti-
lizadas na etapa quantitativa do estudo, uma vez que 
não é recomendável utilizar um grande número de 
variáveis na análise de clusters (HAIR, 2005). Fo-
ram escolhidas as seguintes variáveis: faixa etária e 
tempo de atuação na área de RH (pelo interesse de 
entrevistar profissionais em início, meio e fim de car-
reira na área de RH); estado civil (a variável sócio-
-demográfico utilizada apresentou distinção entre os 
clusters funcionado como um dado complementar à 
faixa etária, partindo-se do pressuposto que os mais 
novos seriam solteiros); tipo de empresa (variável 
fundamental para  a delimitação dos entrevistados, 
era interesse do pesquisador realizar entrevistas com 
integrantes de empresas públicas e privadas); tempo 
de trabalho na empresa atual (variável relevante para 
as entrevistas pelo tipo de carreira estruturada pelos 
profissionais, baseadas ou não no modelo tradicio-
nal; os servidores públicos tenderiam a ter mais tem-
po na mesma empresa); cargo atual (congruente com 
o interesse da pesquisa de entrevistar profissionais 

ocupantes de cargos diversos); cargo que iniciou a 
carreira (hipótese de nas empresas privadas os pro-
fissionais iniciariam como estagiários e nas públi-
cas ocupando os mais diversos cargos, dependendo 
do direcionamento da organização); carga horária 
semanal de trabalho (o tipo de empresa e o tipo de 
vínculo também poderiam interferir na carga horária 
semanal de trabalho); relação entre RH e DP (com-
preender a relação entre os dois setores para em-
presas públicas e privadas); escolaridade (variável 
sócio-demográfica que tem impacto na trajetória de 
carreira); e formação/curso (variável relevante para 
as entrevistas, uma vez que foi considerado impor-
tante para compreender a trajetória de carreira entre-
vistar profissionais com formações distintas).   

Foram utilizadas, portanto, onze variáveis. Por 
meio da análise estatística multivariada identifica-
ram-se três clusters: Grupo 1, Grupo 2 e o Grupo 
3. Em linhas gerais, pode-se resumir que o Grupo 
1, ao qual podemos denominar de RH e Gestão 
Pública, apresenta uma maior diversidade de car-
gos e formações, é composto, em sua maioria, por 
profissionais da área pública, e o que apresenta 
os profissionais com o maior tempo de atuação 
na área de Recursos Humanos e, além de maior 
faixa etária, quando comparados com os outros 
dois clusters. Os profissionais iniciaram a carrei-
ra na área de Recursos Humanos ocupando cargos 
diversos, principalmente pelo fato de terem sido 
aprovados em concursos públicos. O grupo 1 é 
composto por 44 participantes.

O Grupo 2, ao qual denominamos de RH especia-
lista, concentra a grande maioria dos profissionais na 
área privada, com a formação voltada para o curso 
de Administração. Os profissionais deste grupo, em 
linhas gerais, apresentam a maior carga horária de tra-
balho e um tempo na área de Recursos Humanos com-
preendido entre seis e dez anos. Este grupo apresenta 
o maior índice de profissionais que atuam no cargo 
de auxiliar de Departamento de Pessoal. O Grupo 2 
apresenta 40 participantes.

O Grupo 3, ao qual denominamos de RH inician-
tes, por sua vez, é composto, em sua grande maio-
ria por psicólogos, com pouco tempo de carreira (até 
cinco anos) na área de Recursos Humanos, e que tra-
balham em empresas privadas. São profissionais que 
iniciaram a carreira como estagiários e atuam, em sua 
maioria, como gerentes e analistas de RH. O Grupo 3 
é o menos expressivo em termos de número de partici-
pantes, apresentando 32 integrantes. A próxima seção 
é dedicada à discussão dos resultados apresentados.
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4 DISCUSSÃO

Em sua maioria, os profissionais que trabalham na 
área de RH na Grande Natal são mulheres, casadas 
com ensino superior completo (89,74%). Existe uma 
alta incidência de profissionais graduados (que bus-
cam a qualificação profissional para atuar na área). 
A grande maioria destes profissionais (78,63%) atua 
exclusivamente na área de Recursos Humanos, um 
dos fatores que podem contribuir para isto é a elevada 
jornada semanal de trabalho (40 a 44 horas semanais). 

Esta jornada pode dificultar o estabelecimento de 
vínculos dos profissionais com outras organizações - 
postura defendida pelo modelo de carreira sem fron-
teiras (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996) ou mesmo o 
desenvolvimento de atividades diversas, além da área 
de Recursos Humanos - modelo de carreira portfó-
lio (BORGEN; AMUNDSON; REUTER, 2004). O 
fato da maior parte dos profissionais trabalharem em 
empresas privadas (as que concentram a maior carga 
horária de trabalho) também pode colaborar para o 
vínculo com uma mesma organização.

A partir dos dados apresentados na tabela 2, com 
relação às atividades desenvolvidas pelos profissio-
nais, observa-se uma diversidade de atividades que 
abrangem diferentes subsistemas da área de Recursos 
Humanos. Existe uma concentração maior nos sub-
sistemas de atração e desenvolvimento de talentos. 
O treinamento apareceu, inclusive, com o percentual 
mais expressivo.

Nos profissionais que trabalham em empresas pú-
blicas (total de 37) foram observados alguns casos 
(quatro) de exclusividade de atuação no subsistema de 
desenvolvimento de pessoas, com o foco na capacita-
ção e treinamento de funcionários. Estes profissionais 
exerciam os seguintes cargos: coordenação de educa-
ção e desenvolvimento, coordenador de treinamento 
e desenvolvimento, coordenador de capacitação e 
educação profissional ou técnico educacional (vale 
mencionar a distinção nas nomenclaturas dos cargos). 
Apesar de poucos casos, este resultado demonstra um 
direcionamento das atividades dos profissionais para 
a área de treinamento, fato que não ocorreu (de ma-
neira exclusiva) com os profissionais atuantes em em-
presas privadas. 

O percentual dedicado ao planejamento estratégi-
co (41,03%) também merece algumas considerações. 
A maioria dos profissionais que realizavam esta ativi-
dade (70,83%) ocupava cargos de coordenação, ge-
rência ou diretoria (aspecto inclusive congruente com 

o descritivo dos cargos na Classificação Brasileira de 
ocupações – CBO). Entretanto, dois profissionais que 
trabalham em empresas públicas exercendo cargos 
distintos (analista e auxiliar de Departamento Pesso-
al) assinalaram a atividade de planejamento estratégi-
co. Nas empresas privadas, o número de profissionais 
que desenvolviam esta atividade, ocupando cargos di-
versos, foi um pouco maior: seis analistas de RH; dois 
auxiliares de Recursos Humanos; um assistente e dois 
psicólogos. O cargo de supervisor de RH apareceu so-
mente para profissionais de empresas privadas (três 
casos, em dois os profissionais exerciam atividades de 
planejamento estratégico). 

Diante destes dados, caberiam duas reflexões: 
1- O que os participantes entendem como plane-

jamento estratégico? Esta temática, atualmente, está 
em visibilidade como um dos “modismos” da área 
de Recursos Humanos. Alguns autores (WOOD JÚ-
NIOR; TONELLI; COOKE, 2011, 2012) criticam a 
tendência dos profissionais de RH aderirem a “mo-
dismos” sem o devido alinhamento com as demandas 
organizacionais; 

2- O fato de empregados ocupando o cargo de 
auxiliar ou de analista realizarem planejamento es-
tratégico, indicaria que a nomenclatura dos seus 
cargos estaria inadequada? Na verdade, de acordo 
com CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) 
no descritivo das funções de analista de recursos hu-
manos, não existe a atividade de planejamento es-
tratégico, nem tão pouco a de auxiliar de Recursos 
Humanos. Estas são apenas algumas reflexões diante 
dos dados, mas que não interferem de maneira deci-
siva nos resultados, uma vez que a maior parte dos 
respondentes que realiza planejamento estratégico 
exercia funções de gestão. 

Com relação aos fatores que influenciam na esco-
lha profissional para a área de RH, com a análise dos 
resultados da tabela 3, verifica-se a predominância de 
fatores internos para a escolha da carreira profissional 
(SCHEIN, 1996). Os fatores externos como o merca-
do de trabalho, e a influência de amigos e familiares 
foram menos valorizados no momento em que foi rea-
lizada a escolha para atuar na área de RH. O “interesse 
pelo que foi aprendido em cursos profissionalizantes 
e/ ou na faculdade” também apresentou um percentu-
al significativo de respostas (71,83% considerados a 
soma dos percentuais dos respondentes que marcaram 
este fator como importante ou muito importante).

Quanto aos fatores marcantes da trajetória de car-
reira, um dos incidentes críticos que gerou impacto 
significativo na história de vida dos profissionais foi 
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a recolocação profissional. Com a análise dos resulta-
dos, pode-se verificar que “ter sido promovido”, “ter 
passado a trabalhar como consultor” e “ter trabalhado 
em uma área distinta de RH” são fatores que refletem 
recolocações profissionais e foram marcantes para a 
trajetória dos profissionais. O fato de ter trabalhado 
em outra área e retornado para o RH parece ter ocor-
rido devido à circunstâncias externas que interferiram 
na carreira (como remuneração e vagas disponíveis).

O acontecimento mais decisivo que apresentou 
maior frequência de respostas foi “ter conhecido pes-
soas que contribuíram para o crescimento profissio-
nal” (80,34%). O profissional que escolheu a área por 
vocação, por gostar de trabalhar com pessoas, reco-
nhece àquelas pessoas que contribuíram para o seu 
crescimento profissional.

A importância da formação para a carreira aparece 
de forma mais destacada por meio da ênfase da facul-
dade e nos cursos de pós-graduação. Fatores considera-
dos como marcos na trajetória profissional. Enquanto no 
mercado de Recursos Humanos da Grande Natal verifi-
ca-se uma concentração maior de profissionais nos cur-
sos de Administração (29,06%) ou Psicologia (42,74%), 
autores (BALASSIOANO; COSTA, 2006) apontam o 
aumento da diversificação das formações dos profissio-
nais, destacando a tendência da carreira transcender as 
organizações e a área de formação. Um exemplo disto 
ocorre na área de RH: o fato de ter uma determinada for-
mação não é condição, nem muito menos impedimento, 
para atuar na área de Recursos Humanos.

A qualificação também foi considerada como de-
safio para os profissionais De Recursos Humanos 
(21,55% dos respondentes). Com relação a este tópi-
co, Wood Jr., Tonelli e Cooke (2012) enfatizaram, em 
artigo publicado recentemente, a necessidade de rea-
lizar um grande esforço para a capacitação dos profis-
sionais que atuam na área de gestão de pessoas. Para 

os referidos autores, os profissionais que trabalham 
na área de RH deveriam ter conhecimentos de gestão 
bem como de disciplinas da área humanística (Psico-
logia, Sociologia, Antropologia) de forma a se torna-
rem aptos para identificar e diagnosticar os problemas 
que ocorrem nas organizações, desenvolvendo solu-
ções adequadas ao invés de, simplesmente, aderir a 
modismos e tendências de mercado de forma aleatória 
e sem consistência interna. 

  5 CONCLUSÕES
 
Os resultados do presente estudo demonstram que 

os profissionais de RH que atuam na Grande Natal de-
senvolvem atividades diversas, gostam do que fazem, 
mas não se sentem reconhecidos em relação ao traba-
lho que desenvolvem, nem bem remunerados. Apesar 
de a grande maioria ter concluído o curso superior, 
a qualificação se apresentou como um dos principais 
desafios na percepção dos profissionais. Estes dados 
levam a reflexões para as instituições formadoras, or-
ganizações e para a própria categoria profissional. 

Como limitações do presente estudo pode-se des-
tacar a necessidade de realizar uma pesquisa mais de-
talhada sobre as atividades desenvolvidas pelos pro-
fissionais, objetivando a compreensão dos processos 
que envolvem os diversos subsistemas da área. Desta 
forma, poderia ser avaliada, por exemplo, a definição 
do que os profissionais consideram como planejamento 
estratégico. A coleta de dados em relação às atividades 
desenvolvidas foi, portanto, superficial. Outra limitação 
do presente estudo consiste na necessidade de realizar 
uma pesquisa de cunho qualitativo para compreender 
aspectos subjetivos referentes ao desenvolvimento da 
trajetória de carreira e à percepção dos profissionais so-
bre o mercado de RH da Grande Natal.   
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RESUMO
As mudanças estruturais da produção, iniciadas nos anos 1990 do século passado, deram início a inúmeras alterações no contexto do trabalho dentro das 
organizações. Entre elas, destaca-se a intensa terceirização da mão de obra. Este estudo teve por objetivo avaliar a relação da dinâmica laboral de uma empresa 
terceirizada de limpeza e conservação, com as variáveis causadoras das vivências de prazer e sofrimento. Trata-se de uma pesquisa censitária, descritiva, um 
estudo de caso, de natureza quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário sociodemográfico e o Inventário sobre Trabalho e Riscos 
de Adoecimento (ITRA). Os dados foram tratados através da estatística descritiva. Os resultados sinalizam para a coexistência equilibrada da vivencia de prazer 
e sofrimento, porém com uma clara tendência para o sofrimento. Merece destaque o fator custo físico que compõe a Escala de Custo Humano no Trabalho, cuja 
avaliação pelos respondentes foi mais negativa, com indicativo grave.

Palavras-chave: Trabalhador. Prazer. Sofrimento. Trabalho.

ABSTRACT
The production's structural changes started in the 90's of last century, giving beginning to countless changes in the work context inside the organization. 
Among then, stands out the massive outsourcing of labour. This study had as objective evaluate the labour dynamic relationship of outsourced cleanup and 
conservation company, with main causes of pleasure and suffering experiences. It's a census research, descriptive, one study of case of quantitative nature, 
using as data instrument a sociodemographic questionary and an inventary about work and illness risks. The data was treated through descriptive statistics. 
The results signaled for the balanced coexistence of pleasurable and suffering. Deserves evidence the physical cost's fator that composes the human cost's 
work scale, whose evaluation for respondents were more negative, with grave indicative.

Key words: Worker. Pleasurable. Suffering. Work.
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1 INTRODUÇÃO
 
ANos últimos anos, a natureza do trabalho pas-

sou por mudanças fundamentais, especialmente nas 
economias mais desenvolvidas. Segundo Costa et al. 
(2012), a década de 2010 deixou uma herança maldita 
para o homem no que se refere ao trabalho. Um con-
junto de acontecimentos em nível mundial promove-
ram alterações nessa relação, dos quais se destacam: 
inovações tecnológicas, globalização, reestruturação 
produtiva, exacerbada competitividade internacional 
e interempresarial. 

Acompanhando esse processo de mudança, inten-
sificou-se a terceirização dentro das organizações. No 
Brasil, mesmo com uma legislação eficiente e fiscali-
zação do Ministério do Trabalho (MT), é comum para 
os trabalhadores terceirizados de limpeza e conserva-
ção o atraso de salário e as condições desfavoráveis 
dentro do ambiente de trabalho. É uma prática recor-
rente dos empregadores condicionarem o pagamento 
de salários e a compra de materiais para execução dos 
serviços ao pagamento da organização contratante 
que, nos dois últimos anos, no setor público, é efetu-
ado com no mínimo trinta dias de atraso. Essa prática 
prejudica diretamente o trabalhador que recebe atra-
sado e interfere na qualidade do serviço prestado.

A Instrução Normativa (IN) nº 002/2008 do Minis-
tério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), 
que disciplina a contratação terceirizada no serviço 
público, determinou uma produtividade mínima de 
600m² para áreas internas e de 1.200m² para área ex-
ternas, por um trabalhador de limpeza e conservação. 
Considerando-se que esta IN não delimita o tamanho 
máximo da área por trabalhador, cada organização 
contratante fica livre para determinar o quantitativo 
mínimo de empregados que a empresa deve disponi-
bilizar no momento da contratação do serviço, desde 
que respeite o estabelecido na IN. 

A precarização do trabalho, com o subdimensiona-
mento do número de pessoas necessárias para execu-
tar uma determinada atividade com rotinas repetidas 
e com a cobrança de horário pode ter consequências 
físicas e psíquicas na saúde do trabalhador. Porém, é 
preciso ter ponderação e analisar cada situação indi-
vidualmente, posto que esta realidade pode não ser a 
mesma em todos os locais de trabalho.

Diante desse quadro, a pesquisa se propôs inves-
tigar fatores relacionados ao prazer e sofrimento que 
interferem nas vivências subjetivas dos trabalhadores 
de uma empresa terceirizada.

Dessa forma, a questão principal dessa pesquisa é 
avaliar qual a relação da dinâmica do trabalho com as 
variáveis causadoras de prazer e sofrimento, na visão 
dos trabalhadores de uma empresa terceirizada?

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a 
relação da dinâmica laboral dos trabalhadores de uma 
empresa terceirizada com as variáveis causadoras de 
prazer e sofrimento. Para tanto, foram estabelecidas 
etapas a serem cumpridas, quais sejam: traçar o per-
fil sociodemográfico dos trabalhadores; verificar, no 
contexto do trabalho, as condições e organização do 
trabalho na empresa pesquisada; avaliar, o custo hu-
mano na unidade pesquisada; identificar no trabalho 
os indicadores que causam prazer e sofrimento; e des-
crever os possíveis danos relacionados ao trabalho.

 2  TRABALHO

Para o ser humano, o trabalho tem fins diversos, 
podendo ser social ou financeiro. Oleto, Melo e Lo-
pes (2013) afirmam que é pelo trabalho que o homem 
se reproduz, desenvolve as suas habilidades e a ima-
ginação; aprende a conhecer suas próprias forças e 
limitações; altera a visão que tem do mundo e de si 
mesmo; inova e contribui para o desenvolvimento. 
Para Davenport (2011, p. 29), “ver os trabalhadores 
como investidores, ressalta um fator essencial da vida 
profissional: trabalho é uma troca mútua de valores, 
não uma exploração unilateral de um ativo por seu 
dono”. Para a OIT (2012), a noção de trabalho de-
cente abrange a promoção de oportunidades para mu-
lheres e homens do mundo, a fim de conseguir um 
trabalho produtivo, adequadamente remunerado.

2.1 PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

As rápidas transformações ocorridas nos meios 
de produção, em face das mudanças na economia em 
nível mundial, vêm provocando a precarização do 
trabalho em determinadas atividades. Nesse sentido, 
Brito, Lima e Medeiros (2008, p. 302) comentam so-
bre as transformações ocorridas nos meios de produ-
ção nos últimos anos:

Com a crise do modelo capitalista iniciada 
nos anos de 1970 e a consequente reestrutu-
ração produtiva, a classe trabalhadora teve 
de se submeter a crescente perda de espa-
ço para o capital, situação da qual surgem 
questões como: é possível conciliar interes-
ses antagônicos e complementares? [...] é no 
cotidiano laboral que se expressa a possibi-
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lidade ou não de equilíbrio nas relações de 
força entre patrão e empregado.

Gerir pessoas é mais complicado do que possa 
parecer. Dar ordens não é um complicador dentro da 
organização; porém, desafiador é liderar trabalhador 
com respeito a suas dificuldades na execução das ta-
refas, posto que carece de conhecimento, inteligência 
e sabedoria. O trabalhador é um ser único, com dife-
renciado sistema psíquico na teia de relações sociais 
dentro da organização (ZULAR, 2011).

Neves e Pedrosa (2007) relatam os problemas 
causados pela flexibilidade e precarização do traba-
lho que, além da vulnerabilidade do emprego (con-
teúdo e forma), corroboram cada vez mais para a im-
portância de se pesquisar a organização e o mercado 
de trabalho. Os novos modelos de gestão, para esses 
autores, exigem do trabalhador melhor qualificação e 
maior envolvimento no processo produtivo, exigindo 
autonomia, iniciativa, responsabilidade e comunica-
ção. Também os vínculos com o emprego tornaram-
-se mais precários e flexíveis, causando instabilidade 
para alguns assalariados.

3 TERCEIRIZAÇÃO

Terceirização ou “outsourcing” significa repassar 
a terceiros as atividades que não constituam “ativi-
dade-fim” de uma organização, visando aumentar a 
qualidade de seu produto ou serviço e reduzir custo 
operacional. A terceirização se destaca como um ele-
mento importante na flexibilização da estratégia im-
posta pelo momento competitivo das organizações.

Neves e Pedrosa (2007, p. 12), frente a esses pro-
cessos de mudanças em nível mundial, afirmam que:

Como consequência dos processos de re-
estruturação produtiva, os novos padrões 
de gestão do trabalho desenvolveram-se 
sustentados, centralmente, na flexibiliza-
ção. Desta maneira, ocorreu uma crescen-
te transformação do contrato trabalhista, 
demonstrada nas diversas formas flexíveis 
do emprego e do mercado de trabalho. Estas 
práticas assumem diferentes configurações, 
como: a terceirização, o emprego tempo-
rário, a subcontratação, a informalidade, 
as cooperativas de trabalho, as atividades 
autônomas e inúmeras formas de trabalho 
assalariado disfarçado.

A terceirização não é um evento contemporâneo 
nas organizações, mas uma tendência mundial que 
teve início na iniciativa privada e hoje é uma realida-

de muito utilizada também pela Administração Públi-
ca. Não é uma técnica de gestão de pessoas, mas uma 
ferramenta de gestão de administração que merece 
atenção de quem as pratica como gestor terceirizado, 
como empregado, como contratante do serviço ou 
como alguém com a responsabilidade sindical e legal 
de fiscalizar.

 4  PRAZER E SOFRIMENTO

As novas formas de gerência e organização do 
trabalho conduziram ao aparecimento de doenças re-
lacionadas ao trabalho e às condições do ambiente la-
boral. Essas doenças, além de afetarem a saúde física 
e psíquica, podem intensificar os sintomas já adquiri-
dos, interferindo nas vivências de prazer e sofrimento 
do trabalhador. Entre as doenças ocupacionais mais 
comuns, podem-se citar as tecnopatias, causadas pela 
atividade laboral, e as mesopatias, decorrentes do es-
forço excessivo.

Para Dejours (2007), o tema Prazer e Sofrimento 
está dentro da área de pesquisa da Psicodinâmica do 
trabalho, que trata das descompensações que apare-
cem quando a tática de defesa são prejudicadas por 
um sentimento que o sujeito não consegue contornar, 
tornando-se autodestrutivo.

Pesquisa de Anchieta et al. (2011) sobre o trabalho 
e riscos de adoecimento de policiais civis, afirma que, 
à luz da psicodinâmica do trabalho, o sofrimento pode 
ser combatido com estratégias de mediação, conceitos 
centrais da teoria, que focam a objetivo de evitar a de-
sestruturação e as desordens mentais do trabalhador.

Nessa perspectiva, Pereira (2003) afirma que os 
comportamentos de prazer-sofrimento são fenômenos 
dialéticos em que, mesmo havendo a predominância 
de algum, devem coexistir e ser administrados por 
quem os vivencia. Sob esta ótica, Oleto, Melo e Lo-
pes (2013) afirmam que, dentro das organizações, o 
incitamento para a gerência está em incorporar prazer 
ao trabalho e convertê-lo em fonte principal de prazer, 
e não de sofrimento, incorporando no contexto de tra-
balho três princípios interdependentes: flexibilidade, 
cooperação e solidariedade nas relações socioprofis-
sionais, além de possibilitar a expressão da subjeti-
vidade.

Antloga e Costa (2007) pesquisaram a organiza-
ção do trabalho e prazer-sofrimento em uma empre-
sa familiar; citam várias fontes com potencial para 
vivências de sofrimento nos empregados dentro da 
empresa. Entre elas, destacam-se: nepotismo, confli-
tos de gerações e de interesses, pouca disciplina na 
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utilização dos lucros, crescimento desordenado, falta 
de profissionalização da administração. Todas essas 
fontes podem influenciar no uso exagerado de defe-
sa, podendo ser transformada, em patologias para os 
trabalhadores.

A rotina laboral, independente do modelo de admi-
nistração, afeta a saúde do trabalhador na medida em 
que contribui para a construção de sua identidade, da 
sua inclusão social, do sentimento de realização, além 
de interferir na sua qualidade de vida. Daí a importân-
cia em investigar como ocorre essa relação de prazer 
e sofrimento dentro de uma organização terceirizada 
de limpeza e conservação.

5  PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa tem abordagem quantitativa, me-
diante análise estatística da realidade constituída de 
fatos objetivamente mensuráveis. Finalidade descri-
tiva, pois expõe as características de determinada 
população. A estratégia adotada foi o estudo de caso, 
pois se concentra em investigar um caso particular. 
Considerando-se o universo da pesquisa, composta 
por 52 trabalhadores e a dificuldade para se determi-
nar uma amostra representativa, decidiu-se realizar 
uma pesquisa censitária (SEVERINO, 2007; VER-
GARA, 2012). 

Para a caracterização do perfil sociodemográfi-
co dos trabalhadores respondentes, foi utilizado um 
questionário, elaborado por Mendes e Ferreira (2007). 
Para caracterizar o perfil dos antecedentes medidores 
e efeitos do trabalho no processo de adoecimento, foi 
utilizado o Inventário sobre o Trabalho e Riscos de 
Adoecimento (ITRA). Esse instrumento é um questio-
nário fechado, dividido em quatro partes, devidamen-
te validado por Mendes e Ferreira (2007).  

