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EDITORIALEDITORIAL

Caros leitores, 

Com este número completamos o sétimo ano da 
RAUnP. Isto só foi possível devido à equipe da Editora 
UnP, aos membros do conselho editorial, aos avaliadores 
e, principalmente, aos autores pela confiança e compro-
metimento. Ao longo desses sete anos juntos, construí-
mos a maturidade acadêmica da RAUnP. 

Esse número especificamente contém nove artigos: 
Wádja Batista de Sousa e Mercia Cristiley Barreto ana-
lisaram as diretrizes estratégicas para a Retenção de Ta-
lentos, bem como, identificaram o funcionamento das 
políticas adotadas, relevância e aplicabilidade que estas 
exercem aos colaboradores que a compõe. Os resultados 
demonstram que a organização em estudo desenvolve 
boas práticas no que diz respeito à Retenção de talentos; 
Claudio Marcio Campos de Mendonça, Lenin Calvacanti 
Brito Guerra, Anna Valeska Procópio de Moura Mendon-
ça e Manoel Veras de Sousa Neto realizaram um estudo 
comparativo do índice de rendimento acadêmico (IRA) 
de alunos bolsistas do Prouni (Federal), Proeduc (Muni-
cipal) e não bolsistas no curso de Administração de uma 
IES privada de Natal/RN. Os resultados mostraram que 
as médias dos alunos bolsistas foram superior a dos alunos 
não bolsistas, destacando-se as notas dos bolsistas Prouni, 
maior que as notas dos bolsistas Proeduc. A política de 
bolsas de estudos para o ensino superior, seja Federal ou 
Municipal, permite, além da inclusão de jovens no ensino 
superior, a melhoria da qualidade da educação superior 
a partir do incremento do desempenho acadêmico geral; 
Kleber Cavalcanti Nobrega, Cintia dos Reis Barreto e 
Manoel Pereira da Rocha Neto investigaram até que pon-
to assessores de imprensa estabelecem uma estratégia de 
serviço em sua atuação profissional, de modo a criar valor 
para seus clientes. Os resultados indicam que estes profis-
sionais não costumam definir uma estratégia de serviço, 
não detalham suficientemente os serviços a serem pres-
tados, não explicitam os benefícios que serão entregues 
aos clientes, não vinculam os serviços a uma estratégia de 
segmentação de cliente e não definem o posicionamento 
estratégico; Wanderson Fernandes Modesto de Oliveira, 
Walid Abbas El Aouar, Laís Karla da Silva Barreto, Os-
mildo Sobral dos Santos e Hilderline Câmara de Oliveira 
analisaram as ideias centrais das teorias administrativas: 
Clássica, Relações Humanas, Comportamentalista, Es-
truturalista, Burocrática e Contingencial, e inferiram de-
las contribuições à competitividade das organizações. Os 
resultados demonstram que para a organização ser com-