O tratamento dos dados teve a seguinte sequência: 

codificação, tabulação, organização e tratamento esta-
tístico no software Excel 2010. Para a caracterização 
dos respondentes, através das variáveis sociodemo-
gráficas, foi utilizada a estatística descritiva, através 
das frequências simples, absolutas e médias dos dados 
gerados. Os elementos relativos ao Inventário sobre o 
Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), também 
foi utilizada estatística descritiva para cálculo da fre-
quência, média e desvio padrão, e calculado do Coefi-
ciente Alpha de Cronbach. Segundo Santiago (2012), 
o Alpha de Cronbach é uma das medidas mais usadas 
para a verificação da consistência interna de um grupo 
de variáveis. Para avaliar o grau de significância entre 
coeficiente calculado e o esperado, foi aplicado o teste 
do Qui Quadrado.

 6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS   
     RESULTADOS

Serão apresentados a seguir os dados resultantes 
da pesquisa com a utilização do questionário socio-
demográfico e do Inventário sobre Trabalho e Risco 
de Adoecimento – ITRA. Os dados estão dispostos 
sequencialmente, conforme as etapas dessa pesquisa.

Os resultados obtidos com a estatística descritiva 
através das informações coletadas com a utilização do 
ITRA foram analisados segundo os critérios de men-
suração e classificação por médias de pontos, confor-
me sugerem Ferreira e Mendes (2007).

6.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA

Na Tabela 1, a seguir, são apresentadas as variá-
veis sociodemográficas e seus respectivos percentu-
ais, com base nas assertivas dos respondentes.

Tabela 1: Síntese do perfil sociodemográfico dos respondentes

Fonte: Dados da pesquisa.

Faixa Etária 31 a 40 anos 42,31
Gênero Feminino 75,00
Escolaridade Ensino Médio 46,15
Estado Civil União Estável 36,54
Cargo Servente 78,85
Tempo na Empresa Até 2 anos 53,85
Tempo no Cargo Até 2 anos 53,85
Exame Médico Não 100,00
Afastamento Não houve 67,31

VARIÁVEL N      %
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A faixa etária mais frequente dos respondentes está 
entre 31 a 40 anos; entre os trabalhadores, a predomi-
nância é do gênero feminino; no grau de escolaridade, 
prevaleceu o ensino médio; o estado civil mais co-
mum é a união estável; o maior percentual com tempo 
de serviço na empresa é de até 2 anos; o tempo de 
serviço no cargo com maior percentual de ocorrência 
é de até 2 anos; nenhum dos respondentes participou 
do último exame médico e mais da metade deles não 
foi afastada do trabalho por problemas relacionados 
ao trabalho este ano (Tabela 1). Com estes dados, per-
cebe-se que a empresa não tem o devido cuidado com 
a saúde dos seus trabalhadores, posto que nenhum dos 
respondentes participou de exame médico.

6.2  CONTEXTO DO TRABALHO

Na Tabela 2 constam os resultados da estatística 
descritiva referentes aos calculados da média (µ), des-

vio padrão (σ) e alpha de cronbach, dos três fatores 
da EACT. A média geral desta escala é µ = 2,38 e o 
desvio padrão σ = 0,60. Com esta média, o contexto 
do trabalho na empresa pesquisada foi avaliado pelos 
respondentes como moderado, crítico.

Para Mendes e Ferreira (2007), crítico é um resul-
tado indicador de situação limite, potencializando o 
custo negativo e o sofrimento no trabalho. Sinaliza 
estado de alerta, requerendo providências imediatas a 
curto e médio prazo.

O fator organização do trabalho foi o que apresen-
tou a maior média (µ = 2,78; σ = 0,64), ou seja, é 
o que causa mais impacto nos respondentes. As dife-
renças entre a confiabilidade dos dados determinados 
por Mendes e Ferreira (2007) para cada fator da es-
cala e os encontrados com os dados da pesquisa não 
demonstraram significância após a aplicação do teste 
do Qui Quadrado, conforme observado na Tabela 2, 
a seguir.

Os itens constantes da Tabela 2 que elevaram os 
valores das médias encontrados no fator organização 
do trabalho justificam-se pelo tipo de atividade e pelo 
modelo de administração da empresa pesquisada, que 
é Taylorista/Fordista, com planejamento, execução, 
rotinas bem definidas, pressão em função dos horários 
e movimentos repetitivos. É um modelo conservador 
e centralizador de administração muito comum na 
Microempresa (ME) e na Empresa de Pequeno Por-
te (EPP) de origem familiar, no qual se enquadra a 
empresa pesquisada. Ressalte-se que os valores en-
contrados são elevados e preocupantes. Os itens com 
menores médias evidenciam que o serviço é execu-
tado dentro do tempo normal de trabalho sem sofrer 
descontinuidade.

Para Mota (2007), a gerência é a arte de pensar, de 
decidir e de agir; é a arte de fazer acontecer, de obter 
resultados. Resultados podem ser definidos, previstos, 
analisados e avaliados, mas precisam ser alcançados 
através das pessoas e numa interação humana cons-
tante. A pressão psicológica sobre o trabalhador pode 

se estender e ir alem do seu ambiente de trabalho, 
como também pode atingir outras pessoas próximas 
e poderá ser um agente desestabilizador nas suas re-
lações afetivas.

6.3 CUSTO HUMANO NO TRABALHO

Na Tabela 3, mostra-se o resultado das médias do 
custo humano na empresa pesquisada. A média geral 
desta escala é µ = 2,03 e o desvio padrão é σ = 0,41. 
Com esta média, a escala é avaliada como satisfató-
rio. Contudo, a média do fator custo físico (µ = 3,91) 
é superior ao somatório das médias dos outros dois 
fatores (µ = 2,20). 

Mendes e Ferreira (2007, p. 116), ao definirem os 
níveis de avaliação dos dados como satisfatório, crí-
tico e grave, alertam para o cuidado na interpretação 
dos resultados quando detectar uma situação como 
grave (µ ≥ 3,7):

Essa última interpretação vale não só quan-

Tabela 2: Estatística descritiva dos fatores da EACT

Fonte: Dados da pesquisa.

Organização do trabalho 2,78 0,64 0,72 0,60
Relações socioprofissionais 2,37 0,53 0,87 0,63
Condições de trabalho 1,99 0,64 0,89 0,70

FATORES MEDIA DESVIO
ALPHA DE CRONBACH

ESPERADO CALCULADO
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do a média é igual ou maior que 3,7, mas 
para a situação na qual a soma do critico 
com o precarizado é maior que o nível sa-
tisfatório.

Seguindo a orientação desses autores, a avaliação 
do custo humano na empresa pesquisada é mais nega-
tiva, grave, posto que a média µ = 3,91 do fator custo 
físico é superior ao somatório das médias dos outros 

dois fatores avaliados como satisfatório (µ = 2,20). 
Para Mendes e Ferreira (2007), grave é um resultado 
negativo e produtor de custo humano no trabalho e re-
quer providências imediatas da organização. As dife-
renças entre a confiabilidade dos dados determinados 
por Mendes e Ferreira (2007) e os encontrados na pes-
quisa não demonstraram significância após aplicação 
do teste do Qui Quadrado.

Tabela 3: Estatística descritiva dos fatores da ECHT

Fonte: Dados da pesquisa.

Custo afetivo 1,11 0,36 0,84 0,82
Custo cognitivo 1,09 0,35 0,86 0,94
Custo físico 3,91 0,54 0,91 0,74

FATORES MEDIA 
ALPHA DE CRONBACH

ESPERADO ENCONTRADO
DESVIO
PADRÃO

Estes resultados eram esperados, posto que os dois 
itens que elevaram a média do fator custo físico, fa-
zem parte da rotina diária dos trabalhadores de uma 
empresa de limpeza e conservação; porém não, em 
valores elevados, como os encontrados. Ainda que os 
itens com as menores médias deste fator apresentaram 
valores altos, o que evidencia que pode estar havendo 
um gasto de energia que pode ser considerado além 
do normal por 40% dos respondentes.

Esses valores são preocupantes para a empresa 
pesquisada, ressaltando que o custo físico refere-se às 
exigências corporais em termos de dispêndio fisioló-
gico e biomecânico nas atividades do trabalho. Para 
Mendes e Ferreira (2007), a situação negativa grave 
necessita de intervenções rápidas nos agentes cau-
sadores, visando atenuá-los ou eliminá-los, pois os 
mesmos são responsáveis pelo custo humano e pelo 
sofrimento no ambiente laboral.

6.4 INDICADORES DE PRAZER E 
SOFRIMENTO

Observa-se, na Tabela 4, que as médias de todos os 
fatores da EIPST ficaram no intervalo entre 2,1 - 3,9, 
classificados por Mendes e Ferreira (2007) como mo-
derada, crítico. As diferenças entre a confiabilidade 
dos dados determinados por Mendes e Ferreira (2007) 
e a dos encontrados na pesquisa não demonstraram 
significância após a aplicação do teste do Qui Qua-
drado para os fatores realização profissional, esgota-
mento profissional e falta de reconhecimento; porém, 
para o fator liberdade de expressão, apresentou signi-
ficância (p = 0,003). 

Essa diferença pode estar relacionada com a hete-
rogeneidade dos cargos (sete) e do ambiente laboral 
onde o serviço de limpeza e conservação é executado 
(edificações com um e dois pavimentos, passarelas, 
jardins, laboratórios, clínica médica, ginásio polies-
portivo, áreas de vivências, via de acesso e piscina). 
Ressalte-se que a empresa pesquisada não promove a 
rotatividade de ambiente entre seus trabalhadores, o 
que pode interferir que vivenciem outras experiências 
dentro do ambiente de trabalho.

Tabela 4: Estatística descritiva dos fatores da EIPST

Fonte: Dados da pesquisa.

Liberdade de Expressão 2,19 1,07 0,80 0,47
Realização profissional 2,79 0,92 0,93 0,62
Esgotamento Profissional 3,18 1,01 0,89 0,93
Falta de Reconhecimento 3,18 1,14 0,87 0.67

FATORES MEDIA
ALPHA DE CRONBACH

ESPERADO ENCONTRADO
DESVIO
PADRÃO
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Conforme recomendação de Mendes e Ferreira 
(2007), os itens com avaliação grave necessitam de 
intervenções rápidas nos agentes causadores, pois os 
mesmos são responsáveis pelo custo humano e pelo 
sofrimento no ambiente laboral. 

É importante ressaltar que nenhum dos responden-
tes desta pesquisa informou ter participado de qual-
quer tipo de avaliação médica (Tabela 1). Também 
32,69% dos respondentes já foram afastados do tra-
balho entre 1 e 3 vezes, devido a problemas de saúde 
relacionados ao trabalho (Tabela 1).

Mesmo com esses resultados, não é possível afir-
mar a existência de doenças ocupacionais nos traba-

lhadores participantes da pesquisa. Pela metodologia 
de Mendes de Ferreira (2007), isso somente é possível 
quando a média alcança uma avaliação acima de 4,0, 
o que não foi detectado neste estudo.

No geral, para o trabalhador, a dor é o primeiro 
sintoma que pode ter origem na acumulação de vá-
rios agentes, decorrentes de conflitos psicológicos e 
da intensidade da atividade repetitiva no seu ambien-
te laboral. Para Bruk-Lee e Spector (2011), episódios 
de conflito no trabalho são as principais fontes de in-
fluência sobre o sofrimento psicológico e de humor 
cotidiano. As tensões físicas de curto prazo podem 
ser integrantes físicos da emoção negativa. Raiva ou 

Tabela 5: Estatística descritiva dos fatores da EADRT

Fonte: Dados da pesquisa.

Danos Físicos 1,61 1,20 0,88 0,66
Danos Sociais 1,18 0,95 0,89 0,54
Danos Psicológicos 1,08 0,90 0,93 0,73

FATORES MEDIA 
ALPHA DE CRONBACH

ESPERADO ENCONTRADO
DESVIO
PADRÃO

Esses resultados do fator liberdade de expressão 
corroboram os resultados desta pesquisa, encontrados 
no fator relações socioprofissionais da EACT (Tabela 
2), em que os itens os funcionários são excluídos das 
decisões e a autonomia é inexistente; foram avaliados 
como grave pelos respondentes com as maiores mé-
dias desta pesquisa (µ = 5,00 e µ = 4,69 respectiva-
mente). Presume-se que a empresa pesquisada pouco 
dialoga com seus empregados. É o que Druck (2001) 
chama de mecanização sem maquinaria.

Com relação ao fator realização profissional, ob-
serva-se o descontentamento de parte dos emprega-
dos. Na tabela 1, é possível observar que 53,85% dos 
empregados têm no máximo dois anos na empresa, 
o que pode configurar uma alta rotatividade de em-
pregados; e isso pode ter reflexo com a insatisfação 
dos trabalhadores com a atividade exercida e com a 
falta de identidade com a empresa. Conforme já cita-
do anteriormente, estes dados merecem atenção, pois 
trata-se de pessoas.

No geral, a avaliação moderada crítico para os 
quatro fatores da EIPST é preocupante para a empre-
sa pesquisada. Mendes e Ferreira (2007, p. 116), afir-
mam que “crítico é um resultado mediano, indicador 
de situação limite, potencializando o custo negativo e 
o sofrimento no trabalho. Sinaliza o estado de alerta, 
requerendo providências imediatas a curto e médio 
prazo”.

Para a OIT (2012), a noção de Trabalho Decente 
abrange a promoção de oportunidades para mulheres 
e homens do mundo a fim de conseguirem um traba-
lho produtivo, adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, equidade e segurança, ca-
paz de garantir uma vida digna.

6.5 DANOS RELACIONADOS AO 
TRABALHO

Na Tabela 5 pode-se observar que a média de to-
dos os fatores ficou abaixo de µ ≤1,9 classificada por 
Mendes e Ferreira (2007) como suportável. As dife-
renças entre a confiabilidade dos dados determinados 
por Mendes e Ferreira (2007) e os encontrados na 
pesquisa não demonstraram significância após a apli-
cação do teste do Qui Quadrado para os fatores danos 
físicos e danos psicológicos; porém para o fator da-
nos sociais apresentou significância (p = 0,004). Essa 
diferença pode ser em face da heterogeneidade dos 
ambientes de trabalho e dos cargos, conforme relata-
do nos resultados da EIPST que também apresentou 
significância. 

Ressalte-se também que 75% dos trabalhadores 
respondentes são do gênero feminino (Tabela 01), que 
tem maior dificuldade em construir práticas coletivas 
de defesa contra o sofrimento no trabalho.
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ansiedade terão reações fisiológicas rápidas sobre o 
trabalhador, podendo interferir na pressão arterial ou 
na frequência cardíaca. Os sintomas físicos são mani-
festações físicas do desconforto psicológico.

Dos treze fatores distribuídos nas quatro escalas do 
ITRA, seis foram avaliados como críticos, seis como 
satisfatórios e um como grave. Esse resultado é pre-
ocupante, pois crítico é um estado de alerta e requer 
intervenção a curto e médio prazo. A avaliação grave 

requer a imediata eliminação das causas.
Com base nos resultados da pesquisa, é possível 

supor a existência de um equilíbrio nas vivências de 
prazer e sofrimento na empresa pesquisada. Conside-
rando-se que critico é um resultado mediano entre os 
extremos, presume-se que há uma tendência para gra-
ve. No Quadro 1, a seguir, é apresentada uma síntese 
dos resultados desta pesquisa.

É possível observar, pelos resultados da pesquisa 
que, para o trabalhador, no fator custo físico avalia-
do como grave, há fortes indícios de precarização das 
atividades no ambiente pesquisado. É um resultado 
negativo produtor de sofrimento e com forte risco de 
adoecimento, requerendo, portanto, intervenção ime-
diata da organização.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com uma abordagem quantitativa e uso de um 
questionário sociodemográfico e das escalas do 
ITRA, buscou-se, como objetivo principal desta pes-
quisa, avaliar a relação da dinâmica laboral na visão 
dos trabalhadores de uma empresa terceirizada, com 
as variáveis causadoras de prazer e sofrimento.

Foram avaliadas as relações entre a dinâmica la-

boral dos trabalhadores e as variáveis causadoras de 
prazer e sofrimento. No perfil sociodemográfico, po-
de-se destacar a seguinte composição: a faixa etária 
predominante está entre 31 e 40 anos; o gênero femi-
nino compõe a maioria absoluta; o ensino médio é a 
escolaridade mais frequente; o tempo de serviço na 
empresa e no cargo não ultrapassa dois anos; nenhum 
dos pesquisados participou de qualquer tipo de exa-
me médico; a maioria absoluta nunca foi afastada de 
suas atividades por problemas de saúde relacionados 
ao trabalho.

Dos treze fatores avaliados e distribuídos nas 
quatro escalas do ITRA, seis foram avaliados como 
crítico; seis, como satisfatório e um como grave. 
Este resultado é preocupante, pois crítico é um es-
tado de alerta e requer intervenção a curto e médio 
prazo. A avaliação grave requer a imediata elimina-
ção das causas. É possível supor a existência de um 

Quadro 1: Síntese dos resultados do ITRA

Fonte: Dados da pesquisa.

Fator Organização do Trabalho Avaliação: moderada, crítico
Fator Relações Socioprofissionais Avaliação: moderada, crítico
Fator Condições de Trabalho Avaliação: mais positiva, satisfatório

Fator Custo Afetivo Avaliação: mais positiva, satisfatório
Fator Custo Cognitivo Avaliação: mais positiva, satisfatório
Fator Custo Físico Avaliação: mais negativa, grave

Fator Liberdade de Expressão Avaliação: moderada, crítico
Fator Realização Profissional Avaliação: moderada, crítico
Fator Esgotamento profissional Avaliação: moderada, crítico
Fator Falta de Reconhecimento Avaliação: moderada, crítico

Fator Danos Físicos Avaliação: mais positiva, suportável
Fator Danos Sociais Avaliação: mais positiva, suportável
Fator Danos Psicológicos Avaliação: mais positiva, suportável

CONTEXTO DO TRABALHO

CUSTO HUMANO NO TRABALHO

INDICADORES DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO

DANOS RELACIONADOS AO TRABALHO
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equilíbrio nas vivências de prazer e sofrimento na 
empresa pesquisada.

O estudo sinaliza que na empresa pesquisada o 
prazer deriva de um conjunto de fatores dependentes, 
em sua maioria, da subjetividade dos trabalhadores, e 
o sofrimento está relacionado ao contexto e ao custo 
humano no trabalho.

A pesquisa traz à luz e deixa como contribuição 
para a sociedade as evidências das condições de vi-
vências relacionadas ao prazer e sofrimento no tra-
balho dentro da organização pesquisada, cabendo a 
esta última, fortalecer as intervenções, com intuito de 
diminuir as causas e promover o trabalho decente e 
a saúde do trabalhador. Os resultados demonstram a 
preocupação somente de prestar o serviço contratado 
por parte da empresa, com a exploração direta do tra-
balhador, sem a preocupação com a sua subjetividade 
e possíveis consequências.

Na construção desta pesquisa, algumas limitações 
foram observadas e merecem ser destacadas. A exten-
são dos questionários e a não adaptação à realidade 
dos trabalhadores foram fatores limitantes na coleta 
dos dados da pesquisa, posto que os respondentes re-
clamaram do número de perguntas e demonstraram 
dificuldade na interpretação e mensuração dos itens.

Outro fator limitante foi a preocupação dos res-
pondentes sobre o anonimato das informações, pois 
temiam represália por informações desfavoráveis por 
parte da organização pesquisada. Essas limitações ci-
tadas, aparentemente, foram contornadas em conversa 
individual entre o pesquisador e o respondente.

Como sugestão para novos estudos com trabalha-
dores terceirizados de limpeza e conservação, reco-
menda-se que os resultados sejam analisados por car-
gos, individualmente, ou por cargos com atividades 
análogas. 
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RESUMO
O relacionamento entre variáveis em diversos contextos é estudo tradicional na área de comportamento organizacional. Este trabalho objetivou a análise do 
relacionamento entre as variáveis “poder” e “comprometimento organizacional afetivo” no contexto do serviço público, tomando como cenário uma Instituição 
Federal de Ensino Superior. De caráter descritivo e explicativo quanto aos fins, bibliográfico e de estudo de caso quanto aos meios, esta pesquisa foi aplicada junto a 
uma amostra não probabilística correspondente a 27,6% do universo considerado. Utilizou-se como instrumentos a Escala de Bases de Poder do Supervisor – EBPS, 
e a Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo – ECOA. A análise dos dados se deu em consonância com o recomendado pelos autores dos instrumentos. 
Quanto à análise de correlação, utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson (r). Os dados indicaram que as bases de poder de recompensa e de coerção 
apresentam-se como pouco utilizadas na instituição pesquisada, já as de poder de perícia e legítimo se mostraram medianamente utilizadas. Nenhuma das bases 
apresentou-se como fortemente utilizada. Quanto ao comprometimento afetivo constatou-se indecisão dos pesquisados, embora os resultados se aproximem 
consideravelmente do limite inferior da faixa identificada como afetivamente comprometida. As correlações encontradas foram fracas e positivas com exceção do 
aferido na base de poder de coerção, que se apresentou fraca e negativamente correlacionado. Concluiu-se a existência de fraco correlacionamento linear entre as 
variáveis “poder” e “comprometimento afetivo” dentre os pesquisados.

Palavras-Chave: Comprometimento afetivo. Bases de poder. Gestão pública.

ABSTRACT
The relationship between variables in different contexts is traditional study in the area of organizational behavior. This study aimed to analyze the relationship 
between the variables power and affective organizational commitment in the context of public service, taking as scenario a federal institution of higher education. 
Descriptive and explanatory as to the purposes and literature, and case study as to the means, this research was applied along with the non-probability sample 
corresponding to 27.6% of the universe considered. The Bases Scale of Superior Power and the Scale of Affective Organizational Commitment were used as 
instruments. Data analysis was in line with which was recommended by the authors of the instruments. As to the correlation analysis, Pierce’s coefficient of linear 
correlation (r) was used. The data indicated that the bases of reward and coercion power are presented as little used in the researched institution. However the skill 
and legitimate power have been proved to have medium use. None of the bases appeared as heavily used. As for affective commitment we have found indecision 
of respondents, although the results are considerably closer to the lower limit of the range identified as emotionally compromised. The correlations found were 
weak and positive, except for the gauged on the basis of coercive power, which was weak and negatively correlated. It was concluded that there is weak linear 
interrelationships among variables power and affective commitment among respondents.

Key words: Affective commitment. Power bases. Public management.
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1 INTRODUÇÃO

Mesmo permeando as relações interpessoais des-
de o início da civilização, o tema poder tem uma for-
te conotação negativa em nossa sociedade. Embora 
sejam socialmente mais aceitáveis temas como sexo 
ou dinheiro, ainda que as pessoas que tenham poder 
o neguem, e ainda que aqueles que o querem dificil-
mente admitam, poder não é sempre ruim. Trata-se 
de uma realidade da interação humana e, principal-
mente, da vida organizacional (ROBBINS; JUDGE; 
SOBRAL, 2010).

Outra importante variável relativamente recente 
nos estudos sobre o comportamento humano nas or-
ganizações emanou das pesquisas sobre motivação. 
Os estudos sobre comprometimento organizacional o 
evidenciam como uma importante atitude do indiví-
duo para com o seu dia a dia organizacional, influen-
ciando diversas outras variáveis, tais como rotativida-
de, absenteísmo e desempenho (SOUZA, 2012).

Este estudo se propõe a investigar a existência ou 
não de relações entre as variáveis “poder” e “compro-
metimento organizacional afetivo” e, visando à viabi-
lidade da pesquisa, dados os prazos e recursos dispo-
níveis, concentra-se no contexto de uma Instituição 
Federal de Ensino Superior (IFES) no estado do Rio 
Grande do Norte. Para tanto, se propõe a solucionar 
a seguinte questão de pesquisa: Existe relação entre o 
tipo de poder predominantemente exercido e a forma 
de comprometimento manifestado pelos trabalhado-
res da instituição pesquisada?

Este questionamento existe, pois a consideração 
das relações entre diversas variáveis norteia os estu-
dos na área de comportamento organizacional desde 
as suas origens. A existência ou não destas relações 
orienta a ação administrativa e oferece subsídios ao 
desenvolvimento de políticas e programas organi-
zacionais com as mais variadas finalidades, além de 
desenvolver o conhecimento dos temas pesquisados. 

Ao ampliar o domínio dos conhecimentos acerca 
dos temas “poder” e “comprometimento organizacio-
nal”, especificamente relacionando a estas variáveis 
em um contexto de primeiro setor, academicamente 
este estudo acrescenta mais um aspecto ao corpo de 
conhecimento sobre as relações de trabalho no servi-
ço público, em área de suma importância do compor-
tamento organizacional.

Admitindo a importância do exercício do poder no 
cotidiano das organizações, bem como a importância 
do comprometimento organizacional para o desempe-
nho do indivíduo no ambiente de trabalho, percebe-se 

o caráter ferramental da pesquisa. As possibilidades 
de aplicações práticas das implicações do relaciona-
mento entre as variáveis estudadas indicam o aspecto 
instrumental da justificativa deste estudo.

A somar-se ao caráter de importância científica e 
tecnológica desenvolvido nos parágrafos anteriores, a 
pesquisa proporciona ainda um vislumbre do estado 
da arte dos temas considerados, ao retratar a percep-
ção dos pesquisados acerca das variáveis dos objetos 
de estudo.

Após esta introdução, que compila justificativa e 
objetivos do estudo, este artigo estrutura-se em se-
ções que se ocupam, respectivamente, do referencial 
teórico que embasou a pesquisa, do método adotado, 
da análise dos dados coletados e das conclusões, estas 
últimas apresentando inclusive suas limitações, bem 
como sugestões para estudos posteriores.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Investigar a existência ou não de correlações entre 
as variáveis “poder” e “comprometimento organiza-
cional afetivo” dentre os técnicos administrativos da 
IFES pesquisada.

1.1.2 Específicos

a) Analisar as bases do poder exercido pela admi-
nistração da IFES na percepção de seus técnicos ad-
ministrativos. 

b) Aferir o comprometimento afetivo dos técnicos 
administrativos da IFES.

c) Analisar a existência ou não de correlação en-
tre o poder exercido pela administração na percepção 
dos técnicos administrativos e o comprometimento 
afetivo na instituição pesquisada.

  2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SOBRE O PODER

Normalmente considerado de forma depreciati-
va, o poder é uma ferramenta crítica na realidade 
organizacional. Historicamente, os estudos sobre o 
tema parecem ter se concentrado no estado e em 
sua gestão, como atestam obras clássicas como a 
de Platão (2001), Aristóteles (2002), Maquiavel 
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(1996), dentre outras. É o conhecimento acrítico 
desta última, um dos grandes responsáveis pelo as-
pecto negativo do poder, amplamente difundido no 
senso comum.

No entanto, as raízes da má fama do poder tem 
origem antiga. Conceitualmente, o poder tem um 
concorrente desde sua concepção: a violência, que 
pode ser entendida como a força para dispor so-
bre alguma coisa. Poder e violência têm então tra-
vado um embate pela supremacia conceitual, com 
uma pequena vantagem para o poder. Atualmente, 
não é raro que ocupem o mesmo campo semântico 
(HERB, 2013).

Embora o aspecto negativo prevaleça no senso 
comum, deve-se reconhecer que o poder é um fe-
nômeno natural em qualquer grupo ou organização 
(ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Baldwin, 
Rubin e Bommer (2008) explicam que o poder e 
seu uso competente é uma variável crítica para o 
sucesso não só organizacional, mas pessoal.

Adentrando no âmbito das definições, partimos 
do pensamento clássico de Weber (2003) que en-
tende o poder como a imposição da vontade própria 
numa relação social, mesmo diante da relutância. 
Para Herb (2013), embora clássica, esta definição 
não é atemporal. Isto porque, segundo o autor, no 
decorrer do tempo, o poder nunca foi o mesmo, tro-
cando sempre de imagem, nome e lugar.

Atualmente, o poder é estudado de forma mais 
focada, em situações sociais específicas, tais como 
o seu uso no contexto organizacional (GUIMA-
RÃES, 2007). Nesta corrente, French e Raven 
(1959) propuseram o poder social, focando a sua 
dinâmica nas relações sociais e delimitando-o como 
campo de estudo da psicologia social. Estes autores 
definiram poder como a influência potencial que o 
agente pode exercer sobre o sujeito.

Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 402) enten-
dem o fenômeno poder em consonância com es-
tes últimos, definindo-o como “a capacidade que 
A tem de influenciar o comportamento de B, de 
maneira que B aja de acordo com a vontade de A”. 
Entendimento um pouco mais amplo é o de Bal-
dwin, Rubin e Bommer (2008, p. 171): “o poder 
pode ser definido como a capacidade de exercer 
influência para controlar outras pessoas ou even-

tos e a capacidade de se defender contra a influên-
cia de outras pessoas”. 

Destaca-se a influência do conceito de French e 
Raven (1959) nos pensamentos atuais sobre o tema, 
bem como no seu tratamento contemporâneo nos 
estudos da área de comportamento organizacional, 
sobretudo nas publicações brasileiras. Mendonça e 
Dias (2006, p. 2) discorrem sobre este assunto: 

É perceptível a influência do entendimento 
desses autores sobre poder e influência e o 
uso frequente da tipologia de poder apre-
sentada por eles na literatura sobre admi-
nistração, sobretudo, em livros da área de 
comportamento organizacional publicados 
no Brasil.

Martins e Guimarães (2007) explicam que o 
pensamento de French e Raven (1959) para o po-
der resistiu ao tempo e mostrou-se, dentre outros, 
o mais adequado no contexto de pesquisa organi-
zacional. Dado o exposto, esta pesquisa adota a 
definição de French e Raven (1959), para os quais 
poder é a influência potencial que o influenciador 
pode exercer sobre o influenciado.

2.1.1 Bases de poder

French e Raven (1959) também são responsá-
veis pela tipologia de poder mais utilizada e aceita 
nas pesquisas da área, segundo Martins e Guima-
rães (2007). Estes autores explicam que a teoria ini-
cial foi aprimorada ao longo dos anos e atualmente 
encontra-se consolidada graças a diversos estudos 
nas áreas das Psicologias Cognitiva, Social e Orga-
nizacional.

A taxionomia proposta por French e Raven 
(1959) considera que o tipo de poder exercido por 
um influenciador depende da fonte de poder con-
trolada por ele. Essas fontes de poder foram deno-
minadas pelos autores de bases de poder e são en-
tendidas por Guimarães (2007) como insumos que 
geram no influenciado, a dependência do influen-
ciador. A taxionomia originalmente proposta e mais 
difundida encontra-se na Tabela 1: Bases de poder 
segundo French e Raven (1959), e compõe-se de 
cinco bases de poder.
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CARACTERIZAÇÃO

Poder de Coerção
Poder de Recompensa
Poder Legítimo

Poder de Referência
Poder de Perícia

Baseado na percepção do influenciado de que o influenciador pode puni-lo.
Baseado na percepção do influenciado de que o influenciador pode recompensá-lo. 
Baseado na percepção do influenciado de que o influenciador tem o direito de prescrever 
seu comportamento.
Baseado no desejo do influenciado pela identidade do influenciador.
Baseado na percepção do influenciado de que o influenciador detém algum 
conhecimento específico.

(BASE) TIPO DE PODER

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela  1 - Bases de poder segundo French e Raven (1959).

A base de poder de coerção funciona devido à 
capacidade do influenciador de punir o influencia-
do. A base de recompensa é característica do poder 
vinculado à capacidade de recompensar do influen-
ciador. A base de poder legítimo firma-se na posi-
ção ocupada pelo poderoso. A base de referência 
é exercida em função do interesse do influenciado 
pela identidade do poderoso. Por fim, a base de po-
der de perícia é característica daquele que exerce 
poder baseado na posse de conhecimento específi-
co (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010; GUIMA-
RÃES, 2007; FRENCH; RAVEN, 1959).

Martins e Guimarães (2007) explicam que per-
tence a Hinkin e Schriesheim (1989), a escala mais 
concisa e de estrutura fatorial mais sólida baseada 
na taxionomia de French e Raven (1959): a Escala 
de Base de Poder do Supervisor – EBPS. Não loca-
lizando nenhum estudo sobre as medidas das bases 
de poder de French e Raven (1959) no contexto na-
cional, Martins e Guimarães (2007) realizaram um 
estudo de adaptação, tendo por base o instrumento 
desenvolvido por Hinkin e Schriesheim (1989).

Adaptada ao contexto brasileiro, “uma das ba-
ses propostas por French e Raven e identificada por 
Hinkin e Schriesheim não se confirmou na estru-
tura fatorial identificada...” (MARTINS; GUIMA-
RÃES, 2007, p. 70). A base de poder de referência, 
segundo o estudo de adaptação, não é percebida 
pelos trabalhadores brasileiros como diferente do 
poder de legitimidade e do de perícia. 

Assim, pode-se perceber que os trabalha-
dores participantes deste estudo não conse-
guiram diferenciar o poder de ‘referência’ 
do de ‘legitimidade’ e ‘perícia’. Este achado 
pode ser explicado em função de diferenças 
culturais, emergindo daí uma necessária 
reflexão sobre os valores dos trabalhadores 
brasileiros no que tange à adoção de refe-

renciais ou de modelos de comportamento 
(MARTINS; GUIMARÃES, 2007, p. 70-
71).

Tratando-se então de um estudo nacional, esta 
pesquisa adota a taxionomia proposta por French 
e Raven (1959) devidamente adaptada ao contexto 
nacional através dos estudos de Martins e Guima-
rães (2007) tendo por base o instrumento de Hinkin 
e Schriesheim (1989), e constituída das quatro ba-
ses de poder seguintes: poder legítimo, poder de 
perícia, poder de coerção e poder de recompensa.

 
2.2 SOBRE O COMPROMETIMENTO 

AFETIVO

A complexidade do vínculo do indivíduo com 
seu trabalho é bastante conhecida e estudada pelo 
comportamento organizacional e áreas afins. A 
multidimensionalidade é outro aspecto relevante 
deste vínculo (TAMAYO, 2005). Embora essa rela-
ção seja tão antiga quanto a relação homem-traba-
lho, a dimensão específica da influência das normas 
no comportamento do indivíduo, em exame amplo, 
data do início da década de 1930 (ROBBINS; JUD-
GE; SOBRAL, 2010).

Estes estudos iniciais, conhecidos como estudos 
de Hawthorne, “concluíram que os comportamen-
tos e sentimentos dos trabalhadores estão intima-
mente relacionados” (ROBBINS; JUDGE; SO-
BRAL, 2010, p. 271). Tratava-se dos germes que 
viriam originar, após décadas de desenvolvimento, 
os estudos atuais sobre o comprometimento orga-
nizacional.

Souza (2012, p. 20) explica que a palavra com-
prometimento deriva da palavra comprometer, que 
tem sua origem do latin compromittere, que signi-
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fica constituir e contrair algo ou alguém, ou ainda 
expor. Para a autora, a palavra comprometimento 
“é uma palavra derivante que assume o ato de com-
prometer e responsabilizar-se”.

Definindo o vínculo que o trabalhador desenvol-
ve profundamente com seu trabalho como “com-
prometimento”, Barros (2007) e Bastos et al (2008) 
entendem que nas últimas três ou quatro décadas, 
os estudos sobre o comportamento organizacional 
passaram a se interessar cada vez mais por esta va-
riável, em detrimento a assuntos correlatos como 
motivação, satisfação do funcionário e clima orga-
nizacional. Para este autor, comprometimento é o 
“conjunto de sentimentos e ações do indivíduo em 
relação à organização onde ele está inserido, o qual 
é determinante para a sua permanência na mesma” 
(BARROS, 2007, p. 47). 

Sobre esta mudança no foco das pesquisas, Bar-
ros (2007, p. 44-45) explica:

A razão deste novo enfoque é que o compro-
metimento é um vínculo mais profundo do 
indivíduo com o seu trabalho; ele se desen-
volve lentamente, sendo mais estável ao lon-
go do tempo; portanto, sofre menos o efeito 
de aspectos circunstanciais.

Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 70), em uma 
definição mais simplista, explicam que o compro-
metimento organizacional é uma atitude do indiví-
duo que pode ser definida “como o grau de identi-
ficação que o trabalhador tem com uma empresa e 
seus objetivos, e o desejo de manter-se como parte 
dela”. 

Souza (2012 p. 23) atenta para o fato de que as 
definições para o conceito de comprometimento são 
muitas e diferenciadas, no entanto, sintetiza que as 
pessoas quando comprometidas, são mais produti-
vas e entende comprometimento como a possibi-
lidade de manifestação do potencial de realização 
do indivíduo, “sendo esse comprometimento uma 
resposta às ações adotadas pelas empresas aos seus 
colaboradores”.

Embora a literatura contemporânea conste de 
várias definições, a influência das ideias de Meyer e 
Allen (1991) parece ser unanimidade nas pesquisas 
sobre o tema, podendo ser facilmente percebidas 
em estudos como os de Medeiros e Albuquerque 
(2005), Tamayo (2005), Barros (2007), Bastos et 
al (2008), Robbins, Judge e Sobral (2010), Souza 
(2012) e Cahú (2013).

Meyer e Allen (1991) definem o comprometi-

mento como um estado psicológico do indivíduo, 
estado este responsável pela ligação do indivíduo 
com a organização. Bastos et al (2008) explicam 
que os estudos destes autores representaram a con-
solidação da intensa investigação sobre as bases do 
comprometimento organizacional até então. 

Considerando os vários modelos de composição 
do comprometimento organizacional, é de Meyer e 
Allen (1991), o de maior aceitação entre os pesqui-
sadores. O modelo destes autores foi validado em 
várias culturas, sendo internacionalmente aceito e 
entende que o comprometimento organizacional é 
composto por três componentes ou bases, a saber: 
comprometimento afetivo, comprometimento ins-
trumental e comprometimento normativo (MEDEI-
ROS; ALBUQUERQUE, 2005). 

2.2.1 Bases de comprometimento 
organizacional e comprometimento afetivo

 
Como visto até então, o estudo do vínculo do 

indivíduo com a organização abrange uma con-
siderável multiplicidade. Tamayo (2005, p. 195) 
acrescenta que o estudo do comprometimento re-
flete essa multiplicidade, de forma que “seis pers-
pectivas ou tipos de comprometimento podem ser 
considerados: comprometimento com o trabalho, 
com o emprego, com a carreira, com a equipe, com 
o sindicato e com a organização”. 

Alinhando-se ao escopo do trabalho, a este es-
tudo interessa o comprometimento organizacio-
nal. Quanto a este, a pesquisa de Meyer e Allen 
(1991) entende que o comprometimento organi-
zacional diz respeito a um estado psicológico do 
indivíduo e este estado é responsável pela ligação 
do indivíduo à organização. Os autores apresen-
tam ainda este comprometimento como alicerçado 
em três bases. 

A base instrumental, ou dimensão instrumental 
do comprometimento, envolve os custos de deixar 
a organização. Barros (2007, p. 48), ao tratar do 
comprometimento instrumental, explica que ”na 
perspectiva instrumental, também denominada de 
calculativa, continuação, “side-bets”, o compro-
metimento é visto como função das recompensas 
e custos associados à condição de integrante da or-
ganização”.

A base normativa, ou dimensão normativa do 
comprometimento, pode ser entendida como uma 
obrigação percebida pelo indivíduo de permane-
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cer na organização. Ao tratar do comprometimen-
to normativo, Souza (2012, p. 39) considera que 
“nesta dimensão, os trabalhadores não saem das 
empresas porque eles sentem que são obrigados a 
permanecer, visto as suas crenças que pregam ser a 
coisa certa a se fazer”.

Por fim, a base afetiva ou dimensão afetiva do 
comprometimento, diz respeito ao apego do indiví-
duo e a sua identificação para com a organização. 
Ao se referir ao comprometimento afetivo, Medei-
ros e Albuquerque (2005, p. 39) o entendem como 
“um apego, um envolvimento, onde ocorre identifi-
cação com a organização”.

Dada a multidimensionalidade do comprometi-
mento, o modelo que o classifica como instrumen-
tal, normativo e afetivo se tornou consenso na lite-
ratura científica específica a partir da década de 90 
(SOUZA, 2012), e é também adotado nesta pesqui-
sa. No entanto, o foco deste trabalho é ainda mais 
específico e interessasse pela dimensão afetiva do 
comprometimento.

3  MÉTODO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Quanto ao tipo de pesquisa, tomar-se há como 
base a taxionomia proposta por Vergara (2009), que 
a classifica quanto aos fins e quanto aos meios.

Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva, 
uma vez que expõe características de um fenôme-
no e, mais especificamente, busca estabelecer cor-
relações entre variáveis. Pode ainda ser entendida 
como pesquisa explicativa, visto que se preocupa 
em tornar inteligível a relação entre as variáveis 
pesquisadas.

Quanto aos meios, tem-se uma pesquisa ini-

cialmente bibliográfica, ao levantar o instrumental 
analítico para a composição do referencial teórico 
em livros e revistas científicas, teses e dissertações, 
dentre outros. Tem-se ainda um estudo de caso, es-
tando a pesquisa circunscrita a uma IFES do estado 
do Rio Grande do Norte. 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA 
PESQUISA

Como universo da pesquisa, teve-se o corpo 
de técnicos administrativos da IFES, agentes que 
têm a atividade administrativa como objetivo fun-
damental na instituição pesquisada. Este universo 
totaliza 453 técnicos. 

Com o objetivo inicial de realizar uma pesqui-
sa censitária, obteve-se apenas 125 respondentes, 
compondo-se então uma amostra por conveniência 
de 27,6% do universo. 

3.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados se deu pela aplicação de ques-
tionário constituído por dois blocos de questões. 

Composto por 15 itens respondidos em escalas 
Likert de cinco pontos, o bloco I objetiva aferir as 
bases de poder utilizadas pelos supervisores, bem 
como o seu nível de utilização, e é constituído pela 
Escala de Bases de Poder do Supervisor – EBPS. 
Trata-se de instrumento adaptado ao contexto na-
cional, fatorialmente validado e com confiabilida-
de devidamente aferida por Martins e Guimarães 
(2007). A Tabela 2 relaciona as denominações (fa-
tores), os itens integrantes e os índices de precisão 
dos fatores da EBPS.

Tabela 2: Denominações, itens integrantes e índices de precisão dos fatores da EBPS.

Fonte: Adaptado de Martins (2008).

Base de poder legítimo 2, 5,13 e 14 0,81
Base de poder de perícia 3, 7, 10 e 15 0,84
Base de poder de coerção 4, 11, e 12 0,85
Base de poder de recompensa 1, 6, 8 e 9 0,72

DENOMINAÇÃO (FATOR ANALISADO) ITENS ÍNDICES DE PRECISÃO
•   (α  DE CRONBACH)

(α de Cronbach)
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O bloco II consiste na versão reduzida da Es-
cala de Comprometimento Organizacional Afetivo 
– ECOA, objeto do estudo de Bastos et al (2008). 
Composta de cinco itens a serem respondidos em 
escada Likert de cinco pontos, este instrumento 
dispõe de um índice de precisão (α de Cronbach) 
de 0,93 e objetiva aferir o compromisso de base 
afetiva.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados foram tabulados em planilhas eletrô-
nicas. Para os dados oriundos do bloco I do instru-
mento, obtive-se as médias fatoriais, uma para cada 
base de poder aferida, conforme Tabela 2. Para os 
dados obtidos através do bloco II, por se tratar de 
uma medida unidimensional, obteve-se a média 
simples dos dados para cada respondente. Este tra-
tamento é consonante com o recomendado pelos 
autores da EBPS (MARTINS, 2008) e da ECOA 
(BASTOS et al, 2008).

Uma vez tabulados os dados e obtidas às médias, 
as bases de poder foram escalonadas. Em seguida, 

verificar-se-á a existência de correlação linear entre 
o comprometimento organizacional afetivo (dados 
do bloco II) e cada base de poder pesquisada (dados 
do bloco I). Para este fim, foi utilizado o coeficien-
te de correlação de Pearson (r). Esta medida afere 
o grau e a direção da correlação linear entre duas 
variáveis (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 
2009).

Cabe ressaltar que devido à natureza da amos-
tra, obtida por conveniência, a análise através do 
coeficiente de correlação de Pearson não deve ser 
extrapolada, dado que a normalidade dos dados não 
foi testada. Lira (2004) explica que a normalidade 
bivariada conjunta dos dados é pressuposto para 
inferências (intervalo de confiança e teste de hipó-
tese) a partir dessa estatística e é dispensável em 
se tratando de estudos amostrais. O mesmo autor 
explica ainda que embora imprescindível para pe-
quenas amostras, esse pressuposto diminui de im-
portância quando se aumenta esta.

A Quadro 1 ilustra a relação entre o tratamento 
dos dados e os objetivos a serem atingidos.

4  ANÁLISE DOS DADOS

4.2 ANALISE DAS BASES DO PODER 
EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO DA IFES 
NA PERCEPÇÃO DE SEUS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS

Quanto à configuração do poder na organização 
pesquisada, os dados coletados foram tabulados e 
as respectivas médias fatoriais encontram-se esca-
lonadas na Tabela 3.

OBJETIVOS RELACIONADOS
ESPECÍFICOS GERAL

Obtenção e escalonamento 
das médias fatoriais obtidas 
do bloco I do instrumento.
Cálculo da média dos 
dados obtidos do bloco II do 
instrumento.
Obtenção do coeficiente 
de correlação de Pearson 
entre o comprometimento 
organizacional afetivo e cada 
base de poder. 

Analisar as bases do poder exercido pela 
administração da IFES na percepção de 
seus técnicos administrativos.
Aferir o comprometimento afetivo dos 
técnicos administrativos da IFES.

Analisar a existência ou não de correlação 
entre o poder exercido pela administração 
na percepção dos técnicos administrativos 
e o comprometimento afetivo na instituição 
pesquisada.

Investigar a existência ou não de 
correlações entre as variáveis “poder” 
e “comprometimento organizacional 
afetivo” dentre os técnicos 
administrativos da IFES.

TRATAMENTO

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quadro  1 - Bases de poder segundo French e Raven (1959).
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Tabela 3: Escalonamento das médias fatoriais das bases de poder pesquisadas.

Fonte: Dados da pesquisa.

1 Poder de perícia 3,832
2 Poder legítimo 3,492
3 Poder de recompensa 2,690
4 Poder de coerção 1,869

POSIÇÃO BASE DE PODER MÉDIA FATORIAL

Cabe ressaltar que quanto maior a média fatorial 
obtida, mais utilizada tende a ser a base de poder 
correspondente na realidade pesquisada (MARTINS, 
2008). Desta forma, o poder de perícia foi apontado 
pelos dados da pesquisa como a forma de poder predo-
minante, com uma média fatorial de 3,832. Também 
conhecido como poder de especialista, é normalmen-
te associado àquele que ocupa determinada posição, 
e não à posição hierárquica em si. Normalmente, é 
o poder característico das pessoas que detém conhe-
cimentos e habilidades importantes para as demais e 
para a organização como um todo (BALDWIN; RU-
BIN; BOMMER, 2008). 

Segue-se do poder de perícia ao poder legítimo, 
que ocupa a segunda posição em termos de utilização 
de acordo com os pesquisados na IFES, ao atingir uma 
média fatorial de 3,492. Tida como a base de poder 
mais complexa por French e Raven (1959), este poder 
é caracterizado pela crença do indivíduo, assim como 
por seu sentimento de dever diante de uma hierarquia 
de posições sociais. A legitimidade deriva da posição 
ocupada em uma hierarquia, não da pessoa que a ocu-
pa (BALDWIN; RUBIN; BOMMER, 2008).

Com uma média fatorial de 2,690, o poder de re-
compensa figura na terceira posição dos dados pesqui-
sados. Este poder submete os indivíduos às ordens de 
outros através da expectativa de que isso traga bene-
fícios aos primeiros. É o poder característico daquele 
que pode distribuir recompensas percebidas como va-
lorosas (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). 

Os dados indicam o poder de coerção como base 
menos presente na IFES, com média fatorial de 1,869. 
Este poder é oriundo da capacidade de punir quem 
desobedece às ordens ou vontades daquele que detém 
o poder (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Mar-
tins (2008, p. 22) explica que esta base “diz respeito 
ao controle do poderoso sobre punições”.

Por fim, considerando a intensidade da utilização 
das bases de poder de French e Raven (1959) na IFES, 
a adaptação ao contexto brasileiro do instrumento uti-
lizado sugere que médias fatoriais acima de quatro, 

indicam bases bastante utilizadas, e menores que 2,9, 
sinalizam bases pouco utilizadas (MARTINS; GUI-
MARÃES, 2007). Desta forma, considerando os da-
dos da pesquisa, podemos constatar que enquanto as 
bases de poder de recompensa e de coerção apresen-
tam-se como pouco utilizadas, com médias fatoriais 
de 2,690 e 1,869, respectivamente, as de poder de pe-
rícia e legítimo não atingem o patamar de bastante 
uso com suas médias fatoriais respectivas de 3,832 e 
3,492.

4.2 AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO 
AFETIVO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.

Quanto à aferição do comprometimento afetivo 
dos técnicos administrativos da IFES, os dados da 
ECOA apontaram uma média aritmética de 3,741. 
Para a interpretação deste valor, Bastos et al (2008, 
p. 56) explica que “quanto maior o valor do escore 
médio, mais forte é o compromisso afetivo com a or-
ganização” e entende que 

Valores entre 4 e 5 podem sinalizar que o 
empregado sente-se afetivamente compro-
metido com a organização. Valores entre 
3 e 3,9 sugerem indecisão do empregado 
quanto ao seu vínculo afetivo. Valores entre 
1 e 2,9 podem indicar frágil compromisso 
afetivo com a organização (BASTOS et al, 
2008, p. 56).

Desta forma, constata-se que o comprometimento 
afetivo dos técnicos administrativos pesquisados na 
IFES sugere indecisão, e se aproxima consideravel-
mente do limite inferior da faixa identificada como 
afetivamente comprometida, que varia de quatro a 
cinco. 

4.3 ANALISE DA EXISTÊNCIA OU NÃO 
DE CORRELAÇÃO LINEAR ENTRE “PODER” 
E “COMPROMETIMENTO AFETIVO”
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Tratando-se da análise da correlação entre 
“comprometimento” e “poder” na IFES, calculou-
-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 

o comprometimento afetivo e cada uma das bases 
de poder estudadas. Os dados resultantes encon-
tram-se na Tabela 4.

Ao interpretar o coeficiente de correlação de 
Pearson, Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009, p. 
120) explicam que quanto mais próximo de um, 
“maior é o grau de dependência estatística linear 
entre as variáveis”, independentemente do sinal, 
que indica a direção da correlação. Dancey e Reidy 
(2006) sugerem que valores entre 0,1 e 0,3 podem 
ser entendidos como reflexos de uma relação de in-
tensidade fraca, entre 0,4 e 0,6 já podem ser enten-
didos como correlação moderada, e entre 0,7 e 1 
sinalizam forte correlação linear.

Os dados apontaram que, dentre os pesquisados, 
a base de poder de perícia mostra-se a mais corre-
lacionada com o comprometimento organizacional 
afetivo na IFES, com r = 0,316. Deve-se atentar 
para o fato de que, apesar de ser a fonte de po-
der mais correlacionada dentre as pesquisadas, de 
acordo com o exposto por Dancey e Reidy (2006), 
denota-se ainda uma correlação fraca.

A segunda base mais intensamente correlaciona-
da com o comprometimento afetivo de acordo com 
os dados pesquisados foi a de poder legítimo: r = 
0,285. Apresentando-se também como fracamente 
correlacionada, r < 0,4, esta fonte de poder destaca-
-se da base de poder de recompensa por uma peque-
na diferença de intensidade, apresentando a última, 
r = 0,281, 

Ainda quanto à intensidade, o poder de coerção 
se apresenta nos dados como o menos correlaciona-
do com a base de comprometimento organizacional 
afetivo, com r = -0,205.

Considerando-se então a intensidade da correla-
ção entre as variáveis pesquisadas, os dados suge-
rem que ambas estão fracamente correlacionadas, 
visto que nenhuma das bases de poder pesquisadas 
atingiu um r de Pearson que sinalize relação forte 
ou moderada. 

Analisando-se o sinal dos coeficientes encontra-

dos, as bases de poder de perícia, legítimo e de re-
compensa apresentaram resultados positivos. Ape-
nas a base de poder de coerção apresentou-se com 
sinal negativo.

Quanto à interpretação desse sinal, Dancey e 
Reidy (2006, p. 180) explicam que se lida com a di-
reção da correlação aferida. Para os autores, quan-
do o sinal é positivo:

Valores altos em uma variável (que chamamos 
de x) tendem a ser associados com valores altos na 
outra variável (que chamamos de y). Ao contrário, 
valores baixos na variável x tendem a ser associa-
dos com valores baixos na variável y.

Este tipo de correlação positiva, embora fraca, 
como já visto, foi encontrado nas bases de poder de 
perícia, legítimo e de recompensa, com r’s de Pe-
arson respectivos de 0,316, 0,285 e 0,281. Somen-
te o poder de coerção apresenta-se negativamente 
correlacionado, o que indica que “valores altos em 
uma variável são associados com valores baixos na 
outra variável” (DANCEY; REIDY, 2006, p. 180). 
Reforça-se ainda que esta última correlação negati-
va também é fraca, com r = - 0,205.

Por fim, sintetiza-se então que os dados apon-
tam para um fraco correlacionamento linear entre 
as variáveis “poder” e “comprometimento afetivo” 
dentre os pesquisados no contexto organizacional 
da IFES. Apontam ainda que a base de poder de co-
erção é a única negativamente correlacionada com 
este tipo de comprometimento.

 5  CONCLUSÕES

O relacionamento entre variáveis em diversos 
contextos é um estudo tradicional na área de com-

Tabela 4: Correlação linear entre o comprometimento afetivo e cada base de poder.

Fonte: Dados da pesquisa.

Poder de perícia 0,316
Poder legítimo 0,285
Poder de recompensa 0,281
Poder de coerção -0,205

BASE DE PODER R
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portamento organizacional. Esta pesquisa definiu 
seu escopo na análise do relacionamento entre as 
variáveis “poder” e “comprometimento organi-
zacional afetivo” no contexto do serviço público, 
tomando como cenário uma instituição federal de 
ensino superior. Finda a análise, as conclusões 
atendem satisfatoriamente os objetivos propostos, 
considerando o foco adotado. 

Destilando-se o poder em cada uma de suas ba-
ses, observou-se que o poder de perícia é predomi-
nante, na percepção dos pesquisados, e ainda as-
sim não atinge o patamar de bastante uso. O poder 
legítimo encontra-se em segundo lugar e as bases 
de poder de recompensa e coerção apresentam-se 
como pouco utilizadas e ocupam respectivamente 
as últimas posições.

Os dados apontaram indecisão dos pesquisados 
quanto ao comprometimento organizacional afeti-
vo, no entanto, constatou-se que os valores encon-
trados aproximam-se consideravelmente do limite 
inferior da faixa identificada como afetivamente 
comprometida.

Quanto ao relacionamento entre as variáveis 
pesquisadas, constatou-se uma fraca correlação 
linear no contexto considerado. Destaca-se ainda 
que a base de poder de coerção apresente-se como 
a única negativamente correlacionada com o com-
prometimento organizacional afetivo. Embora se 
trate de fraca correlação, isso sugere que quanto 
mais utilizada à coerção, menor tende a ser o com-
prometimento afetivo.

Conclui-se então a existência de fraco corre-
lacionamento linear entre as variáveis “poder” e 

“comprometimento afetivo” dentre os pesquisados 
no contexto organizacional da IFES.

Cabe destacar algumas limitações da pesqui-
sa, a iniciar pelo tipo de correlação investigado. 
Ressalta-se que duas variáveis podem se relacionar 
de outras formas que não linearmente, tendo sido 
analisada neste estudo apenas a correlação linear. 
Também merece atenção o fato de que embora a 
amostra conste de mais de cem pesquisados (não 
se caracterizando uma amostra pequena), a norma-
lidade dos dados não foi testada, de forma que os 
resultados não devem ser extrapolados para a po-
pulação.

Cita-se ainda como limitação, a natureza do co-
eficiente de correlação de Pearson, adotado neste 
estudo, que não discrimina variáveis dependentes 
e independentes, não sugerindo causalidade. Sua 
análise não possibilita a conclusão de que o com-
prometimento organizacional afetivo influência as 
bases de poder ou sofre influência delas, apenas si-
naliza a existência ou não de correlação linear.

Sugere-se a replicação desta pesquisa com 
amostras maiores e com a normalidade testada em 
outras instituições do setor público, a fim de se con-
solidar ou rejeitar os resultados encontrados neste 
estudo. Pode-se ainda replicar esta no setor priva-
do, com o objetivo de comparação com o setor pú-
blico. Por fim, sugere-se ainda para novos estudos, 
a ampliação dessa pesquisa com a consideração de 
preditores de comportamento, dada a natureza da 
atual, que considera apenas a simples correlação 
entre duas variáveis.
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RESUMO
Torna-se então relevante justificar que, o presente artigo contribui significativamente para o desenvolvimento dos profissionais do segmento estudado, bem 
como para os profissionais de administração. Diante disso, é possível unificar o conhecimento empírico científico com a realidade, provendo na base de dados 
científicos da universidade, informações relevantes e casos reais que irão disseminar o conhecimento para novos profissionais de administração. O presente 
artigo aborda uma análise da empresa R & E Comercial de Autopeças Ltda. - Peça Mais. Tem como objetivo principal a importância dos processos, ou seja, 
atividades inter-relacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas), no entanto, existe também a atribuição de autoridade e 
responsabilidade entre os seus colaboradores, porém o empenho não ocorre de forma geral. Dando ênfase ao meio de integração de processos, procedimentos e 
práticas adotadas, que visam às melhorias nas políticas organizacionais. Realizou-se como metodologia uma pesquisa de campo, onde a mesma desenvolveu-
se em caráter descritivo e analítico com base na aplicação de um questionário com perguntas abertas, ao partir do pressuposto de capturar a realidade 
vivenciada pelas empresas, utilizou-se a abordagem qualitativa, na busca de identificar com as pessoas desenvolvem e interpretam suas experiências. 
Constatou-se a falta de comprometimento dos colaboradores, ocasionado fatores negativos e atrapalhando o alcance das metas organizacionais; outro fator 
foi a falta de descrever as atividades que os colaboradores realizam, porém para a melhor discriminação é a criação do fluxograma / mapear os processos que 
servem para o auxilio das atividades e procedimentos que ocorrem nas organizações. Nesse âmbito, conclui-se que a empresa encontra-se com um padrão de 
desenvolvimento razoavelmente bom, porém é necessário atentar a determinadas especificidades que agregam valor ao desempenho organizacional. 

Palavras-chave: Sistema de Gestão. Processos. Organização. 

ABSTRACT
It then becomes important to justify that, this article contributes significantly to the development of professionals in the studied segment, as well as 
for business professionals. Thus it is possible to unify the scientific empirical knowledge with reality, providing the scientific database of the university, 
relevant information and real cases that will disseminate knowledge for new business professionals. This article discusses an analysis of company R & 
E Comercial Ltda. Autoparts. - Ask for More. Its main objective is the importance of processes, ie, interrelated activities that transform inputs (inputs) 
into products or services (outputs), however, there is also the assignment of authority and responsibility among employees, but no commitment occurs 
in general. Emphasizing the means of integration of processes, procedures and practices that aim to improve organizational policies. Was performed 
as a field research methodology, where it developed into descriptive and analytical approach based on a questionnaire with open questions, in 
assuming to capture the reality experienced by companies, we used a qualitative approach , in order to identify with people develop and interpret their 
experiences. It found a lack of commitment of employees, and caused negative factors hindering the achievement of organizational goals; Another 
factor was the lack of describing the activities that employees perform, but to the best discrimination is the creation of flowchart / map the processes 
that serves to aid the activities and procedures that occur in organizations. In this context, it is concluded that the company meets a standard of 
reasonably good development, but one must pay attention to certain features which add value to organizational performance.

Key words: Management System. Processes. Organization.
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Gestão Integrada é um meio de in-
tegração de processos, procedimentos e práticas ado-
tadas, que visam adotar as melhores políticas para o 
alcance das metas de toda e qualquer organização. 
Conhecer as formas de integração dos processos e as 
necessidades da organização torna-se essencial nesta 
pesquisa. Busca registrar as formas de integração dos 
processos e desempenho das atividades junto aos co-
laboradores. Identificando, como ocorre o desempe-
nho dos processos na empresa com base nos conceitos 
propostos pela Gestão de Processos que compreende 
alcançar resultados efetivos ao longo do tempo, e 
pelos quatro pilares da Governança Corporativa que 
norteiam as direções para uma boa administração.  

O estudo realizou-se na empresa R & E Comer-
cial de Autopeças Ltda., com o intuito de integrar a 
teoria com a prática através do Sistema de Gestão 
Integrada que proporciona de forma eficaz atingir os 
objetivos e resultados pré-estabelecidos. Através da 
mensuração do desempenho organizacional torna-se 
possível identificar se o processo está acontecendo 
de forma correta.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FOCO NO CLIENTE 

O foco no cliente através da metodologia da pes-
quisa avalia os serviços da empresa com o objetivo de 
identificar possíveis pontos de melhorias ou atestar a 
eficiência já conquistada no processo de valorização 
do cliente. Atender as suas necessidades oferecendo 
soluções abrangentes, que lhe possibilitem alcançar 
seus interesses é um compromisso permanente nas 
organizações. A respeito disso Robbins (2010, p. 33) 
enfatiza que:

Não se pode partir do pressuposto de que as 
necessidades dos clientes sejam previamen-
te conhecidas; muitos erros decorrem de tal 
suposição. As necessidades e expectativas de 
clientes devem ser entendidas como um alvo 
móvel, pois variam ao longo do tempo.  

A satisfação dos clientes é a razão de sua lealdade 
e, por isso, as empresas investem em relacionamentos 
de longo prazo procurando identificar constantemen-
te oportunidades de aprimoramento dessa parceria. O 
mercado mudou e, hoje, o cliente está mais exigente 
quanto aos seus desejos. É cabível às organizações e 

fornecedores proporem soluções e serviços que ve-
nham a agregar valor perante seu público alvo, enten-
dendo às suas necessidades e anseios.

2.1.1 Liderança

Define-se a liderança como a arte de comandar 
pessoas, atraindo seguidores e influenciando de for-
ma positiva mentalidades e comportamentos. O líder 
proporciona a coesão necessária, para realizar os ob-
jetivos do grupo, é eficaz, sabe como motivar os ele-
mentos do seu grupo ou equipe. Por isso, a maioria 
dos novos empreendedores busca por profissionais 
que possuam além do diferencial intelectual, também 
o de estar trabalhando junto aos colaboradores, moti-
vando-os e guiando-os para que alcancem a satisfação 
no desempenho nas funções.

Para que uma organização se desenvolva e con-
quiste espaço no mundo corporativo, a participação 
de seus funcionários no processo de crescimento é 
fundamental, afinal, o chamado grupo de colaborado-
res que compõe uma empresa é a chave do negócio, é 
deles que devem surgir ideias, sugestões, melhorias e 
críticas para um trabalho de qualidade. Hunter (2006, 
p.18) delibera que, liderar possui “a habilidade de in-
fluenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente vi-
sando atingir objetivos comuns, inspirando confiança 
por meio da força do caráter”. Nesse contexto é dever 
do líder incentivar sua equipe e demais áreas a “vestir-
-se” da organização e lutar pelo seu sucesso. 

2.1.2 Envolvimento das Pessoas

A gestão de pessoas dedica-se a aproveitar com 
maior eficiência os colaboradores, permitindo que es-
tes possuam maior interação dentro da empresa, as-
sim como investindo para a capacitação, de modo que 
venham a acrescentar, ao progresso do negócio. Para 
Gil (2009, p. 17) a gestão de pessoas “é a função ge-
rencial que visa à cooperação das pessoas que atuam 
nas organizações para o alcance dos objetivos tanto 
organizacionais quanto individuais”. 

O crescimento pessoal acarreta maior complexida-
de dos recursos necessários às suas operações, como o 
aumento do capital, adaptação tecnológica, atividade 
de apoio entre outras. As pessoas passam a significar o 
diferencial competitivo que mantém e promove o su-
cesso organizacional, elas passam a construir a com-
petência básica da organização, a sua principal vanta-
gem competitiva em um mundo globalizado, instável, 
mutável e fortemente concorrencial. Para mobilizar e 
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utilizar plenamente as pessoas em suas atividades, as 
organizações estão mudando os seus conceitos e alte-
rando as suas práticas gerenciais.

   Os colaboradores permitem a empresa exe-
cutar e alcançar os objetivos, pois detêm de grandes 
habilidades e competências individuais, os gesto-
res que possuem experiência e estão aptos a liderar, 
acrescentam para o desenvolvimento contínuo dentro 
da empresa, visto que quanto melhor o atendimento e 
cordialidade de uma organização, mais clientes serão 
atraídos até o negócio. Além disso, como afirma Du-
tra (2009, p. 48):

Cabem às empresas criarem um espaço, esti-
mular o desenvolvimento e oferecer o suporte 
e as condições para uma relação de alavanca-
gem mútua das expectativas e necessidades. 
As empresas não conseguirão fazê-lo sem 
estar em contínua interação com as pessoas e, 
ao fazê-lo, conseguirá alavancar sua competi-
tividade profissional e de sua carreira.

O colaborador que executa a menor das funções 
com excelência gera vantagem considerável ao de-
sempenho de toda a organização. Por estes motivos, 
munir-se de funcionários qualificados e um bom rela-
cionamento com os mesmos é fundamental para a so-
brevivência e evolução de qualquer empreendimento.

2.1.3 Abordagem de Processos

A abordagem de processos é um conjunto de ati-
vidades inter-relacionadas, repetitivas, definidas e 
mensuráveis que agregam valor ao transformar en-
tradas em saídas, em outras palavras, é um conjunto 
de atividades que transforma insumos em produtos, 
satisfazendo as necessidades dos clientes e atenden-
do a política da organização. De acordo com Ribeiro 
Neto e Batista (2008) “Uma organização é composta 
por diversos processos, ou seja, departamentos sepa-
rados, mas que atuam de maneira inter-relacionada e 
interdependente”. 

De fato, as atividades hoje raramente são realizadas 
por uma única área ou grupo de pessoas, há o envolvi-
mento de várias áreas e até mesmo a formação de equi-
pes específicas, assim, entende-se que as organizações 
possuem inúmeros processos que se interligam e inte-
ragem. Portanto, um sistema de qualidade é resultante 
do funcionamento adequado destes processos. 

2.1.4 Abordagem Sistêmica para a Gestão

A abordagem sistêmica para a gestão entende-se, 
identificar e gerenciar processos inter-relacionados 
como um sistema. Segundo Ribeiro Neto e Batista 
(2008) “Gerenciar o conjunto de processos como um 
sistema, identificando e compreendendo a rede de 
processos e duas interações, melhora sensivelmente o 
desempenho de uma organização.” O gerenciamento 
dos processos se torna, mas eficiente para a compre-
ensão da organizacional.

No âmbito, a estruturação de um sistema para 
conseguir os objetivos da organização de forma mais 
eficaz, proporcionando um melhor entendimento das 
funções e responsabilidades necessárias para conse-
guir os objetivos comuns e, assim, reduzir barreiras 
que por vem futura venham a surgir. 

2.1.5 Melhoria Contínua

A melhoria contínua é um processo onde se obtém 
resultados de forma continuada. Quando se investe 
numa melhoria contínua dentro de uma organização, 
espera-se obter resultados a curto e longo prazo, depen-
dendo em qual parte do processo esteja sendo aplicada. 
Para mensurar o desempenho das melhorias, é comum 
as organizações utilizarem o Balanced Scorecard, ou In-
dicadores Balanceados de Desempenho que vai além da 
mensuração de desempenho, pois constitui uma valiosa 
ferramenta estratégica de gestão, permitindo que a orga-
nização avalie, obtenha feedback do cumprimento das 
ações e sincronize o seu negócio, bem como o serviço 
e todos os colaboradores em prol dos objetivos organi-
zacionais, contribuindo para que exista inter-relaciona-
mento departamental, integração, interação, criatividade 
e sinergia, além de propiciar, a realização de medidas 
financeiras e não financeiras, de comunicação, permitin-
do haver o feedback com relação ao planejamento estra-
tégico adotado com as ações operacionais. 

Atualmente, há uma busca constante das empresas 
em aprimorar os serviços oferecidos, como o aten-
dimento ao cliente, um dos fatores mais importantes 
na hora da compra, ou seja, o consumidor busca algo 
diferente que possa lhe atrair, proporcionando satisfa-
ção e motivando-o a voltar. 

Alcançar patamares cada vez mais satisfató-
rios de desempenho da organização é nisso 
que consiste a melhoria. Pode ser incremen-
tal, com melhoramentos pequenos e gradu-
ais; ou ruptura, por meio da inovação que, 
em geral, mediante investimentos em tecno-
logia e equipamentos, efetiva melhoramen-
tos radicais (ROBBINS, 2008, p 40).
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Na busca para implementar um sistema de me-
lhoria contínua dentro de uma organização, é preci-
so saber em que parte do processo organizacional irá 
inserir-se, pois dentro de um processo organizacional 
há uma variabilidade de partes em que se podem apli-
car a melhoria contínua. 

2.1.6 Abordagem Factual para a Tomada de 
Decisão

A abordagem factual segundo as normas da Fa-
mília NBR ISO 9000 está relacionada aos benefí-
cios para a tomada de decisão, sendo estas “decisões 
baseadas em informações; maior capacidade de de-
monstrar a eficácia das decisões tomadas por meio 
de referência e registros factuais; maior capacidade 
de analisar criticamente, desafiar e mudar opiniões e 
decisões”. 

Os dados e as informações devem abranger 
os principais resultados dos processos, servi-
ços e impactos sobre as partes interessadas de 
uma organização. A análise refere-se a uma 
melhor interpretação do significado de fatos 
e dados, por meio da determinação de ten-
dências, projeções e relações de causa e efeito 
(RIBEIRO NETO; BATISTA, 2008 p. 41).

Desse modo, a abordagem fatual contribui para 
decisões coesas e de fácil distribuição para toda a em-
presa, acarretando no maior índice de compreensão e 
motivação dos colaboradores e aumento nos resulta-
dos dos diferentes setores da organização.  

2.1.7 Benefícios Mútuos nas Relações com 
os Fornecedores

Compreende-se como fornecedor aquele que dis-
ponibiliza produtos para as empresas, sejam estes os 
próprios produtores ou apenas os intermediários de 
compra e venda no processo que não deixam de ser 
de suma importância. De acordo com Ribeiro Neto 
e Batista (2008, p. 41) “Um relacionamento mutua-
mente benéfico, de parceria, permite integrar a gestão 
da cadeia produtiva e melhorar as condições de todos 
para adicionar valor e produzir produtos e serviços 
que atendam às necessidades dos clientes e das de-
mais partes interessadas”.

Saber o quão importante os benefícios mútuos 
nas relações com os fornecedores dentro do ambiente 
empresarial é uma virtude das empresas que querem 
ser referência no mercado em que atua, para tanto é 

necessário tornar-se parceiras de seus fornecedores, 
pois estes são um dos maiores elos que tem grande 
influência no processo final da empresa com o cliente. 
Conforme os parceiros de negócio vão se conhecendo 
e aos seus mercados, podem ir partilhando os recur-
sos para melhorar os produtos e os serviços, os pro-
cessos de fabrico e partilhar o investimento de capital 
em tecnologia que os ajudará a desenvolver e a man-
ter vantagens competitivas e estratégicas, explicando, 
portanto a importância de se ter boas relações com 
seus respectivos fornecedores.

Em termos de competitividade, a boa relação com 
o fornecedor pode acarretar em vantagens para o ne-
gócio, obtendo privilégios, como maior qualidade nos 
produtos recebidos, pontualidade nas entregas frente 
aos prazos estipulados, preço diferenciado, reduzindo 
os gastos, e colaboração com a informação sobre o 
produto fornecido. A comunicação com o fornecedor 
também beneficia nos negócios, possibilitando a ne-
gociação de novos interesses.

  
2.1.8 Responsabilidade Social

A responsabilidade social diz respeito ao cumpri-
mento das obrigações e deveres dos indivíduos e em-
presas para a sociedade em geral, ou seja, é quando 
as empresas decidem voluntariamente contribuir para 
uma sociedade mais justa. De acordo com Ribeiro 
Neto e Batista (2008, p. 42) pode-se compreender: 

A responsabilidade social pressupõe o re-
conhecimento da sociedade como parte in-
teressada na organização, com necessidades 
que precisam ser atendidas e superadas. En-
tre essas necessidades, incluem-se a ética no 
relacionamento com as partes interessadas, 
o cumprimento da legislação, a proteção do 
meio ambiente e a promoção da saúde e se-
gurança. 

No âmbito da responsabilidade social é possível 
absorver que seus interesses são puros no que diz 
respeito à transparência para a sociedade, mostrando 
como as organizações são éticas nos seus negócios. 

 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo realizou-se na empresa R & E Comercial 
de Autopeças Ltda. - Peça Mais, atuante no mercado 
de venda de peças automotivas em atacado. A pes-
quisa desenvolveu-se em caráter descritivo e analítico 
com base na aplicação de um questionário com per-
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guntas abertas direcionadas ao gestor da organização 
que se dispôs a contribuir com o enriquecimento do 
presente. 

Ao partir do pressuposto de capturar a realidade 
vivenciada pelas empresas, utilizou-se a abordagem 
qualitativa, na busca de identificar como as pessoas 
desenvolvem e interpretam suas experiências e o que 
se pode ter de valor agregado ao final de cada expe-
riência. 

A pesquisa estendeu-se no período de março a 
abril de 2014 na cidade de Mossoró (RN). A metodo-
logia seguida no decorrer do estudo, compreendeu a 
análise dos trechos da entrevista, comparação com as 
abordagens propostas pelos autores e a formulação da 
interpretação dos resultados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 FOCO NO CLIENTE 

•  Clientes alvos da organização
O entrevistado cita que o objetivo da empresa é a 

distribuição, ou seja, atua no comércio atacadista. Em 
sua maioria, os clientes são lojistas de venda ao con-
sumidor e Auto Center (oficinas mecânicas em geral).

A empresa demonstrou conhecer cuidadosamen-
te seus clientes ativos para posteriormente atender as 
suas necessidades.

• Atendimento das necessidades, requisitos e ex-
pectativas dos clientes

Foi constatado que a empresa conhece e busca 
atender as necessidades dos clientes. Porém, devido a 
grande quantidade de clientes, muitas vezes não con-
segue atender por completo as suas expectativas. 

Como as necessidades e expectativas dos clientes 
são constantemente variáveis, requerem uma metodo-
logia de identificação, de forma que haja desenvolvi-
mento de estratégias com o objetivo de suprir as de-
mandas de clientes ou até mesmo superá-las. Segun-
do Robbins (2010), não se pode partir do pressuposto 
de que se conhecem completamente as necessidades 
dos clientes, pois muitos erros constantes nas organi-
zações partem justamente desse pensamento errôneo, 
visto que as necessidades e expectativas dos clientes 
variam ao longo do tempo.

4.2 LIDERANÇA

• Responsabilidade dos processos da organização

Neste quesito foi declarado que cada setor possui 
um colaborador responsável pelas atividades e pro-
cessos desenvolvidos, bem como a responsabilidade 
dessas atribuições. 

Com base nas informações coletadas, a empresa 
possui colaboradores responsáveis pelos processos 
desenvolvidos na organização, porém não foi eviden-
ciado se os mesmos desenvolvem realmente um papel 
de liderança ou se são apenas aceitos como tal. Vale 
ressaltar que além de influenciar pessoas ao alcance 
dos objetivos, o líder também delega tarefas a todos 
os envolvidos de forma que há um compartilhamento 
do poder descentralizando as decisões. 

• Exemplos de liderança
Quando é feita a escolha do líder dentro da empre-

sa, têm-se a intenção de que este exerça um papel de 
liderança a se tornar um exemplo para toda equipe, no 
entanto quando se trata da prática, nem sempre isso é 
o que ocorre. 

Os líderes são responsáveis por estabelecer 
a unidade de propósitos e os rumos de uma 
organização. Se eficazes, criam e mantêm um 
ambiente interno no qual as pessoas estejam 
completamente envolvidas no propósito de 
atingir os objetivos da organização (ROB-
BINS, 2010, p. 40).

Embora haja uma boa intenção por parte da orga-
nização em eleger líderes seguidores, devido a alguns 
pontos específicos e diferenças na personalidade in-
dividual, nem sempre é possível atingir esse objetivo. 
Nesse âmbito deve ser levado em consideração o ca-
risma intrínseco de um líder, no qual inspira seguido-
res e modelos de conduta.

4.3 ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS 

• Delegação de autoridade e responsabilidade
 No que trata deste quesito, o gestor aborda que 

existe a delegação de autoridade em cada setor indi-
vidualmente, onde os responsáveis respondem pelo 
mesmo.

Neste caso ressalta-se a atribuição de autoridade 
e responsabilidade praticada por seus colaboradores 
em seu devido setor. Sabe-se que o empowerment é 
essencial dentro de uma organização, assegurando 
autoridade, informações e habilidades nas tomadas 
de decisões, assim como o estabelecimento de proce-
dimentos operacionais e administrativos, definindo as 
atividades com as suas respectivas responsabilidades.
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• Comprometimento dos colaboradores com a 
organização

Segundo o entrevistado, não existem organizações 
perfeitas, por isso na Peça Mais não é diferente, exis-
tem colocações a serem feitas, pois enquanto muitos 
contribuem para o crescimento da empresa, outros 
simplesmente não se importam. 

Sendo assim fica explícito que há o comprometi-
mento não por todos os colaborados como a empresa 
deseja, mas pode-se considerar satisfatório o desem-
penho em geral. Segundo Robbins (2010) visto que 
as pessoas independentemente do nível hierárquico 
ocupado, são essenciais em qualquer organização. Os 
líderes devem reconhecer sua competência e assegu-
rar o direito de participação do crescimento e sucesso 
da organização.

A organização identifica uma parcela satisfatória 
de colaboradores no que se refere ao comprometi-
mento, mas deixa claro que deseja um maior envol-
vimento, sendo necessário que haja o conhecimento e 
importância do papel que cada um exerce.

4.4 ABORDAGEM DE PROCESSOS

• Funcionamento da organização por processos 
Conforme o gestor, a empresa é realmente uma 

“engrenagem”, ou seja, um setor está interligado a 
outro, formando uma unificação dos processos. Sen-
do assim é notório que a empresa reconheça a impor-
tância dos processos onde um setor está atrelado ao 
outro, ou seja, atividades inter-relacionadas transfor-
mando insumos (entradas) em produtos ou serviços 
(saídas). 

Contudo, visto que a abordagem de processos 
constitui-se como um recurso poderoso, a empre-
sa não detalhou como é realizada a hierarquia des-
ses processos. O autor Ribeiro Neto e Batista (2008) 
cita que na abordagem de processos há uma estrutura 
funcional que tanto é gerenciada verticalmente como 
horizontalmente. Nesse sentido é relevante justificar 
que e a melhor maneira de se gerenciar esse recurso é 
de forma horizontal, pois na estrutura verticalizada os 
problemas encontram barreiras dificultando melhores 
resultados. 

• Conhecimento das atividades entre as unidades 
da organização

Conforme explana o entrevistado, cada setor pos-
sui seu devido líder, no entanto todos conhecem a 
atividade por completo para que possam saber agir 

caso necessário. Sendo assim é correto o processo da 
empresa, pois segundo Ribeiro Neto e Batista (2008) 
uma organização é composta por diversos processos, 
ou seja, departamentos separados, mas que atuam de 
maneira inter-relacionada e interdependente.

Evidencia-se o conhecimento dos processos por 
parte de todos na organização. Havendo esse engaja-
mento, as informações são cruzadas e todos os envol-
vidos nos processos passam a conhecer os objetivos 
globais da empresa.

4.5 ABORDAGEM SISTÊMICA PARA A 
GESTÃO

• Qualidade dos produtos e serviços 
Nesse quesito o entrevistado aborda a importân-

cia de atender com qualidade todos os seus clientes, 
desde a etapa inicial quando é feito o atendimento de 
uma ligação solicitando o produto, até a entrega deste 
ao consumidor final, obedecendo ao devido prazo es-
tabelecido no momento do atendimento. 

Nota-se que a empresa possui confiança e respon-
sabilidade no gerenciamento dos processos, identifi-
cando-os e compreendendo em prol de uma melhor 
qualidade nos seus serviços. É válido lembrar que o 
gerenciamento consistente da rede de processos, sen-
do assim, torna-se essencial na abordagem sistêmica 
para a gestão. 

• Gerenciamento dos processos e identificação 
das suas interações junto aos colaboradores

Segundo o entrevistado, o gerenciamento é feito 
por cada líder individualmente no seu setor e coloca-
do em pauta nas reuniões gerais, em que é analisado 
e debatido antes que sejam tomadas as ações cabíveis 
a serem realizadas. Conforme o autor Neto, gerenciar 
o conjunto de processos como um sistema, identifi-
cando e compreendendo a rede de processos e duas 
interações, melhora sensivelmente o desempenho de 
uma organização.

A organização então demonstra clareza no quesito 
de gerenciar seus processos, evidenciando organiza-
ção e comunicação através de reuniões.

4.6 MELHORIA CONTÍNUA

• Política de recompensas e treinamento de pes-
soal

O gestor deixa explícito que o treinamento é ob-
tido através de palestras ministradas pelas fábricas 
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(fornecedores/parceiros), o que agrega valor a ambas 
as partes. Com relação às recompensas, são feitas 
através de campanhas lançadas e atreladas a conquista 
das metas, quando alcançadas geram premiações que 
são pagas em dinheiro. Tais campanhas são financia-
das pela empresa bem como pelas fábricas parceiras.

Compreende-se que a organização sabe da impor-
tância de fornecer treinamentos, melhorias e recom-
pensas. Percebe-se que as ações realizadas funcionam 
em conjunto com os parceiros da empresa, com o ob-
jetivo de aumentar o conhecimento dos colaboradores 
e transmitir segurança. No entanto não ficou claro se 
há um monitoramento dos resultados, tendo em vista 
a importância da melhoria contínua. 

• Controle de qualidade e participação do gestor
O controle de qualidade é estabelecido pelo IME-

TRO desde a produção das peças na fábrica. O gestor 
tem a função apenas de atestar que este selo esteja 
vinculado a todos os produtos, pois se trata de um 
comércio de venda em atacado.

Alcançar patamares cada vez mais satisfató-
rios de desempenho da organização é nisso 
que consiste a melhoria. Pode ser incremen-
tal, com melhoramentos pequenos e gradu-
ais; ou ruptura, por meio da inovação que, 
em geral, mediante investimentos em tecno-
logia e equipamentos, efetiva melhoramen-
tos radicais (ROBBINS, 2010, p.45).

O controle adotado pela empresa é estabelecido 
pelo IMETRO, ou seja, no que trata a qualidade dos 
produtos, estes são vendidos apenas com o selo IME-
TRO de fabricação. No entanto, a empresa deve bus-
car qualidade nos processos, atendimento ao cliente, 
melhoria da competência do pessoal entre outros que 
englobam toda a organização. Sabe-se que alcançar 
patamares cada vez mais satisfatórios de desempenho 
organizacional, consiste em melhoria contínua. 

4.7 ABORDAGEM FACTUAL PARA A 
TOMADA DE DECISÃO

• Processo de tomada de decisão na organização 
Segundo o gestor, na maioria das vezes as deci-

sões são tomadas em conjunto com os colaboradores, 
acatando também as sugestões de clientes, no intuito 
de atingir os resultados almejados.

Dessa forma, pode-se analisar que a organização 
mantém sua tomada de decisão em conjunto sempre 
que necessário.

• Influência da coleta de dados e mensuração dos 
resultados no processo da tomada de decisão

Com base no que foi exposto pelo gestor da em-
presa, a mensuração é feita a partir de um relatório 
mensal, em que se analisa separadamente a venda por 
fábrica verificando suas particularidades. Realiza-se 
também a pesquisa “boca a boca” com os clientes 
para identificar quais são as suas necessidades, bem 
como saber se estão sendo devidamente atendidas.

Os dados e as informações devem abranger 
os principais resultados dos processos, ser-
viços e impactos sobre as partes interessadas 
de uma organização. A análise refere-se a 
uma melhor interpretação do significado de 
fatos e dados, por meio da determinação de 
tendências, projeções e relações de causa e 
efeito (RIBEIRO NETO; BATISTA, 2008, 
p. 41).

Sendo assim, é notório que a organização preocu-
pa-se com os seus resultados e busca identificar pos-
síveis erros através da análise dos relatórios mensais, 
em que é realizada a mensuração dos resultados, pon-
to este essencial para a tomada de decisão. Vale res-
saltar ainda que a busca de opinião das partes interes-
sadas nos processos contribui significativamente para 
a melhoria do desempenho e eficácia da organização.

4.8 BENEFÍCIOS MÚTUOS NAS RELAÇÕES 
COM OS FORNECEDORES

• Integração das relações com os fornecedores
Segundo o entrevistado, a empresa busca estar 

sempre em sintonia com o mercado. A frota de carros 
está em constante mudança e modernização, e como 
o objeto de trabalho é o mercado de Auto Peças, soli-
cita-se que os fornecedores e parceiros estejam ante-
nados diariamente nas atualizações do mercado para 
que possam atender às necessidades, e dessa forma 
garantir a competitividade frente à concorrência.

A empresa demonstra uma visão holística com 
relação ao mercado em que atua e as constantes 
mudanças ocorridas. Essa visão permite que a em-
presa obtenha vantagem competitiva e ofereça aos 
seus clientes, produtos com alta qualidade e ino-
vação. Porém, para que isso aconteça, é necessário 
uma relação mútua e o comprometimento de ambas 
as partes, o que não ficou evidente na colocação da 
empresa. Segundo Neto, 2008, um relacionamento 
mutuamente benéfico, de parceria, permite integrar 
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a gestão da cadeia produtiva e melhorar as condi-
ções de todos para adicionar valor e produzir pro-
dutos e serviços que atendam às necessidades dos 
clientes e das demais partes interessadas.

Percebe-se então que há uma determinada preo-
cupação da empresa em firmar parcerias com forne-
cedores que buscam as mais recentes atualizações 
do mercado e que ofereçam assim o que há de me-
lhor na indústria automobilística. Com esta ação, a 
empresa busca integrar uma gestão mais produtiva 
e melhorar as condições de todas as partes interes-
sadas, desde os fornecedores até o consumidor fi-
nal, atendendo assim a demanda e necessidades de 
seus clientes.

4.9 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
• Desenvolvimento de ações efetivas a sociedade 
Neste quesito, o entrevistado cita que a empresa 

busca sempre oferecer aos colaboradores um ambien-
te agradável e harmonioso para o desenvolvimento de 
suas atividades, tendo em vista a influência do am-
biente de trabalho no desempenho organizacional. 
Além de proporcionar momentos de lazer sempre que 
possível em comemorações como confraternização, 
aniversariante do mês, entre outros.

Dessa forma a empresa mostrou que costuma de-
senvolver esse tipo de atividade, porém algumas em-
presas já adotaram o tema como principal pilar estra-
tégico como a forma de gestão integrada.

• Utilização de recursos não renováveis 
Segundo o entrevistado, devido à empresa não par-

ticipar do processo fabril de seus produtos por tratar-
-se de uma revenda atacadista, a maioria das práticas 
de reutilização de recursos ou até mesmo reciclagem 
não se aplicam a realidade vivenciada. 

A responsabilidade social pressupõe o re-
conhecimento da sociedade como parte in-
teressada na organização, com necessidades 
que precisam ser atendidas e superadas. En-
tre essas necessidades, incluem-se a ética no 
relacionamento com as partes interessadas, 
o cumprimento da legislação, a proteção 
do meio ambiente e a promoção da saúde e 
segurança (RIBEIRO NETO; BATISTA, 
2008, p. 42). 

 No entanto, a empresa adota uma forma discre-
ta e sucinta de reutilização dos recursos que possui, 
reutilizando papeis já impressos, iniciativa que além 
de preservar o meio ambiente, proporciona vantagem 
financeira.

 5  CONCLUSÃO

Na indagação desenvolvida identificaram-se as 
formas de integração dos processos e desempenho 
das atividades junto aos colaboradores através do co-
nhecimento empírico científico e realidade, provendo 
nos dados à constatação de como ocorre o desempe-
nho dos resultados na empresa com base nos concei-
tos propostos pelo Sistema de Gestão Integrada, Ges-
tão de Processos.

Torna-se então relevante justificar que o presente 
artigo contribui significativamente para o desenvolvi-
mento dos profissionais do segmento estudado, bem 
como para os profissionais de administração e para o 
enriquecimento das pesquisas baseado em informa-
ções reais, idealização e construção do pensamento 
com aplicação da possibilidade de capturar a realida-
de vivenciada por empresas. Informações relevantes 
e casos reais que irão disseminar o conhecimento para 
novos profissionais de administração, com base no 
conhecimento construído a partir do senso comum, 
empirismo, ciência e realidade.
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RESUMO
Os pequenos e médios produtores rurais fazem parte de um setor que necessita de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento integrado e 
inclusão social. Assim, o objetivo desta pesquisa foi o de identificar quais as principais variáveis de decisão e os seus graus de importância para a 
tomada de decisão sobre o cultivo de oleaginosas no âmbito da cadeia produtiva do biodiesel. Quanto aos procedimentos, a metodologia foi do tipo 
bibliográfica e survey. O universo desta pesquisa foram os pequenos e médios produtores rurais do Estado do Ceará, como também, especialistas da 
área agrícola, totalizando 162 observações válidas. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário estruturado, contendo, uma 
lista de variáveis capazes de influenciar a tomada de decisão no cultivo de oleaginosas, elaborado por meio da identificação, na literatura revisada, 
dos principais constructos relacionados ao cultivo de oleaginosas seguindo de adaptação destes à realidade cearense. O modelo elaborado nesta 
pesquisa foi quantitativo e foram utilizadas a análise discriminante e fatorial como técnicas para identificar semelhanças entre os respondentes e 
analisar as principais variáveis de decisão para os pequenos e médios agricultores e especialistas. Dentre os principais resultados do estudo, tem-se 
que os respondentes atribuíram alta importância para a tomada de decisão no cultivo de oleaginosas às variáveis relativas ao crédito, seja de forma 
direta ou indireta. Estas variáveis são prioritariamente apreciadas quando se deseja investir, visto ser o crédito condição sine qua non para realização 
de qualquer empreendimento, principalmente quando se trata do setor rural, que é pauperizado.

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

ABSTRACT
Brazilian median and small oilseeds country producers that work on the Biodiesel production chain normally need the aid of public policies to guide the 
sector toward a sustainable development with social inclusion. Therefore, the aim of the present research was to identify the key-variables and their 
relative importance to support the oilseeds crop. Data were collected from a sample of 162 small and median producers in Ceará.  The survey tool was 
a questionnaire consisted of 54 important variables, according with literature research, in terms of their impacts in oilseeds inputs production.  The 
statistic model applied to face the study problem used both discriminant and factor analysis to identify similarities among respondents and to analyze 
the main key-variables in their decision making process. The main results of the present research show that are no statistically significant differences 
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in responses of both groups researched. The factor analysis revealed high importance, to the individuals sampled, of variables related to associative 
producers’ clusters as well as to the support they may have from governmental authorities, relating to technical aspects or to personnel training in the 
focused sector. Familiar agriculture structured systems are based in community practices and in interaction with their environment. They also tend 
to valorize availability of logistics equipment, basic services (educational and health facilities) and credit. Finally, many actions are put forward to 
support governmental policies aiming the development of the Biodiesel production sector in the County of Ceará.

Key words: Agribusiness. Biodiesel. Oilseeds. Public Policy.
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1 INTRODUÇÃO 

Os combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, 
têm sido a principal fonte mundial de energia, desde o 
século passado, o que provocou tanto uma crise energé-
tica, por serem recursos naturais não renováveis, como 
uma crise ambiental, porque a sua queima destrói a ca-
mada de ozônio e aquece a terra (MENDES, 2005). 

Segundo Freitas e Nobre Júnior (2004), uma opção 
emergente para substituir os combustíveis fósseis é a 
utilização de biocombustíveis obtidos da biomassa. 
Dentre as possíveis alternativas de combustíveis que 
podem ser gerados da biomassa, os quais, por exem-
plo, são capazes de fazer funcionar um motor de ig-
nição por compressão, tem-se o biodiesel (MEHER; 
VIDYA-SAGAR; NAIK, 2004).

Em termos ambientais, uma das vantagens trazidas 
pelo biodiesel refere-se à redução da emissão de gases 
poluentes. A substituição do óleo diesel mineral pelo 
biodiesel resulta em reduções de emissões de 20% de 
enxofre, 9,8% de anidrido carbônico, 14,2% de hidrocar-
bonetos não queimados, 26,8% de material particulado e 
4,6% de óxido de nitrogênio (MEIRELLES, 2003).

Os benefícios ambientais podem, ainda, provocar 
vantagens econômicas. O país está enquadrando o bio-
diesel nos acordos estabelecidos no protocolo de Kyoto 
e nas diretrizes dos Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), já que existe a possibilidade de venda 
de cotas de carbono através do Fundo Protótipo de Car-
bono (PCF), pela redução das emissões de gases po-
luentes e, também, créditos de “sequestro de carbono”, 
através do Fundo Bio de Carbono (CBF), administra-
dos pelo Banco Mundial (MEIRELLES, 2003). 

Outra vantagem econômica é a possibilidade de 
redução das importações de petróleo para a produção 
de diesel e o próprio diesel refinado. De acordo com 
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), cada 5% de biodiesel misturado 
ao óleo diesel consumido no país representa uma eco-
nomia de divisas de cerca de US$ 350 milhões/ano 
(MEIRELLES, 2003).

O aproveitamento energético de óleos vegetais e 
a produção de biodiesel são, também, benéficos para 
a sociedade, pois geram postos de trabalho, especial-
mente no setor primário; além disso, beneficiam o 
solo agricultável, já que o aumento da oferta de es-
pécies oleaginosas funciona como fonte de nitrogênio 
para o solo e é um importante insumo para a indústria 
de alimentos e ração animal (MEIRELLES, 2003).

Neste contexto, o governo brasileiro criou o Pro-
grama Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB), que foi estabelecido por meio do Decreto de 
23 de dezembro de 2003, o qual institui a Comissão 
Executiva Interministerial, encarregada da implanta-
ção das ações direcionadas à produção e ao uso de 
óleo vegetal – biodiesel como fonte alternativa de 
energia (BRASIL, 2007).

Na cadeia produtiva do biodiesel, o Governo bra-
sileiro procura evitar o que aconteceu com o etanol 
no que se refere à concentração em uma cultura ou 
fonte específica – a monocultura da cana-de-açúcar. A 
diversificação é um benefício e, ao mesmo tempo, um 
desafio. O benefício é no sentido de permitir a descen-
tralização da produção de biodiesel, integrando, em 
sua cadeia produtiva, diferentes categorias de agricul-
tores e de agentes econômicos nas diversas regiões 
brasileiras (RODRIGUES, 2006). 

A dificuldade está associada à necessidade de se 
escolher número limitado de fontes de matéria-prima 
agrícola que proporcionem maiores vantagens e me-
lhores perspectivas, direcionando políticas públicas 
apropriadas e a atenção necessária em termos de de-
senvolvimento tecnológico, pesquisas, logística de 
suprimento, produção e distribuição. Assim, um bom 
desempenho da cadeia produtiva do biodiesel se ma-
nifesta na dinâmica das relações entre seus setores. Os 
pequenos e médios produtores rurais fazem parte de 
um setor que necessita de políticas públicas direciona-
das para o desenvolvimento integrado e inclusão so-
cial, para que haja uma produtividade aceitável, mas 
não ocorra concentração da produção, como aconte-
ceu no caso do etanol, na fase de desenvolvimento do 
Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), na 
década de 70 (RODRIGUES, 2006).

Então, para que sejam alcançados os objetivos do 
PNPB, devem-se formular políticas públicas voltadas 
aos pequenos e médios produtores para estimular o 
cultivo de oleaginosas, pois estes são os responsáveis 
pelo bom desempenho na produção destas, além de se 
beneficiarem com o PNPB. 

Desta forma, com o crescente interesse por fontes 
alternativas de energia, principalmente por aquelas 
que contribuam em mitigar as emissões de CO2, ca-
racterística das fontes tradicionais de energia fóssil, 
e também, apoiar a dinâmica da cadeia produtiva de 
oleaginosas para fins energéticos, o presente estudo 
teve como objetivo identificar quais as principais va-
riáveis e o seu grau de importância para a tomada de 
decisão sobre investimentos em plantas agrícolas para 
o cultivo de oleaginosas no âmbito da cadeia produ-
tiva do biodiesel, consideradas as características dos 
pequenos e médios produtores.
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2 AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA     
   FAMILIAR

O agronegócio é considerado sinônimo de 
agribusiness por Batalha e Silva (2001), que citam 
o conceito formulado, em 1957, pelos pesquisadores 
da Universidade de Harvard, John Davis e Ray 
Goldberg, que conceituam agribusiness como “a 
soma das operações de produção e distribuição de 
suprimentos agrícolas, das operações de produção 
nas unidades agrícolas, do armazenamento, 
processamento e distribuição dos produtos agrícolas 
e itens produzidos a partir deles”. 

A agroindústria familiar rural vem sendo sugerida 
como um modelo de organização em que a família 
produz e processa parte de sua produção agropecuá-
ria, tendo como finalidade, principalmente, a produ-
ção de valor de troca na comercialização. Sua loca-
lização é caracterizada no meio rural, podendo em-
pregar máquinas/equipamentos em escalas menores. 
A procedência da matéria-prima deve ser própria em 
sua maior parte (ou de vizinhos), os processos artesa-
nais, próprios, assim como a mão-de-obra, da família, 
podendo ainda vir a ser um empreendimento associa-
tivo, reunindo uma ou várias famílias, aparentadas ou 
não (MOREIRA et al, 2007).

O Brasil possui cerca de 4,13 milhões de agri-
cultores familiares e representam 85,2% dos estabe-
lecimentos rurais do país. Destes, 49,6% situam-se 
na região Nordeste, sendo os mais pobres. Existem 
475.779 assentados no país, em 6067 assentamentos 
(EMBRAPA, 2006).

Dada à importância deste setor produtivo, a toma-
da de decisão é o ponto inicial das atividades relacio-
nadas à sua gestão. Além disto, a tomada de decisão 
é uma atividade frequente para todos os participantes 
de qualquer cadeia produtiva agrícola.

2.1 TOMADA DE DECISÃO EM CADEIAS 
PRODUTIVAS DE COMMODITIES 
AGRÍCOLAS 

O processo decisório acontece em um ambiente 
que recebe influências diretas de distintos grupos 
com diversos interesses e opiniões. Assim, pode-
-se afirmar que, até mesmo a diferença do próprio 
ambiente condiciona o acontecimento de fatores 
específicos que atingem a tomada de decisão (RA-
THMANN, 2007).

O trabalho de Davis (1988) apresenta os fatores 
que influenciam a tomada de decisão em uma organi-
zação, que são os fatores operacionais, organizacio-
nais, externos, considerações informacionais e obje-
tivos gerenciais. Contudo, Rathmann (2007) afirma 
que para a tomada de decisão em cadeias produtivas 
de commodities agrícolas estes fatores não são su-
ficientes e declara que este tipo de cadeia produtiva 
está sujeita a outros fatores, que são exclusivos da 
atividade rural.

O modelo de tomada de decisão apresentado 
por Rathmann (2007) engloba os seguintes fato-
res de decisão: econômicos, ecológico-biológicos, 
tecnológicos, institucionais, incertezas e externa-
lidades. 

Rathmann (2007) também afirma que para este 
tipo de cadeia produtiva a análise é mais complexa e 
não existe modelo pronto que seja aplicado. Deven-
do, desta forma, se realizar um tratamento sob medida 
para que seja o mais ajustado à realidade analisada.

  3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Foi realizada a elaboração de um questionário 
estruturado contendo as 54 principais variáveis con-
dicionantes, extraídas da literatura (GUIMARÃES 
JÚNIOR et al, 2013; RATHMANN, 2007; REIS et 
al, 2012), para investimento na planta agrícola de 
oleaginosas para avaliação da percepção dos peque-
nos e médios produtores rurais e especialistas, quan-
to à tomada de decisão de investimento na planta 
agrícola de oleaginosas na cadeia produtiva do bio-
diesel na região do Estado do Ceará, conforme apre-
sentado no Quadro 1. 

VARIÁVEIS DE DECISÃO

Benefícios aos cooperados
Recursos imobilizados e em caixa
Nível de apoio dos cooperados à administração da cooperativa
Adimplência de produtores e cooperativas no BB e BNB
Existência de assessoria de nível superior
Parcerias com CENTEC

Quadro 1 - Variáveis de Decisão
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VARIÁVEIS DE DECISÃO

Disponibilidade de crédito rural
Assistência da EMBRAPA
Qualidade da Infraestrutura de energia 
Crédito de carbono
Existência de fórum de assentados
Cumprimento das orientações técnicas
Infraestrutura de armazenamento registrado na CONAB
Área plantada nos assentamentos
Existência de agências do BNB e BB
Assistência do INCRA
Distribuição de sementes pelo governo
Nº de assentamentos
Canal efetivo de comunicação entre agricultores familiares e técnicos de ATER
Nível de organização dos produtores familiares em associações e/ou cooperativas
Teor de óleo extraído
Proximidade e uso de açudes públicos
Mão-de-obra qualificada
Município Zoneado pela EMBRAPA
Período necessário para início de colheita
Qualidade da Infraestrutura de instalações
Possibilidade de retorno ao cultivo de oleaginosas no curto/médio prazo
Nº de famílias assentadas
Interesse da comunidade 
Avaliação dos serviços prestados à cooperativa pelos agricultores
Estado de conservação rodovia e ferrovia
Infraestrutura pública (hospital, escola)
Proximidade das fontes de matéria prima (sementes)
Proximidade do CENTEC
Existência de escritórios de ATER pública/privada aptos à estruturação de propostas de financiamento
Área mínima necessária para plantio
Proximidade da rodovia e ferrovia (estação)
Venda garantida
Distância em relação às usinas de esmagamento
Capacidade efetiva de armazenagem
Tradição em cultivos de mamona e outras oleaginosas
Município Zoneado
Incentivo fiscal
Ambientalmente correto
Qualidade da Infraestrutura de acesso às Usinas (esmag. / benef.)
Produtividade de óleo
Resistência a Pragas
Proximidade do centro comprador de óleo
Condições de solo e clima adequadas às oleaginosas
Produtividade por área plantada
Área agricultável
Aceitação de mercado para a torta/ração
Consorciados 
Proximidade da EMATERCE
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Foi realizada uma pesquisa piloto na cidade de 
Canindé-CE, onde foram aplicados questionários e 
obteve-se 28 (vinte e oito) válidos, com os pequenos 
e médios produtores rurais e especialistas a fim de 
avaliar se as variáveis do questionário são adequadas 
à realidade do Estado do Ceará. Foi realizada uma 
pesquisa de campo nas cidades de Quixeramobim, 
Itapipoca, Sobral, Quixadá e Canindé, pois estes 
locais expressam potencial produtivo no Estado 
do Ceará. Foram aplicados questionários com os 
pequenos e médios produtores rurais e especialistas, 
os quais avaliaram as variáveis a partir de sua vivência 
e conhecimento do setor agrícola. 

Quanto aos procedimentos foi uma pesquisa 
do tipo survey, isto é, obteve-se dados sobre 
características, ações ou opiniões sobre determinado 
grupo de pessoas por meio de da aplicação de um 
questionário (FREITAS et al, 2000). Quanto aos 
objetivos, esta pesquisa foi exploratória, pois o 
trabalho foi desenvolvido no sentido de proporcionar 
uma visão geral do objeto de estudo (GIL, 1999), 
identificando quais as principais variáveis e o seu 
grau de importância para tomada de decisão no 
cultivo de oleaginosas no Estado do Ceará, a partir 
dos principais constructos apontados pela literatura. 

O universo desta pesquisa é formado por pequenos 
e médios produtores rurais do Estado do Ceará, como 
também, especialistas da área agrícola, totalizando em 
162 observações válidas, adequando ao ensinamento 
de Hair et al (2005, p. 98), o qual diz que “o tamanho 
da amostra deve ser maior ou igual a 100”. Como 
critério de amostragem, utilizou-se a amostra por 
conveniência, onde os elementos foram selecionados 
de acordo com sua acessibilidade e disponibilidade 
para o estudo (MEGLIORINI, 2004, p. 42). 

Utilizaram-se duas técnicas com os dados 
coletados. Primeiramente, foi feita uma análise da 
estatística descritiva, a fim de se estabelecer o perfil 
dos respondentes. O segundo passo foi a aplicação do 
método de análise discriminante, a fim de identificar 
se há diferenças nas percepções dos pequenos e 
médios produtores e especialistas, no que diz respeito 
às variáveis que foram medidas, quanto à tomada 
de decisão no investimento da planta agrícola de 
oleaginosas na cadeia produtiva do biodiesel. Em 
seguida, foi feita a análise fatorial, para identificar as 
principais variáveis de decisão têm maior importância, 
na percepção dos pequenos e médios produtores 
rurais e especialistas no Estado do Ceará. Sendo 
esta uma técnica estatística de análise multivariada 

de dados muito utilizada em pesquisa que busca, 
através da avaliação de um conjunto de variáveis, a 
identificação de dimensões de variabilidade comuns 
existentes, mas que não são observáveis diretamente. 
Cada uma dessas dimensões de variabilidade comum 
recebe o nome de fator (CORRAR, 2007). 

 4 ANÁLISE DOS DADOS E        
    INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado os questionários apresenta como perfil 
dos respondentes: 

a) A maior parte é composta de especialistas 
(57%), enquanto os agricultores representaram 
43% do total; 
b) Sexo masculino representou 73%, enquanto 
o sexo feminino representou apenas 27%;
c) A média da idade dos respondentes é de 36 
anos, com mínimo de 17 anos e máximo de 75.
d) 72% são membros de associações ou 
cooperativas, enquanto 28% não fazem parte de 
associações ou cooperativas.

Aplicou-se a análise discriminante a fim de 
testar a hipótese H0, de que os pequenos e médios 
agricultores e os especialistas têm uma percepção 
diferente quanto às variáveis de decisão. Uma das 
inferências que devem ser observadas é o l de Wilks. 
Seu valor varia entre 0 e 1. Valores próximos de 0 
indicam que as médias dos grupos (centróides) são 
diferentes, ou seja, a função discriminante encontrada 
tem a capacidade de discriminar os grupos, com as 
variáveis independentes (prognosticadoras) usadas. 
Já valores de l de Wilks próximos de 1 indicam que 
as médias dos grupos não parecem ser diferentes 
umas das outras, ou seja, que a função encontrada 
não tem um bom poder discriminador (HAIR et al, 
2005; PEDRET; SAGNIER; CAMP, 2000). Também 
é apresentada a estatística Qui-quadrado (χ2 – Chi-
square), a qual é usada para testar a normalidade 
das variáveis e calcular a significância da função 
discriminante. O grau de liberdade (gl) é igual ao total 
de variáveis independentes. 

O l de Wilks encontrado foi de 0,858, de acordo 
com a Tabela 1. Logo, a hipótese H0 foi rejeitada. 
Demonstrando que não há diferença nas respostas dos 
grupos formados por pequenos e médios agricultores 
e especialistas. 
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Desta forma, aplicou-se a análise fatorial com 
todas as observações coletadas, num total de 162 
válidas, não sendo necessário separar as repostas dos 
especialistas das respostas dos produtores rurais.

As principais inferências estatísticas a serem 
observadas são: o teste de esfericidade de Bartlett, que 
é uma estatística usada para examinar a hipótese de que 
as variáveis não sejam correlacionadas; e a medida de 
adequação de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que o índice 
usado para avaliar a adequação da análise fatorial. A 
Tabela 2 apresenta os resultados dessas estatísticas. 

Através destes resultados, verifica-se que a análise 

fatorial feita é adequada e confiável, pois o valor da 
estatística KMO = 0,715 (> 0,5) e a significância 
do teste de esfericidade = 4,422 x 10-185 (< 0,05). 
Confirmada a adequação e a significância da análise, 
segue-se para a mensuração do grau de importância 
das variáveis de decisão (HAIR et al, 2005).

Aplicou-se o método de análise de componentes 
principais, por meio da decomposição espectral da 
matriz de correlação em seus autovalores e autovetores 
normalizados (HAIR et al., 2005; MINGOTI, 2005, p. 
35). Das 54 variáveis em estudo, 96,3% das variáveis 
tiveram comunalidades superiores a 0,60. 

Para a estimação do número de fatores a serem 
extraídos, utilizaram-se três critérios, em conjunto: 
(a) análise da proporção da variância total relacionada 
com cada autovalor λi, dada pela relação entre λi e o 
traço da matriz de correlação das variáveis originais, 
onde este é igual a 54, permanecendo as componentes 
cujos autovalores representem maiores proporções da 
variância total (MINGOTI, 2005). 

Como não existe um valor limite, adotou-se neste 
estudo, como uma primeira análise exploratória, valor 
mínimo de variância percentual acumulada maior ou 
igual a 69%; (b) comparação do valor numérico de 
λi com o valor 1, também conhecido como “critério 
da raiz latente” (HAIR et al., 2005, p. 101), onde o 
número de componentes retidos é igual ao número de 
autovalores λi maiores ou iguais a 1. 

A ideia deste critério é manter no sistema novas 
dimensões que representem, pelo menos, a informação da 
variância de uma variável original (KAISER, 1958 apud 
MINGOTI, 2005); (c) observação do Scree Plot (Gráfico 
de Declive), que é o gráfico do número de componentes 

versus os seus respectivos autovalores. “O ponto no 
qual o gráfico começa a ficar horizontal é considerado 
indicativo do número máximo de componentes a serem 
extraídos” (HAIR et al., 2005, p. 102).

O Scree Plot (Gráfico de Declive) e a tabela das 
componentes, com seus respectivos autovalores e 
percentual da variância explicada, são apresentados, 
respectivamente, no Gráfico 1 e na Tabela 3. Por meio 
do gráfico, verifica-se que o ponto em que a linha do 
gráfico começa a ficar horizontal é o representado pela 
17ª componente. Na Tabela 3, a variância percentual 
acumulada da 22ª componente é de 77,17% e a última 
componente que apresenta um autovalor λi maior que 
1 é a 17ª com 68,81% da variância total explicada.

O método de rotação utilizado foi o Varimax. 
Escolheu-se este método porque a sua solução da 
rotação fatorial é obtida por meio da maximização 
da variação dos quadrados das cargas fatoriais 
originais, separando o grupo de variáveis altamente 
correlacionadas com o fator de outro grupo de 
variáveis que tenham correlação desprezível.

FUNÇÃO
 LAMBDA DE 

WILKS QUI-QUADRADO
GRAU DE 

LIBERDADE SIG.

1 0,858 24,136 4 0,000

Tabela 1 - Lambda de Wilks

Fonte: Cálculo dos autores.

KMO E TESTE DE ESFERICIDADE DE BARTLETT
Medida de adequação de Kaiser-Meyer-Olkin

Teste de esfericidade de 
Bartlett

Qui-quadrado
Grau de liberdade

Sig.

0,715
3584,933

1431
<0,001

Tabela 2 - Medida de adequação e teste de esfericidade

Fonte: Cálculo dos autores.
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Gráfico 1: Gráfico de Declive

        Fonte: Cálculo dos autores..

Após a rotação dos fatores calcularam-se as 
cargas fatoriais (autovetores) de cada variável em 
cada um dos 17 fatores extraídos e, ordenaram-se 
decrescentemente, em termos de valores de carga, as 
variáveis do primeiro fator (primeira componente), 
visto que o autovalor deste fator implica em um 
percentual de variância total explicada é 2,44 vezes 
maior que o percentual da variância explicada pelo 
segundo fator e 3,33 vezes maior que o percentual da 
variância explicada pelo terceiro fator. 

Após a rotação dos fatores calcularam-se as 
cargas fatoriais (autovetores) de cada variável em 
cada um dos 17 fatores extraídos e, ordenaram-se 
decrescentemente, em termos de valores de carga. 
De acordo com a Tabela 3, o autovalor do primeiro 
fator implica em um percentual de variância total 
explicada de 2,44 vezes maior que o percentual da 
variância explicada pelo segundo fator e 3,33 vezes 
maior que o percentual da variância explicada pelo 
terceiro fator. 

Considera-se que as cargas fatoriais maiores 
ou iguais a 0,40 e menores ou iguais a –0,40 são 
consideradas importantes e com significância prática, 

quando o tamanho da amostra é 100 ou maior. Logo, 
quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, mais 
importante a carga na interpretação da matriz fatorial. 
Como a carga fatorial é a correlação da variável e do 
fator, a carga ao quadrado é a quantia de variância 
total da variável explicada pelo fator, de acordo com 
Hair et al. (2005).

Para a identificação e seleção das variáveis mais 
importantes de cada fator utilizou-se o critério de 
cargas fatoriais maiores ou iguais a 0,40 e menores 
ou iguais a –0,40 que, de acordo com a tabela de 
“orientação para identificação de cargas fatoriais 
significantes com base no tamanho da amostra”, 
apresentada por Hair et al. (2005, p. 107), para uma 
amostra entre 150 e 200 observações, têm forte poder 
explicativo a um nível de significância de 0,05. Os 
números que acompanham as variáveis são os valores 
de suas cargas fatoriais e os nomes dos fatores foram 
dados pelos autores, com base no significado das 
variáveis que os compõem. Percebe-se que, em todos 
os fatores, existe uma relação de causa e efeito entre 
as variáveis que o compõe, a qual será detalhada, 
individualmente, em cada um dos 17 fatores extraídos.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
50
51
52
53
54

8,980 16,629 16,629
3,681 6,817 23,446
2,695 4,990 28,436
2,466 4,567 33,003
2,160 4,001 37,004
2,072 3,837 40,841
1,698 3,145 43,986
1,666 3,086 47,072
1,614 2,990 50,062
1,568 2,904 52,966
1,480 2,740 55,706
1,435 2,657 58,363
1,267 2,347 60,710
1,192 2,208 62,918
1,115 2,064 64,983
1,053 1,950 66,932
1,012 1,874 68,807
0,991 1,836 70,642
0,959 1,775 72,418
0,905 1,676 74,093
0,865 1,601 75,694
0,799 1,480 77,174
0,795 1,472 78,646
0,734 1,360 80,006
0,704 1,304 81,310
0,163 0,302 99,028
0,152 0,281 99,310
0,131 0,242 99,552
0,125 0,231 99,783
0,117 0,217 100,000

8,980 16,629 16,629
3,681 6,817 23,446
2,695 4,990 28,436
2,466 4,567 33,003
2,160 4,001 37,004
2,072 3,837 40,841
1,698 3,145 43,986
1,666 3,086 47,072
1,614 2,990 50,062
1,568 2,904 52,966
1,480 2,740 55,706
1,435 2,657 58,363
1,267 2,347 60,710
1,192 2,208 62,918
1,115 2,064 64,983
1,053 1,950 66,932
1,012 1,874 68,807

COMPONENTES TOTAL TOTALVARIÂNCIA % VARIÂNCIA %VARIÂNCIA % 
ACUMULADA

VARIÂNCIA % 
ACUMULADA

AUTOVALORES INICIAIS AUTOVALORES DOS FATORES EXTRAÍDOS

TABELA 3: Autovalor e percentual da variância de cada componente

        Fonte: Cálculo dos autores.

A Tabela 4 aponta os fatores 1 e 2, que foram 
designados como “Recursos Financeiros e 
Tecnológicos” e “Infraestrutura de Instalações”. 
O primeiro foi assim nomeado devido às variáveis 
que o compõem se relacionarem com o capital, que 
serão direcionados para recursos imobilizados e 
em caixa. Este mesmo capital é primordial no que 
se refere ao início do investimento, pois este tem 
que estar disponível através de crédito rural, a fim 
de promover a inclusão dos pequenos agricultores 
na cadeia produtiva do biodiesel. Estes agricultores 
devem receber e dar suporte à cooperativa a que estão 
vinculados para, assim, existir uma administração 
mais coesa. As demais variáveis, que são relacionadas 

com apoio tecnológico, mostram outras necessidades, 
que são a interação destes agricultores e as parcerias 
com centros de tecnologia, como o CENTEC, a fim 
de garantir maior produtividade na área plantada, 
trazendo, assim, benefícios aos cooperados. 

O fator “Infraestrutura de Instalações” tem como 
variáveis aquelas relacionadas ao local onde os 
agricultores armazenarão os estoques, devendo levar 
em consideração, até mesmo, se estas instalações 
são próximas das fontes de matéria-prima e se são 
adequadas tanto para as oleaginosas quanto para as 
culturas consorciadas. Assim, esta infraestrutura 
de instalações será adequada para a cooperativa e 
agricultores que dela fazem parte.
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Tabela 4 - Denominação dos fatores 1 e 2

Fonte: Elaborada pelos autores.

1 – RECURSOS FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS 2 – INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES

Benefícios aos cooperados
Recursos imobilizados e em caixa
Nível de apoio dos cooperados à 
administração da cooperativa
Adimplência de produtores e cooperativas 
no BB e BNB
Existência de assessoria de nível superior
Parcerias com CENTEC
Disponibilidade de crédito rural

Avaliação dos serviços prestados à 
cooperativa pelos agricultores
Consorciados
Capacidade efetiva de armazenagem
Qualidade da Infraestrutura de instalações
Proximidade das fontes de matéria prima 
(sementes)

0.74206
0.687403
0.641193

0.626647

0.552809
0.45608
0.404028

0.709799

0.622603
0.587397
0.580521
0.426488

Tabela 5 - Denominação dos fatores 3 e 4

Fonte: Elaborada pelos autores.

3 – SUPORTE GOVERNAMENTAL 4 – ASSENTAMENTOS 

Assistência do INCRA
Proximidade da EMATERCE
Assistência da EMBRAPA
Proximidade do CENTEC

Nº de famílias assentadas
Nº de assentamentos
Proximidade e uso de açudes públicos
Existência de fórum de assentados
Infraestrutura pública (hospital, escola)

0.745346
0.741167
0.692516
0.543317

0.730758
0.666729
0.574873
0.473242
0.405248

Os fatores 3 e 4 foram nomeados “Suporte 
governamental” e “Assentamentos”, respectivamente, 
apresentados na Tabela 5. O “Suporte Governamental” 
se refere aos órgãos que prestam serviços aos 
agricultores, tais como: INCRA, EMATERCE, 
EMBRAPA e CENTEC. Estes têm como missão, 
respectivamente, Implementar a política de reforma 
agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, 
contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável; 
Contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
agropecuária do Estado do Ceará, utilizando processos 
educativos na construção de conhecimentos pelos 
extensionistas, agricultores e suas organizações, que 
assegurem a geração de emprego e renda no meio rural; 
viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável 
do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da 
geração, adaptação e transferência de conhecimentos 
e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos 

da sociedade brasileira; promover a educação e as 
atividades tecnológicas necessárias ao desenvolvimento 
dos municípios, por meio do ensino, da pesquisa e da 
extensão, em áreas estratégicas para a inclusão social e 
a inovação no Estado do Ceará, esta Organização Social 
(OS) funciona como centro de referência da educação 
profissional, atuando na qualidade e requalificação dos 
recursos humanos, através dos cursos de graduação. 
(INCRA, 2008; EMATERCE, 2008; EMBRAPA, 2008; 
CENTEC, 2008); Logo, estes órgãos estão interligados, 
pois fazem parte de uma política governamental na 
esfera federal. 

O fator “Assentamentos” mostra que os 
agricultores se preocupam com a quantidade de 
famílias assentadas e se há infra-estrutura básica para 
os assentamentos, como hospital, escolas, açudes 
públicos, se há mobilização por parte dos participantes 
dos assentamentos, através de forum.

O fator 5 foi nomeado de “Características das 
Oleaginosas” devido às variáveis que o compõem 
serem produtividade de óleo, retorno, resistência às 
pragas, período necessário para início de colheita; todas 
estas são peculiaridades de cultivo, de cada tipo de 
oleaginosas, apresentado na Tabela 6. 

O fator 6 relaciona-se com variáveis logísticas, de 
acordo com a Tabela 6, pois leva em consideração a 
qualidade da infraestrutura de transportes (rodoviário e 
ferroviário) e de insumos (energia elétrica) para se ter 
uma decisão acertada quanto aos serviços disponíveis 
para um empreendimento.
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Tabela 7 - Denominação dos fatores 7 e 8

Fonte: Elaborada pelos autores.

7 – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 8 – MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE

Venda garantida
Distribuição de sementes pelo governo
Cumprimento das orientações técnicas

Nível de organização dos produtores 
familiares em associações e/ou 
cooperativas
Interesse da comunidade
Produtividade por área plantada
Ambientalmente correto
Período necessário para início de colheita

0.791489
0.557722
0.511537

0.737412

0.658482
0.581183
0.460744
0.407517

Tabela 6 - Denominação dos fatores 5 e 6

Fonte: Elaborada pelos autores.

5 – CARACTERÍSTICAS DA OLEAGINOSA 6 – SUPORTE LOGÍSTICO

Produtividade de óleo
Possibilidade de retorno ao cultivo de 
oleaginosas no curto/médio prazo
Aceitação de mercado para a torta/ração
Infraestrutura de armazenamento 
registrado na CONAB
Resistência a pragas
Período necessário para início de colheita

Proximidade da rodovia e ferrovia (estação)
Estado de conservação rodovia e ferrovia
Qualidade da Infraestrutura de energia

0.637427
0.607016

0.497357
0.425709

0.420803
0.414218

0.835072
0.762067
0.44985

A Tabela 7 apresenta os fatores 7 e 8, que foram 
definidos como “Estrutura de Comercialização” e 
“Mobilização da Comunidade”. O fator 7 tem esse nome 
devido às variáveis que o formam serem relacionadas 
com aspectos da comercialização de oleaginosas 
estabelecidos pelo governo, tais como: a venda garantida 
quando a produção de oleaginosas for destinada ao setor 
energético; a distribuição de sementes; e, por fim, o 
cumprimento das orientações técnicas do governo para, 
assim, os agricultores usufruírem de benefícios. 

O fator “Mobilização da Comunidade” mostra a 

importância da comunidade propriamente dita, no que 
se refere à administração da produção, pois ela tem 
que estar motivada para se reunir em associações e/ou 
cooperativas, a fim de decidir quanto ao investimento no 
plantio de oleaginosas, apresentado na Tabela 7. Assim, 
todos se sentirão parte do processo de decisão. Quanto 
maior a mobilização e consciência da comunidade, maior 
a preocupação com o meio ambiente, no que concerne 
à utilização dos recursos naturais de forma correta. Em 
consequência desta mobilização, a produtividade por 
área plantada tende a aumentar.

O fator 9 foi nomeado de “Zoneamento” devido 
às variáveis componentes, conforme Tabela 8, visto 
que se vem fazendo um zoneamento agrícola de 
áreas potencialmente adequadas para a plantação de 
determinadas oleaginosas, como é o caso da mamona. 
Conforme Marin (2005) e EMBRAPA (2004), o 
zoneamento é uma ação que envolve risco e que 
considera a variabilidade climática, características 
de solo e características eco fisiológicas da cultura; 
determina o período e dentro dele a possibilidade das 
melhores datas de plantio de forma consciente; permite 
elaborar uma tabela atuarial baseada no risco climático; 
é instrumento indireto de transferência de tecnologia, 
considerando aspectos regionais; contribui para 
racionalização do crédito agrícola, redução de perdas, 

proteção do solo e do meio ambiente; e contribui para o 
aumento da produção/produtividade agrícola nacional. 

O fator 10 foi nomeado “Infraestrutura”, de acordo 
com a Tabela 8, pois as variáveis são: 

1. Qualidade da infraestrutura de acesso às usinas 
(de esmagamento e beneficiamento);

2. Canal efetivo de comunicação entre agricultores 
familiares e técnicos de ATER;

3. Qualidade de infraestrutura de instalações. 

Estas variáveis se relacionam mostrando a 
importância da infraestrutura para o investimento no 
plantio de oleaginosa, seja em aspectos logísticos (1ª e 
3ª), como em aspectos de suporte técnico, no caso da 
variável 2ª.
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Tabela 8 - Denominação dos fatores 9 e 10

Fonte: Elaborada pelos autores.

9 – ZONEAMENTO 10 – INFRAESTRUTURA 

Município Zoneado pela EMBRAPA
Município Zoneado

Qualidade da Infraestrutura de acesso às 
Usinas (esmag. / benef.)
Canal efetivo de comunicação entre 
agricultores familiares e técnicos de ATER
Qualidade da Infraestrutura de instalações

0.846733
0.721133

0.767967

0.557204

0.400401

Os fatores 11 e 12 foram denominados “Facilidades” 
e “Questão Ambiental”, respectivamente, conforme 
Tabela 9. O fator 11 tem esse nome devido às variáveis 
que o compõem serem: parcerias com CENTEC, 
proximidade do CENTEC e incentivo fiscal. Estas 
facilidades são do tipo tecnológica e financeira, pois 
apoiam o agricultor na técnica para produção da 
oleaginosa e quanto ao capital para o investimento 
necessário. O fator 12 é composto por variáveis 

como crédito de carbono, ambientalmente correto, 
que mostram a importância ambiental na agricultura. 
E se relacionam com as variáveis: área agricultável e 
existência de ATER pública e privada, que também tem 
ações no controle da degradação ambiental, visto que 
é responsável pelo repasse de técnicas para utilização 
dos recursos naturais. A ATER também se relaciona 
com a estruturação de propostas de financiamento para 
investimento no plantio de oleaginosas.

O fator 13 é denominado “Localização”, de 
acordo com a Tabela 10, pois há uma importância da 
distância do centro produtor em relação às usinas de 
esmagamento da oleaginosa, tendo relação direta com 
a disponibilidade de crédito rural. Pois, com posse de 
recursos financeiros, tem-se a possibilidade de optar 
por localização estratégica, tanto para suprimentos 
de matérias-primas, quanto para o escoamento da 
produção, como também para se localizar em pontos 

que haja suporte logístico adequado.
O fator 14 foi denominado “Condições 

Edafoclimáticas”, de acordo com a Tabela 10, pois se 
refere ao solo e clima adequados às oleaginosas nas 
quais se pretende investir; esta variável é essencial na 
escolha da oleaginosa a se produzir, pois o local deve ter 
solo e clima propícios ao seu cultivo das oleaginosas, 
para que não haja perdas de produtividade por falta de 
sua adaptação à área agricultável.

Os fatores 15 e 16 são “Mão-de-obra” e “Mercado 
Comprador”, apresentados na Tabela 11. O fator “Mão-
de-obra” é de suma importância, pois esta tem que ser 
capacitada e qualificada para todas as etapas do processo 

produtivo, a fim de garantir uma boa produtividade. O 
fator “Mercado Comprador” se refere à proximidade 
do elo logístico à jusante, que é o cliente direto do 
agricultor, o comprador do óleo extraído. 

Tabela 9 - Denominação dos fatores 11 e 12

Tabela 10 - Denominação dos fatores 13 e 14

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.

11 – FACILIDADES 

13 – LOCALIZAÇÃO

12 – QUESTÃO AMBIENTAL

14 – CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS

Parcerias com CENTEC
Proximidade do CENTEC
Incentivo fiscal

Distância em relação às usinas de 
esmagamento
Disponibilidade de crédito rural

Crédito de carbono
Ambientalmente correto
Área agricultável
Existência de escritórios de ATER pública / 
privada aptos à estruturação de propostas 
de financiamento

Condições de solo e clima adequadas às 
oleaginosas

0.642490
0.572887
0.520691

0.762789

0.488121

0.708045
0.446973
0.442934
0.415791

0.807206
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O fator 17 apresentado, na Tabela 12, se refere à 
existência de agências próximas do Banco do Nordeste 
e Banco do Brasil, assim, o fator foi denominado 
“Infraestrutura Bancária”. Estes agentes financeiros são 

necessários aos agricultores tanto para disponibilidade 
de crédito quanto para a gestão do fluxo financeiro, 
através de serviços bancários.

Desta forma, a análise feita resultou em 17 macro-
variáveis de decisão (fatores) que podem nortear os 
gestores públicos, quanto à formulação e priorização 
de políticas públicas para o setor energético. Vale 
ressaltar que os números dos fatores indicam a sua 
ordem de prioridade na visão dos pequenos e médios 
agricultores e especialistas; isto, devido aos seus 
autovalores.

Portanto, os gestores públicos podem empregar 
estas macro-variáveis de decisão para a formulação 
de políticas públicas, começando pela análise do 
primeiro fator (recursos financeiros), seguindo do 
segundo fator (matéria-prima) até o último, em uma 
análise vertical. A seguir, deve-se realizar uma análise 
transversal, com o objetivo de perceber a política 
pública de forma sistêmica. 

As áreas que as políticas públicas devem 
contemplar são as de financiamento da agricultura 
familiar, infraestrutura de instalações, apoio dos 
órgãos governamentais que se relacionam com a 
agricultura familiar, tais como: INCRA, EMBRAPA, 
EMATERCE, CENTEC, CONAB e ATER. Estes 
órgãos devem trabalhar em parceria, para, desta 
forma, o agricultor familiar ter mais segurança nas 
informações. E maior e melhor capacitação, o que 
demonstra o fator “Mão-de-obra”.

Políticas que deem suporte aos assentamentos 
são essenciais, já que a agricultura familiar se baseia 
na comunidade e da interação desta com o ambiente 
em que está inserido. Ferramentais logísticos são 
importantes para a integração de toda a cadeia do 
biodiesel. Sendo assim, é primordial a reforma e 
manutenção das vias rodoviárias, férreas, a fim de 
facilitar tanto o fluxo a montante quanto à jusante 
da produção. Outro aspecto de infraestrutura é a 

questão da oferta de energia elétrica e de serviços 
básicos, como serviço hospitalar e de educação para 
a comunidade, para, assim, aumentar a viabilidade da 
fixação dos agricultores no meio rural.

O fator “Facilidades” demonstra a necessidade 
dos agricultores por parcerias com instituições de 
tecnologia e por incentivos fiscais. Sendo possível o 
Governo deve atuar de forma a facilitar estas parcerias 
e incentivos.

A “Questão Ambiental” é um fator importante, 
pois ações governamentais podem tornar a venda de 
crédito de carbono uma realidade para os pequenos 
agricultores, proporcionando tanto benefícios 
ambientais quanto vantagens financeiras.

O fator “Zoneamento” já é uma ação desenvolvida 
pela EMBRAPA. Há também ações por parte da 
EMBRAPA, no que se refere ao fator “Características 
da Oleaginosa”, visto que esta empresa é 
responsável pela geração, adaptação e transferência 
de conhecimentos e tecnologias, desenvolvendo 
pesquisas sobre biotecnologia agrícola, tais como 
melhoria genética das oleaginosas, transgênicos, 
etc. Deve-se reforçar o apoio governamental a estas 
pesquisas que beneficiam a competitividade da cadeia 
produtiva das oleaginosas para fins energéticos.  

O fator “Condições Edafoclimáticas”, pode 
ser interferido quando se tratar de correções nos 
solos, para que estes sejam adequados ao cultivo da 
oleaginosa. Quanto ao clima, não é passível de ser 
modificado por meio de políticas públicas, por se 
tratar de características exógenas intrínsecas da região 
do semiárido.

O fator “Mercado Comprador” sinaliza que os 
agricultores preferem produzir em locais próximos 
dos seus compradores. Assim, o Governo pode 

Tabela 11 - Denominação dos fatores 15 e 16

Fonte: Elaborada pelos autores.

15 – MÃO-DE-OBRA 16 – MERCADO COMPRADOR

Mão-de-obra qualificada Proximidade do centro comprador de óleo0.725288 0.706697

Tabela 12 - Denominação dos fatores 17

Fonte: Elaborada pelos autores.

17 – INFRAESTRUTURA BANCÁRIA

Existência de agências do BNB e BB 0.555415
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incentivar a implantação de usinas de esmagamento 
em locais circunvizinhos aos centros produtivos de 
oleaginosas. 

O fator “Infraestrutura Bancária” mostra a 
necessidade dos agricultores quanto à implantação de 
agências dos bancos, que são responsáveis pelo fomento 
do desenvolvimento regional. Assim, o Governo pode 
incentivar a abertura de agências bancárias em áreas 
propícias à produção de oleaginosas, para facilitar o 
acesso dos agricultores a estes serviços.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os principais resultados do estudo, tem-
se que os respondentes atribuíram alta importância 
para a tomada de decisão no cultivo de oleaginosas, 
às variáveis relativas ao crédito, seja de forma direta 
ou indireta. Estas variáveis são prioritariamente 
apreciadas quando se quer investir, visto ser o crédito 
condição sine qua non para realização de qualquer 
empreendimento, principalmente quando se trata do 
setor rural, que é pauperizado.

Nota-se que variáveis de decisão que estão 
relacionadas ao cooperativismo e/ou associativismo, 
aos assentamentos e ao apoio que estes recebem 
de órgãos governamentais, seja de forma técnica 
ou de formação de recursos humanos, têm grande 
importância. Desta forma, políticas que deem suporte 
aos assentamentos são essenciais, já que a agricultura 
familiar se baseia na comunidade e na interação desta 
com o ambiente em que está inserido. 

Percebe-se, também, que são valorizadas as 
variáveis de decisão que estão relacionadas com a 
infraestrutura logística, condição necessária para a 
integração de toda a cadeia do biodiesel. Desta forma, 
a ação do Estado e as políticas públicas desempenham 
um papel fundamental. Quanto mais essas políticas 

conseguirem se transformar em respostas à estratégia 
geral de desenvolvimento com sustentabilidade e, ao 
mesmo tempo, às demandas concretas e imediatas da 
realidade conjuntural, mais adequadamente exercerão 
o seu papel (CAMPOS; CARMELIO, 2006). 

É necessário destacar que, devido à cadeia 
produtiva do biodiesel (CP/BD) encontrar-se ainda 
em formação no Brasil e, especialmente, no Estado 
do Ceará, alguns fatores limitaram a elaboração da 
pesquisa. Uma delas refere-se à amostra que, devido 
ao seu tamanho reduzido, não permitiu analisar 
os dados nos estratos separadamente. O tamanho 
reduzido da amostra é fruto da dificuldade de obtenção 
de dados primários no setor de agronegócio. Outra 
limitação foi quanto à abrangência da área estudada, 
tendo sido estudada apenas 5 cidades do semiárido 
cearense. Outro fator restritivo foi a situação precária 
e dispersiva da produção agrícola no Estado, apesar 
da perspectiva de sua melhoria impulsionada pelo 
Projeto Mamona do Ceará. Contudo, a existência de 
tais limitações não invalida os resultados encontrados. 

Pelo exposto no item anterior, considera-se 
importante apontar diversos aspectos da CP/BD que 
podem ser explorados e aprofundados em trabalhos 
futuros. À medida que for possível coletar um volume 
maior de dados primários, haverá a possibilidade de 
ampliar o escopo do trabalho. Uma das sugestões é 
ampliar o estudo para todo o Estado do Ceará ou, 
mesmo, aplicá-lo para os outros estados brasileiros. 
Assim, será possível identificar a influência das 
variáveis de decisão em cada estrato e em cada região 
do Brasil. Poder-se-ia fazer um estudo de causalidade 
com os agricultores que efetivamente investem em 
oleaginosas para cadeia produtiva do biodiesel. Poder-
se-ia, também, fazer uma análise de cluster para se 
verificar se há similaridades entre regiões estudadas, 
se houver um aumento do tamanho da amostra.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral verificar se os dez princípios preconizados por Meister (1999), considerados de referência para a constituição de 
uma universidade corporativa, encontram-se presentes no modelo adotado por uma rede de franquias, de acordo com a percepção da diretora-proprietária 
da franqueadora. Metodologicamente, caracteriza-se por ser um estudo de caso único, de caráter exploratório, descritivo e qualitativo, sendo utilizada uma 
entrevista semiestruturada e análise de conteúdo. Considera-se positiva a forma como se caracterizou a universidade corporativa aqui estudada, na medida 
em que se constatou um alinhamento com 60% dos princípios considerados. Entretanto, ainda que não se tenha verificado o alinhamento com todos os 
princípios, foi possível perceber o envolvimento da alta gestão em ações que visam o desenvolvimento das competências necessárias ao franchising, bem 
como ao alcance dos objetivos organizacionais e, desta forma, a universidade corporativa aqui referenciada encontra-se coerente com o que vem sendo exposto 
na literatura.

Palavras-chave: Universidade Corporativa. Franchising. Franquia.

ABSTRACT
The present study aims to describe verify that the ten principles recommended by Meister (1999), considered the reference for setting up a corporate 
university, are present in the model adopted by a network of franchises, according to the perception of director -owning the franchisor. Methodologically, 
it is characterized by being a single case study, exploratory, descriptive and qualitative, a semistructured interview and content analysis being used. 
It is considered positive how the corporate characterized University studied here in that the alignment was observed with 60% of the principles 
discussed. However, even if we have not verified the alignment with all the principles, it was revealed the involvement of top management actions 
aimed at developing the skills needed to franchising as well as the achievement of organizational objectives and, thus, the corporate university 
referenced here is consistent with what has been stated in the literature.

Key words: Corporate University. Franchising. Franchise.
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1 INTRODUÇÃO 

No ambiente competitivo, em que as organizações 
estão inseridas, cada vez mais a capacidade de gerir o 
conhecimento se torna imprescindível para o sucesso 
organizacional. Assim, o capital intelectual apresenta-
-se como um fator preponderante para agregar valor 
competitivo com a finalidade de atingir os objetivos 
estratégicos da empresa. 

Nesse contexto, as empresas que adotam o modelo 
de franquias ou, em inglês, franchising, como método 
de condução e expansão dos negócios, também bus-
cam os benefícios advindos da Gestão do Conheci-
mento, na medida em que suas atividades estão alicer-
çadas no uso intensivo dos conhecimentos transmiti-
dos aos franqueados (MATOS; LEBARCKY, 2011).

Conforme Parente (2000), o sistema de franquias 
corresponde a uma tendência mundial de maior inte-
gração dos membros de um canal de distribuição, com 
a finalidade de maximizar os resultados buscando a 
competitividade e o crescimento da marca franqueada 
no mercado. 

No Brasil, uma pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF, 2014), apontou para 
o fato do número de franquias, entre os anos 2002 e 
2012, terem crescido de 650 para 2426 nesse período. 

Essas redes possuem características inerentes ao 
sistema e, uma dessas é a necessidade do desenvolvi-
mento de estratégias capazes de disseminarem o co-
nhecimento entre franqueador e franqueado. Apesar 
das franquias operarem sob um modelo de replicação, 
isso não as isenta de serem organizações inovadoras 
e que estejam atentas às novas formas de desenvolvi-
mento das competências necessárias para manterem-
-se competitivas, podendo a universidade corporativa 
se configurar como uma importante ferramenta estra-
tégica para este fim. Entretanto, apesar da relevância 
do tema, a gestão do conhecimento em organizações 
que adotam o sistema de franchising, ainda é um tópi-
co pouco explorado pela literatura.

No que se refere ao construto Universidade Cor-
porativa (UC), várias interpretações teóricas surgiram 
para apoiar essas iniciativas e muitas análises do tema 
têm sido elaboradas. Uma das análises tida como re-
ferência na área foi descrita por Meister (1999), fruto 
de sua pesquisa com universidades corporativas nos 
EUA, onde aponta as bases para a criação e o aper-
feiçoamento das UCs. Porém, segundo a autora, nem 
todas as que foram criadas resistem aos princípios 
dessa análise. No Brasil, país onde opera a rede de 
franquias foco desta investigação, o tema ganho força 

no final da década de 90, a partir do lançamento do 
livro de Meister (1999) quando o conceito passou a 
ser objeto de investigação, salientando-se o trabalho 
de Eboli (2004) realizado junto a 21 universidades 
corporativas.  

Assim sendo, este estudo tem como objetivo ge-
ral verificar se os princípios preconizados por Meister 
(1999), considerados de referência para a constituição 
de uma universidade corporativa, encontram-se pre-
sentes no modelo adotado por uma rede de franquias, 
de acordo com a percepção da diretora-proprietária da 
franqueadora. 

No que se refere aos conceitos norteadores des-
ta proposta de investigação, adota-se a definição de 
universidade corporativa como sendo “um guarda-
-chuva estratégico para desenvolver e educar funcio-
nários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de 
cumprir as estratégias empresariais da organização” 
(MEISTER, 1999, p. 29). Do mesmo modo, define-se 
franquia como “um acordo contratual entre duas com-
panhias legalmente independentes em que o franque-
ador concede ao franqueado o direito de vender o pro-
duto do franqueador ou fazer negócios utilizando sua 
marca registrada em determinado local durante um 
intervalo de tempo especificado” (HITT; IRELAND; 
HOSKISSON, 2002, p.380).

O artigo está dividido nas seguintes partes: (i) par-
te introdutória, onde se apresenta os conceitos norte-
adores desta investigação; (ii) referencial teórico, o 
qual apresenta definições de universidade corporativa, 
os princípios de Meister (1990), bem como faz refe-
rência ao sistema de franchising; (iii) metodologia da 
investigação; (iv) o locus da investigação; (v) análise 
do estudo de caso; e (vi) conclusão deste estudo, onde 
também são expostas as limitações e sugestões para 
futuras investigações.

 2  REVISÃO DA LITERATURA

2.1 UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Segundo Vergara (2000) a origem das universida-
des corporativas, tem como referência o tradicional 
conceito de universidade, onde elas são vistas como 
grandes geradoras e disseminadoras do conhecimento 
e, nas universidades do trabalho que, diferentemen-
te, da anterior, tem como o objetivo alinhar a teoria 
à prática para formar um trabalhador que tivesse as 
competências necessárias exigidas pelo mercado.

Na opinião de diversos autores, a atuação estraté-
gica das UCs se configura como uma das principais 
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características da Educação Corporativa (EC) (MEIS-
TER, 1999; VERGARA, 2000; GERBMAN, 2000; 
ALPERSTEDT, 2001; EBOLI, 2004, 2010). 

No Brasil, o aparecimento das universidades cor-
porativas, bem como o seu desenvolvimento é difícil 
de precisar, pois existe uma “dificuldade muito gran-
de em mapear as empresas que implantaram projetos 
nessa área, pois não há critérios norteadores para tal 
identificação” (EBOLI, 2004, p. 24).

Uma autora de referência neste assunto é Jeanne 
Meister (1999), tendo em seu livro “Educação Cor-
porativa - A Gestão do Capital Intelectual através das 
Universidades Corporativas”, desenvolvido um mo-
delo a partir de investigação realizada em nível mun-
dial com cinquenta empresas que possuíam UCs. Para 
a autora as principais forças que impulsionaram o sur-
gimento das universidades corporativas são:

• Organizações flexíveis: organização adotando 
um modelo cada vez mais enxuto, não hierárquico, 
e flexível, em função da necessidade do desenvol-
vimento de capacidades em dar respostas rápidas 
em ambientes de constantes mudanças;
• Era do conhecimento: o conhecimento como a 
nova base para a formação de riqueza;
• Rapidamente o conhecimento é tido como ul-
trapassado: redução do prazo de validade do co-
nhecimento associada ao sentido de urgência;
• Empregabilidade: novo foco na capacidade de 
empregabilidade;
• Educação global: necessidade de formar pesso-
as com a visão global e perspectiva internacional 
de negócios.
Do mesmo modo, Eboli (2004, p. 48) compartilha 

com este pensamento ao afirmar que “o objetivo prin-
cipal desta nova prática educacional é o desenvolvi-
mento e a instalação das competências empresariais e 
humanas consideradas críticas para a viabilização das 
estratégias de negócios”.

No que se refere à questão conceitual, Eboli (1999, 
p. 59) entende UC a partir da implementação dos se-
guintes pressupostos: (1) desenvolvimento de compe-
tências críticas; (2) privilegiar a aprendizagem orga-
nizacional, fortalecendo a cultura corporativa; (3) ter 
como alvo o público interno e externo; (4) concentra-
-se nas necessidades do negócio, tendo uma intenção 
estratégica. 

Para Allen (2002), a universidade corporativa é 
uma ferramenta estratégica projetada para ajudar a 
organização-mãe a alcançar sua missão, bem como a 
realização de atividades que tenham como objetivo a 
aprendizagem individual e organizacional, o conheci-

mento e a sabedoria organizacional.
Na visão de Meister (1999, p. 29), a UC é “um 

guarda-chuva estratégico para o desenvolvimento e 
educação de funcionários, clientes e fornecedores, 
com o objetivo de atender às estratégias empresariais 
de uma organização”. 

Em termos de conceitos, é possível perceber que 
muitas concepções concentram-se em um ponto co-
mum, sendo este de ser a UC uma nova prática edu-
cacional que faz com que se estabeleça uma ligação 
entre a prática e a teoria, tendo como objetivo o de-
senvolvimento das competências necessárias para que 
as organizações se mantenham competitivas. 

Na opinião de Meister (1999), embora as ex-
periências de universidades corporativas possam 
ser diferentes em muitos aspectos, elas tendem a 
se organizar em torno de alguns princípios e ob-
jetivos semelhantes, tendo como finalidade torna-
-se uma instituição onde o aprendizado tenha uma 
presença contínua. Os dez princípios descritos 
pela autora são: 

(1) Oferecer oportunidades de aprendizagem 
para dar sustentação aos objetivos empresa-
riais: o principal objetivo de uma UC é criar um 
ambiente de aprendizagem que favoreça a prepa-
ração de todos os funcionários, levando em consi-
deração a estratégia da empresa; 
(2) Considerar o modelo da universidade cor-
porativa um processo e não apenas um espaço 
físico destinado à aprendizagem: realização do 
aprendizado a qualquer hora e em qualquer lugar, 
com utilização intensiva da tecnologia para a cria-
ção de um ambiente propício à aprendizagem;
(3) Elaborar um currículo que incorpore 
os três Cs: cidadania corporativa, estrutura 
contextual e competências básicas: conscien-
tização da identidade cultural da organização; 
oferecer a todos os funcionários uma noção 
dos negócios da empresa, seus clientes, con-
correntes e as melhores práticas do mercado; 
desenvolver um conjunto de competências es-
pecíficas para o negócio e que lhe concede uma 
vantagem competitiva;
(4) Treinar a cadeia de valor e parceiros: impor-
tância de assegurar que cada elo da cadeia cliente/
fornecedor/revendedor/atacadista possa desenvol-
ver seu trabalho com sucesso;
(5) Passar do treinamento conduzido pelo ins-
trutor para vários formatos de desenvolvimen-
to da aprendizagem: ir além dos formatos tradi-
cionais de treinamento e desenvolvimento; auxi-



116Revista Raunp, v.7, n.1, p. 113-123, Out. 2014/jan. 2015 ISSN 1984-4204

liar o desenvolvimento da capacidade de aprender 
continuamente;
(6) Encorajar o envolvimento dos líderes com 
o aprendizado, inclusive como facilitadores: as 
lideranças devem facilitar e conduzir o processo 
de aprendizagem;
(7) Passar da alocação corporativa para a fon-
te de recursos próprios: autofinanciamento, por 
exemplo, através da exploração do licenciamento 
de programas avançados de treinamento e utiliza-
ção desses fundos para complementar o orçamento 
da educação corporativa;
(8) Assumir um foco global no desenvolvimento 
de soluções de aprendizagem: desenvolver estra-
tégias para promover a aprendizagem contínua no 
ambiente de negócios, a fim de competir com su-
cesso no mercado global;
(9) Criar um sistema de avaliação dos resulta-
dos e dos investimentos: estabeleçam indicadores 
de mensuração que estejam estreitamente vincula-
dos aos resultados do negócio;
(10) Utilizar a Universidade Corporativa para 
obter vantagem competitiva e entrar em novos 
mercados: desenvolver competências que possi-
bilitem à empresa penetrar mercados que estariam 
fechados se apenas contasse com sua capacidade 
técnica.
Mais adiante, Eboli (2004) estuda e comenta sete 

dos princípios de Meister (1999), tendo como foco 
vinte e uma Universidades Corporativas de sucesso 
no Brasil e América Latina. Seus achados indicam 
que as empresas dispostas a implantar um modelo de 
UC devem levar em consideração os seguintes prin-
cípios: 

(1) Competitividade: a empresa deve buscar con-
tinuamente manter-se competitiva por meio da 
implantação, desenvolvimento e consolidação de 
suas competências críticas; 
(2) Perpetuidade: compreender a educação como 
um processo de transmissão da cultura organiza-
cional, objetivando perpetuar sua existência; 
(3) Conectividade: objetiva ampliar a quantidade 
e a qualidade da rede de relacionamentos com o 
público interno e externo; 
(4) Disponibilidade: oferta de recursos educacio-
nais de fácil uso e acesso, possibilitando condições 
favoráveis ao aprendizado; 
(5) Cidadania: incentivar a prática da cidadania a 
nível individual e organizacional; 
(6) Parceria: desenvolver parcerias internas e ex-
ternas (universidades tradicionais);

(7) Sustentabilidade: gerar resultados aplicáveis 
às necessidades organizacionais, bem como buscar 
fontes alternativas que permitam se sustentar atra-
vés de seus próprios meios.
Conforme Eboli (2003), os principais problemas e 

desafios das UCs no Brasil são: 
• Criar uma conexão entre Educação Corporativa e 
Gestão do Conhecimento; 
• Estender as ações educacionais aos demais públi-
cos (cadeia produtiva e comunidade); 
• Mensurar adequadamente os resultados obtidos; 
• Promover o envolvimento da média / alta gerência; 
• Promover o envolvimento dos stakeholders.
Por outro lado, estudos têm alertado para o fato de 

que algumas das universidades corporativas implan-
tadas ou em fase de implantação ainda se encontram 
dentro do paradigma dos tradicionais setores de Trei-
namento e Desenvolvimento (T&D), se distancian-
do muito, inclusive, da proposta teórica de Meister 
(1999), configurando-se mais como uma proposta de 
modismo do que inovadora (DENGO, 2001; MAR-
CONDES; PAIVA, 2001).

Ao passo que Eboli (1999) enfatiza que a concep-
ção e implementação de uma universidade corporati-
va por si só não garante o atingimento de seu objetivo 
final, se não forem empreendidas as ações necessárias 
que promovam, verdadeiramente, a transição do para-
digma anterior para o atual.

2.2 O SISTEMA DE FRANQUIAS – 
FRANCHISING

De acordo com a ABF (2014) a definição de 
franchising é o continuo relacionamento entre fran-
chisor (franqueador) e franchisee (franqueado), no 
qual o conhecimento do franqueador é fornecido ao 
franqueado. Para a Comissão da Comunidade Euro-
peia define-se como sendo “um sistema de comer-
cialização de produtos e/ou serviços e/ou tecnologias, 
baseado em estreita e contínua colaboração entre em-
presas jurídica e financeiramente distintas e indepen-
dentes, através do qual o franqueador concede o direito 
e impõe a obrigação aos seus franqueados de explora-
rem uma empresa de acordo com o seu conceito. [...] 
apoiados por uma prestação contínua e assistência téc-
nica, no âmbito e durante a vigência de um Contrato de 
Franquia escrito e celebrado entre as partes para este 
fim” (SCHWARTZ, 2009, p. 27).

Conforme Parente (2000), o sistema de franquias 
corresponde a uma tendência mundial de maior in-
tegração dos membros de um canal de distribuição, 
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com a finalidade de maximizar os resultados bus-
cando a competitividade e o crescimento da marca 
franqueada no mercado. 

Segundo a ABF (2014), o Brasil é um dos cinco 
maiores países do mundo no ramo das franquias, além 
de ser considerada uma das rotas mais promissoras 
para se investir. Conforme esta associação, verifica-
-se ao longo dos anos, uma significativa evolução em 
relação ao número de empregos diretos gerados pelo 
setor de franchising brasileiro.

Segundo Cherto et al. (2006), o Franchising é 
uma das estratégias que uma organização pode esco-
lher para maximizar a expansão de seus negócios e 
resultados, otimizando suas competências e fortale-
cendo a marca. Existe ainda a vantagem do franquea-
dor não precisar se envolver diretamente na gestão da 
operação local, que fica a cargo do franqueado. Logo, 
a essência do sistema de franquias está na replicação 
do conceito de negócio em diferentes mercados.

Do ponto de vista de estratégia corporativa, 
Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), consideram o 
franchising uma estratégia de cooperação no nível 
corporativo voltada à expansão, na medida em que 
possibilita conquistar uma participação dominan-
te no mercado agrupando empresas distintas como 
franquias. Neste caso, o franqueador usa a franquia 
como relação contratual para descrever e controlar 
o compartilhamento de seus recursos e capacita-
ções com os franqueados. Apesar de serem empre-
sas juridicamente independentes é primordial que 
trabalhem em parceria, visando o sucesso e fortale-
cimento da marca da empresa central. 

As franquias são negócios bastante atrativos para 
empreendedores, na medida em que oferecem meno-
res riscos uma vez que há experiência anterior de su-
cesso. Para o franqueador, a franquia consiste em uma 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre as 
demandas locais, o ambiente institucional e as expe-
riências locais dos franqueados. Esses fatores podem 
aumentar as possibilidades de sucesso de ambas às par-
tes (WELSH; ALON; FALBE, 2006). Entretanto, para 
os franqueadores existe um risco elevado de perda de 
valor da marca relacionado com produtos, processos 
ou serviços fora dos padrões especificados (CHERTO; 
RIZZO, 1991; BURKLE; POSSELT, 2008). 

Igualmente importante, e considerado um dos 
fatores condicionantes ao sucesso das organizações 
que adotam este sistema, é a gestão do conhecimen-
to, na medida em que a capacidade de transmissão 
do conhecimento do franqueador para o franquea-
do apresenta-se como um diferencial competitivo 

(MAURO, 2007).
Entretanto, como afirma Allen (2002), primeira-

mente as organizações devem se preguntar “será que 
precisamos de uma universidade corporativa?”. Para 
esse autor a universidade corporativa se aplica àque-
las organizações que são muito dependentes do co-
nhecimento e das habilidades detidas pelos seus fun-
cionários, o que é perfeitamente observado nos casos 
das franquias.

 3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

A pesquisa realizada assume um carácter explora-
tório, descritivo e qualitativo e, levando-se em con-
sideração o seu objetivo, optou-se por um estudo de 
caso único (YIN, 2005), utilizando-se como técnica 
de recolha dos dados uma entrevista semiestrutura-
da, aplicada à diretora-proprietária da franqueadora, 
enviada por email, e tratada através da análise de 
conteúdo. Após a conclusão da revisão da literatura 
elaborou-se um roteiro para a entrevista, sendo esta 
composta por doze perguntas abertas, sendo a primei-
ra referente ao perfil da entrevistada (nível de instru-
ção e experiência profissional); e as demais constru-
ídas tendo como base os princípios preconizados por 
Meister (1999), já descritos anteriormente. No que 
tange ao tratamento dos dados, foi adotada a técni-
ca de análise de conteúdo. Antes de ser realizada a 
entrevista, foi encaminhado à diretora-proprietária da 
rede, via e-mail, os objetivos do trabalho, bem como 
os itens que seriam discutidos. O envio antecipado 
dessas diretrizes teve como objetivo permitir que a 
entrevistada tomasse conhecimento da investigação 
e, principalmente, dos pontos que seriam abordados. 
A entrevista foi enviada no dia 10 de março de 2014, 
com retorno no dia 19 de março de 2014.

 4 O LOCUS DA INVESTIGAÇÃO

A empresa foco dessa investigação foi criada no ano 
de 2000 e surgiu da ideia de criar a maior rede de enxo-
val para o bebê e moda infantil do Brasil, tendo efetiva-
do seu primeiro contrato de franquia no ano de 2001. 
Atualmente, conta com 45 lojas em sete estados bra-
sileiros e Selo de Excelência em Franchising nos anos 
2012 e 2013, distinção concedida às redes de melhor 
desempenho em diferentes setores, no que se refere à 
satisfação geral do franqueado em relação à franquia, sa-
tisfação em relação à marca e rentabilidade, e satisfação 
em relação ao suporte operacional da franquia. 
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No ano de 2000 perceberam que esse era um seg-
mento pouco “explorado” e utilizando a experiência 
sobre varejo vislumbraram um grande potencial e 
resolveram investir em lojas rentáveis em cidades 
com mais de 80.000 habitantes, isso significa um 
universo em torno de 500 cidades no Brasil. Além 
disso, o Franchising mostrou-se como uma ótima al-
ternativa para a construção de uma rede de enxoval 
para o bebê do Brasil. 

A franqueadora tem como Missão: “Expandir o 
varejo por meio do sistema de franquias, tendo o re-
sultado sustentável como base para o crescimento” e 
como Visão: “Manter a liderança no mercado de pro-
dutos para o bebê e a criança, sendo reconhecida com 
índice de 85% de satisfação dos públicos atendidos, 
trazer um resultado mínimo de 10% sobre as vendas e 
atingir o número de 15 novas lojas no Brasil por ano 
até 2015”. Seus Valores são: (1) Ter atitude; (2) Valo-
rizar o ambiente; (3) Ser humilde; (4) Comunicar; (5) 
Gostar de gente; e (6) Cuidar do resultado.

A franqueadora oferece os seguintes suportes aos 
franqueados: manual; seleção do ponto; projeto ar-
quitetônico; treinamento do franqueado e da sua equi-
pe; apoio ao contrato de locação; pedido inicial de 
produto para a inauguração; material de inauguração; 
planejamento e orçamento de compras.

Disponibiliza os seguintes departamentos consi-
derados de apoio aos franqueados:

• Gestão Integrada: macro gestores para acom-
panhar constantemente o franqueado;
• Valor Humano: apoio na contratação da equipe 
de inauguração; treinamento e desenvolvimento 
das pessoas;
• Qualidade: orientação aos franqueados sobre as 
ferramentas de Gestão para Qualidade Total;
• Compras: seleção de fornecedores, produtos, 
negociações e formação de preços;
• Planejamento de Compras: orientação sobre 
planejamento e orçamento de compras e vendas, 
adequação ao mercado;
• Atendimento ao franqueado: atendentes por 
grupos de lojas para dar apoio e atendimento aos 
franqueados no abastecimento;
• Marketing: planejamento das campanhas da 
rede, apoio ao franqueado em ações locais, desen-
volvimento de materiais para ações de marketing 
para toda a rede garantindo a qualidade e a identi-
dade visual da marca e marketing digital;
• Controladoria: orientação na Gestão Financeira 
e Integrada da unidade;
• Financeiro: saúde financeira e relacionamento;

• Sistemas de Informação: suporte ao uso do Sis-
tema Integrado de Gestão Empresarial e Transfe-
rência Eletrônica de Fundos;
• Consultoria de Campo: apoio, orientação e 
treinamentos para franqueados e suas equipes;
• Apoio: manutenção de materiais de loja e envio 
para os franqueados, buscando sempre fornece-
dores, opções de materiais, negociações e custo/
benefício melhor para a rede;
• Expansão: crescimento da marca, beneficiando 
toda a rede.

4.1 ORIGEM DA UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA DA FRANQUEADORA 

Com a criação do “Valor humano” (VH), área de 
Gente da franqueadora, foi percebida a necessidade 
de engajar todos os gestores, gerentes de loja e fran-
queados na cultura da empresa, para que a partir des-
te ponto as ações de treinamento, desenvolvimento e 
gestão de pessoas pudessem ser planejadas. O Valor 
humano tem como objetivo ouvir as pessoas, desen-
volver soluções em conjunto, monitorar o desempe-
nho por indicadores, treinar e avaliar.

Durante os anos de 2004/ 2005 foi criado um pro-
grama que tem como foco principal o desenvolvimento 
de competências em técnicas e métodos de atendimen-
to e vendas. Para isso foi desenvolvido um manual, um 
kit de DVDs com todo o treinamento, programas de 
treinamento presenciais. Com a preocupação em man-
ter esse programa atualizado e dinâmico, ao longo do 
tempo, foi agregado o treinamento via ferramenta web 
online e, desta forma, no dia 19 de fevereiro de 2014 
foi lançada a universidade corporativa.

 5 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, será analisada a universidade cor-
porativa da franqueadora a partir de dados obtidos 
por meio de entrevista, com o objetivo de verificar 
se os princípios preconizados por Meister (1999) en-
contram-se presentes no modelo adotado. Para tanto, 
esses dados foram analisados e agrupados conforme 
os princípios definidos por Meister (1999), que serão 
analisados logo após a apresentação do perfil da en-
trevistada.

5.1 PERFIL DA ENTREVISTADA E 
ALINHAMENTO AOS PRINCÍPIOS DE 
MEISTER (1999)
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Quanto ao perfil da entrevista, possui graduação e 
pós-graduação, nível especialização, na área da saú-
de, bem como um Master of Business Administration 
(MBA) em Gestão Comercial e mestrado em Neu-
rociências. Atua há treze anos no Franchising como 
diretora-proprietária da franqueadora, tendo sob sua 
responsabilidade a área de Gestão de Pessoas, Capa-
citação e Desenvolvimento.

1º Princípio - Oferecer oportunidades de 
aprendizagem para dar sustentação aos objeti-
vos empresariais

Segundo a entrevistada “a universidade corpo-
rativa surgiu com o intuito de facilitar o acesso 
de todos ao know-how da franqueadora e àquele 
que é construído em conjunto com as equipes dia-
riamente, engajando todos à cultura da empresa, 
história e valores”. 

Ao realizar-se a interpretação da fala da entrevis-
tada percebe-se que se refere ao modelo de univer-
sidade corporativa proposto por Meister (1999), no 
qual a universidade corporativa tem como finalidade 
ajudar a organização a adotar um novo modelo de 
gestão onde o foco é o desenvolvimento das compe-
tências necessárias para manterem-se competitivas.

2º Princípio - Considerar o modelo da univer-
sidade corporativa um processo e não apenas um 
espaço físico destinado à aprendizagem

No que se refere à concepção que a franqueadora 
tem de UC, bem como ao modelo adotado a entrevis-
ta relatou “Para nós compreende todo o programa de 
T&D da empresa [...] todo o know-how da empresa 
deve estar organizado na UC [...] para que cada um 
possa fazer o seu melhor dentro da nossa cultura e 
ainda agregando melhorias aos processos”. Com-
plementa sua resposta colocando que o espaço físi-
co comporta “uma sala de aula, um estúdio para as 
filmagens, uma biblioteca física (dentro do VH) e a 
mesa de cada técnico e/ ou gestor que ministra os 
cursos via web ou grava suas aulas direto no compu-
tador para postar na UC”.

Percebe-se na fala da entrevistada que esse princí-
pio encontra-se presente na UC em questão, apesar de 
existir um espaço físico, vê-se que há a preocupação 
com o desenvolvimento de competências necessárias 
ao franchising. Essa concepção vai ao encontro do 
que é preconizado por Meister (1999) quando afirma 
que há uma profunda mudança de para paradigmas no 
setor de T&D, na medida em que na UC se aprende 
agindo, o foco é no desenvolvimento de competên-

cias básicas ao negócio, que irão propiciar solucionar 
problemas reais que favoreçam o desempenho no tra-
balho. Neste novo modelo não há obrigatoriamente a 
necessidade do espaço físico porque a aprendizagem, 
tendo o caráter contínuo, pode ser realizada em qual-
quer lugar, a qualquer hora. 

3º Princípio - Elaborar um currículo que incor-
pore os três Cs: cidadania corporativa, estrutura 
contextual e competências básicas 

Quanto a proposta curricular da universidade 
corporativa, relata que a mesma aborda “cursos, 
programas, desenvolvimento e acompanhamento de 
projetos, grupos de estudo etc. Cursos por trilha por 
função; Cursos de Integração; Chats para dúvidas 
e discussões; Fóruns para construção compartilha-
da de conhecimentos; Biblioteca; Glossário. Tendo 
as atividades um enfoque técnico e gerencial, futura-
mente também teremos autodesenvolvimento”.

Esse princípio, segundo Meister (1999) assenta 
no fato que cada vez mais os funcionários precisam 
pensar e agir como gerentes, o que exige da UCs o 
desenvolvimento de um currículo mais abrangente e 
que possibilite formar cidadãos corporativos, forne-
cer uma noção dos negócios da empresa, seus clien-
tes, concorrentes e as melhores práticas do mercado, 
bem como e desenvolver competências específicas 
para o negócio da organização. Percebe-se na fala da 
entrevistada que a universidade corporativa encontra-
-se alinhada com esse princípio.

4º Princípio - Treinar a cadeia de valor e parceiros
Em relação à pergunta referente a quem se destina 

a universidade corporativa, referiu que “a universi-
dade será para todos, mas no momento estamos ini-
ciando pelos franqueados e equipes de loja”.

Percebe-se que este princípio não se mostra pre-
sente em sua totalidade, na medida em que ainda não 
tem como foco todos os envolvidos com o negócio, 
o que contraria um dos aspectos que distingue uma 
universidade corporativa de um departamento tradi-
cional de treinamento, que é a amplitude do público-
-alvo que ela atende (MEISTER, 1990). Na verdade 
para essa autora as UCs devem contemplar toda a 
cadeia de valor – não apenas funcionários, mas tam-
bém fornecedores, clientes, parceiros e até mesmo 
a comunidade onde está inserida. Como já referido 
aqui neste estudo, a UC em questão foi recentemente 
implantada, mas visualiza-se na fala de sua diretora-
-proprietária o desejo de estender a sua abrangência. 
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5º Princípio - Passar do treinamento conduzido 
pelo instrutor para vários formatos de desenvolvi-
mento da aprendizagem 

Segundo a entrevistada o formato da universidade 
corporativa é “presencial, à distância, misto. No nos-
so programa de T&D contamos também com reunião 
mensal de gerentes para desenvolvimento e reforço 
de conteúdos técnicos; [...] reunião semanal das ge-
rentes com suas equipes para treinamento técnico de 
atendimento; treinamentos técnicos práticos realiza-
dos pelas consultoras de campo em suas visitas às 
lojas”. Ainda dentro deste princípio lhe foi pergun-
tado quem define esse formato, onde foi colocado “o 
gestor do VH (Valor Humano, nosso RH); diretoria e 
consultor. O Valor Humano revisa a apresentação e 
define o formato do treinamento (vídeo ou PPT nar-
rado ou texto)”.

Segundo Meister (1999), as empresas precisam 
ser inovadoras, pensar além do espaço da sala de aula 
e do computador. Para a autora, as organizações que 
realmente se comprometem com a aprendizagem têm 
que ter como foco a capacidade de aprender dos indi-
víduos e equipes, o que pressupõe fazer experiências 
com ferramentas e técnicas que não pertencem ao kit 
do instrutor tradicional. Efetivamente, para essa au-
tora, as UCs devem assumir um novo papel na orga-
nização: o de laboratório de aprendizagem, utilizado 
para explorar as diferentes maneiras de disseminar o 
conhecimento para melhorar o desempenho no tra-
balho. A partir dessa abordagem percebe-se que este 
princípio encontra-se presente, na medida em que seu 
formato vai além da sala de aula, buscando o entendi-
mento, por parte dos franqueados e suas equipes, de 
que a educação é um processo contínuo. 

6º Princípio - Encorajar o envolvimento dos 
líderes com o aprendizado, inclusive como facili-
tadores 

Na pergunta que se refere a quem ministra os cur-
sos, a respondente referiu que “os técnicos de cada 
área, o gestor do VH e a diretoria. Todos são VH den-
tro da empresa, lidar com gente e gerenciar pessoas 
não é papel somente do Gestor de Gente”

Conforme salienta Meister (1999), a nova forma 
de pensar e fazer a educação corporativa exigiu mu-
danças profundas no setor de T&D tradicional, em 
que para os treinamentos se utiliza corpo docente ex-
terno à empresa, muitas vezes sem o conhecimento da 
organização e com a utilização de exemplos descon-
textualizados do negócio da empresa. Neste sentido, 
para essa autora, envolver os líderes internos possi-

bilita a criação de experiências de aprendizagem que 
atendam às necessidades empresariais e que resultem 
em melhor desempenho no trabalho tornando-os o 
que denominou de “diretor de aprendizagem”. Na 
fala da diretora-proprietária da franqueadora perce-
be-se, perfeitamente, o alinhamento da universidade 
corporativa com esse princípio, onde o envolvimento 
de todos os líderes é incentivado e, inclusive, a pró-
pria diretora-proprietária ministra alguns módulos 
dos cursos.

7º Princípio - Passar da alocação corporativa 
para a fonte de recursos próprios 

“A nossa universidade é financiada pela franque-
adora, considerada uma Instituição dentro do VH, 
não consta do organograma da empresa, na medida 
em que é considerada uma ação dentro do VH e a 
diretora da franqueadora é a ‘Reitora da UC’”.

Algumas UC capitalizam os nomes das empresas 
controladoras, outras desenvolvem materiais didáti-
cos, sistemas de apoio ao desempenho eletrônico e 
software multimídia, que são oferecidos ao mercado 
(MEISTER, 1999, p. 252). Ao contrário, no caso es-
tudado, constatou-se que universidade corporativa é 
totalmente financiada pela franqueadora, o que faz 
com que este princípio não lhe seja aplicável. Este 
fato poderia ser entendido em função de ter sido re-
centemente implementada e ainda não ter estabele-
cido parcerias que lhe possibilitem ser autossusten-
tável. Outra possibilidade seria pelas características 
do sistema de franquias, onde os franqueados obtêm 
o direito de usar o capital da marca do franqueador, 
bem como seu método de operação, a partir do for-
necimento de suporte por parte do franqueador, po-
dendo a UC estar incluída nessa estrutura de apoio e, 
por isso ser totalmente financiada pela franqueadora 
(WIMMER; GAREN, 1997). 

8º Princípio - Assumir um foco global no desen-
volvimento de soluções de aprendizagem 

No que se refere à existência da disseminação in-
terna de conhecimentos que possibilitem uma pers-
pectiva global do negócio, foi colocado que “os fran-
queados e equipes de loja fazem seu desenvolvimento 
com cursos presenciais internos organizados pelo 
VH e/ ou pela equipe/ gestores com o VH e a par-
tir de cursos externos que eles frequentam e temas 
abordados nos cursos de graduação e pós que são 
patrocinados por nós. Contamos com um programa 
de bolsas de estudo parciais, ou seja, pagamos uma 
parte e o colaborador a outra”.
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Cada vez mais as organizações entendem que para 
terem êxito em um ambiente global, e em constante 
transformação, é necessário assumirem um foco global 
no desenvolvimento de soluções de aprendizagem, em 
que o modo de pensar compartilhado por todos os fun-
cionários é indispensável para o sucesso no longo prazo 
(MEISTER, 1999). Segundo a autora, as empresas que 
se dispuserem a essa transformação, terão como resul-
tado funcionários com características resilientes e que 
possuem as competências necessárias que os manterão 
competitivos no mercado global. Pode-se observar, em 
linhas gerais, que a universidade corporativa em análi-
se encontra-se alinhada com esse princípio, na medida 
em que oportuniza aos seus franqueados e equipes uma 
formação também com parceiros externos.

9º Princípio - Criar um sistema de avaliação 
dos resultados e dos investimentos

Quanto a existência de medidas que avaliem o 
impacto dos resultados da universidade corporativa, 
foi colocado que “ainda não existem, futuramente 
pretendemos correlacionar com os IDs, mas acre-
ditamos ter impacto no Programa de Excelência em 
Gestão interno”.

Nos estudos de Meister (1999), a avaliação é um 
requisito muito importante e deve ir além das medidas 
tradicionais de desempenho, ou seja, aplicabilidade 
do que aprendeu no trabalho. Para a autora, a avalia-
ção permite à UC responder as seguintes perguntas: a 
institucionalização da cultura de aprendizagem con-
tínua, vinculada às mais importantes estratégias em-
presariais, está sendo atingida? As ações implemen-
tadas estão tendo impacto sobre os negócios? Assim 
sendo, não se pôde observar o alinhamento com esse 
princípio, na medida em que critérios de avaliação 
dos resultados ainda não foram introduzidos.

10º Princípio - Utilizar a Universidade Corpo-
rativa para obter vantagem competitiva e entrar 
em novos mercados

Conforme relatado na entrevista “a nossa univer-
sidade corporativa possibilita a disseminação de co-
nhecimento rápido e homogêneo por toda a organiza-
ção; melhorias dos IDs relacionados com cada cur-
so; incremento dos engajamentos dos colaboradores 
à causa da empresa; colaboradores sentindo-se mais 
valorizados por terem a sua disposição uma UC”.

Como descrito por Meister (1999), a organização 
que através de sua universidade corporativa, conseguir 
efetivamente desenvolver todos aqueles envolvidos com 
o negócio, terá uma força de trabalho altamente quali-

ficada e tecnologicamente sofisticada, e os benefícios 
advindos dessa mudança serão percebidos na sua ren-
tabilidade, na satisfação/ retenção de funcionários e no 
desenvolvimento/ retenção de clientes, bem como na 
sua imagem perante o mercado em que atua. Como a 
universidade corporativa aqui em questão foi implanta-
da recentemente e, não se vale de um processo de ava-
liação que possibilite mensurar o quanto essa ação lhe 
trás uma vantagem competitiva, considera-se que, nesse 
momento, esse princípio não encontra-se presente. 

Assim, os resultados dessa investigação possibili-
tam verificar que dos dez princípios preconizados por 
Meister (1999), seis deles: 01- Oferecer oportunidades 
de aprendizagem para dar sustentação aos objetivos em-
presariais; 02 – Considerar o modelo da universidade 
corporativa um processo e não apenas um espaço físico 
destinado à aprendizagem; 03 – Elaborar um currículo 
que incorpore os três Cs: cidadania corporativa, estrutura 
contextual e competências básicas; 05 – Passar do trei-
namento conduzido pelo instrutor para vários formatos 
de desenvolvimento da aprendizagem; 06 – Encorajar o 
envolvimento dos líderes com o aprendizado, inclusive 
como facilitadores; e 08 – Assumir um foco global no 
desenvolvimento de soluções de aprendizagem; foram 
considerados alinhados ao proposto por Meister (1999). 
Por sua vez o princípio 04 – Treinar a cadeia de valor e 
parceiros, foi considerado parcialmente alinhado ao mo-
delo da referida autora. Ao passo que três princípios, sen-
do estes: 07- Passar da alocação corporativa para a fonte 
de recursos próprios; 09 – Criar um sistema de avaliação 
dos resultados e dos investimentos; e 10 – Utilizar a Uni-
versidade Corporativa para obter vantagem competitiva 
e entrar em novos mercados - não se mostraram alinha-
dos ao modelo tomado como referência neste estudo.

Também é possível verificar que o princípio 04, 
considerado parcialmente alinhado e, o princípio 09, 
que foi considerado como não alinhado aos princípios 
de Meister (1999), confirmam os resultados apresen-
tados por Eboli (2004). Para esta autora, os principais 
problemas e desafios das UCs, no contexto brasileiro, 
estão relacionados com a mensuração dos resultados 
obtidos (princípio 09) e com a dificuldade em esten-
der as ações educacionais aos demais públicos (prin-
cípio 04), percebidos neste estudo de caso.

 
 6  CONCLUSÃO

Esta investigação teve como objetivo geral ve-
rificar se os princípios preconizados por Meister 
(1999), considerados de referência para a constitui-
ção de uma universidade corporativa, encontram-
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-se presentes no modelo adotado por uma rede de 
franquias, de acordo com a percepção da diretora-
-proprietária da franqueadora. 

Conforme mencionado nesta investigação, cada vez 
mais as organizações têm necessitam ser versáteis e di-
nâmicas, ou seja, têm que estar em um processo de cons-
tante ajustamento ao ambiente em que estão inseridas. 
As organizações que adotam o sistema de franquias, não 
estão imunes a estas exigências, apesar de operarem den-
tro de um modelo mais horizontal, flexível e dinâmico.

Importante relevância merece o processo de ges-
tão do conhecimento nas franquias, na medida em 
que há a necessidade do desenvolvimento de estraté-
gias capazes de disseminarem o conhecimento entre 
franqueador e franqueado, possibilitando assim a ex-
pansão do negócio. 

Como apresentado neste estudo, também nessas 
organizações, vem ocorrendo uma mudança de pa-
radigma entre o tradicional setor de treinamento e 
desenvolvimento e surgimento da universidade cor-
porativa. Ao longo desse trabalho foi caracterizada 
essa mudança, onde o foco deixa de ser apenas o de-
senvolvimento de habilidades, e passa a ser de desen-
volvimento das competências essenciais ao negócio.

Assim, é possível concluir que a universidade corpo-
rativa, foco desse estudo, assenta seu processo de imple-
mentação e desenvolvimento em grande parte dos princí-
pios preconizados por Meister (1999), são estes: 01; 02; 
03; 05; 06; e 08, estes em sua totalidade; parcialmente ali-
nhada com o princípio 04; e; por último, aqueles onde não 
foi percebido o alinhamento, sendo estes: 07; 09; e 10.

Certamente, considera-se positiva a forma como 
se caracterizou a universidade corporativa aqui estu-

dada, inicialmente ao ponderar-se sobre sua recente 
implantação, mas principalmente, por ter sido evi-
denciado o envolvimento da alta gestão, bem como 
seu empenho em desenvolver nos franqueados e suas 
equipes o sentimento de necessidade de buscar o co-
nhecimento a todo instante, como ferramenta para 
a evolução do negócio. Evidências que caracteri-
zam dois princípios considerados fundamentais para 
Meister (1999), e que teve o seu modelo como parâ-
metro para a análise deste estudo de caso.

Espera-se que os resultados deste estudo contribu-
am para a sua consolidação e, possibilite aos envolvi-
dos a compreensão de que muitos são os desafios no 
processo de implementação e gestão de uma univer-
sidade corporativa. 

Cabe salientar, também, como limitações deste es-
tudo, o fato de valer-se da percepção da franqueadora 
e não dos franqueados e suas equipes, bem como a 
impossibilidade de generalização dos resultados obti-
dos, em decorrência de se tratar de um estudo de caso.

Um trabalho de investigação não se esgota em si 
mesmo, mas provoca outros questionamentos. Assim, 
sugere-se que outros estudos sejam realizados que te-
nham como foco os demais atores envolvidos no sis-
tema de franquias, verificando assim, sob outros ân-
gulos, os benefícios percebidos com a implementação 
da universidade corporativa. Também fica a proposta 
para que futuros investigadores adotem outras abor-
dagens teóricas, como por exemplo, a correlação com 
os princípios de Eboli (2004), e metodológicas e que, 
ao trilharem novos caminhos, busquem a criação de 
novas hipóteses e uma maior reflexão a respeito da 
gestão do conhecimento no sistema de franquias.
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