petitiva, ela necessita possuir os fatores fundamentais da 
vantagem competitiva defendidos por Porter (2004) e as 
ideias centrais da teoria da Contingência têm uma maior 
contribuição à competitividade, considerando-se a ênfase 
que elas dão para que as empresas busquem eficazmen-
te se ajustar e lucrar com as variações das demandas do 
mercado, ao mesmo tempo em que favorecem o desen-
volvimento da liderança nos custos totais, na diferencia-
ção e no enfoque; Paula Patricia Ganzer, Pelayo Munhoz 
Olea, André Mauro Santos de Espíndola, Cristine Her-
mann Nodari e Eric Charles Henri Dorion identificaram 
as inovações do setor de malharia retilínea ocorridas no 
período de 2008 a 2011 do setor industrial de malharia re-
tilínea do município de Caxias do Sul. A partir da pesqui-
sa, foram verificadas 51 inovações incrementais implan-
tadas no período investigado. As inovações mencionadas 
pelos entrevistados incluem mudanças incrementais em 
procedimentos, técnicas, materiais e divulgação, no qual 
se referem as quatro dimensões da inovação. Concluiu-se 
que o setor de malharia retilínea apresenta inovações que 
permitem caracterizar um ambiente de mudanças, que 
objetiva, o aperfeiçoamento e a qualificação dos produtos 
e serviços oferecidos aos clientes.; Luiz Alves da Silva, 
Verónica Peñaloza e Felipe Gerhard analisaram a correla-
ção dos valores de compra hedônico e utilitário sobre os 
aspectos atrativos dos shoppings. Os resultados mostram 
que os valores hedônicos são, predominantemente, os que 
mais se relacionam com as atratividades desses centros 
comerciais. A pesquisa também apresenta como resulta-
do os aspectos motivacionais que levam os consumidores 
para esses grandes estabelecimentos comerciais. Os sho-
ppings de Fortaleza apresentam como fatores relevantes 
para os consumidores locais a estética, o escape, o fluxo, a 
exploração e a conveniência; Alexandre Guandalini Bos-
sa investigou o papel do adolescente no processo decisó-
rio de compra familiar de serviços educacionais do ensino 
médio privado de Maringá-PR. Os resultados advindos 
das análises realizadas através do tratamento estatístico 
dos dados trazem contribuições importantes e relevantes 
para a literatura no que se refere ao papel do adolescente 
no processo decisório familiar, bem como, fica evidencia-
do de que quando o adolescente participa do processo de-
cisório da escolha do colégio em que irá estudar, o mesmo 
acaba por ter um comprometimento maior; Paulo Hen-
rique Leal, Benedito Manoel do Nascimento Costa, Au-
gusto César de Aquino Cabral, Sandra Maria dos Santos 
e Maria Naiula Monteiro Pessoa analisaram a percepção 
dos servidores técnico-administrativos da Universidade 
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do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em relação 
à satisfação no trabalho, considerando-se que esta está re-
lacionada com o comprometimento organizacional, que 
influencia o absenteísmo e pode afetar a rotatividade dos 
funcionários. Os resultados revelaram que os servidores 
técnico-administrativos da UERN encontram-se satis-
feitos quanto às necessidades humanas básicas, apenas 
em relação ao fator necessidades sociais e indiferentes 
aos demais fatores. Quanto aos fatores higiênicos (mo-
tivacionais) os servidores declararam-se satisfeitos com 
os fatores supervisão, relações interpessoais e vida pes-
soal e insatisfeitos com relação à remuneração. Por sua 
vez os servidores mostraram-se indiferentes a todos os 
fatores motivadores. Os resultados forneceram indícios 
para considerar que os servidores com menos tempo de 
serviço estão menos comprometidos podendo influenciar 
o absenteísmo e a rotatividade; Antonio Pires Barbosa, 

Flavia Coccuza Das Eiras, Eliseth Ribeiro Leão e Ander-
son Sena Barnabé avaliaram a melhoria na qualidade de 
registros de Enfermagem após a implantação da sistema-
tização da assistência de enfermagem (SAE). Demons-
trou-se que, apesar de alterações de impressos e prévio 
treinamento das equipes de enfermagem atuantes no 
complexo hospitalar, não houve melhora significativa na 
adesão ao preenchimento. Em função das constatações a 
instituição reforçou a revisão dos programas de educação 
continuada, com oficinas de treinamento e implementa-
ção de novas formas de registro e sensibilização quanto à 
importância de aspectos assistenciais e jurídicos.

Boa Leitura.

Luciana Gondim de Almeida Guimarães
Editora RAUnP
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A ImPORTÂNCIA DAs EsTRATÉGIAs 
PARA A RETENÇÃO DE TALENTOs
Wádja Batista de sousa 
E-mail: wadja@hotmail.com

mercia cristiley Barreto
Especialização em Docência no Ensino Superior. Professora da Universidade Potiguar E-mail: merciabarreto@unp.br

envio em: Agosto de 2014
aceite em: Maio de 2015

resUmo
O ser humano é dotado de talentos, não apenas aqueles de cantar, dançar, escrever etc. O talento está presente nas organizações e é algo de grande 
importância, promovendo o desenvolvimento do capital intelectual, conhecimentos, habilidades e até mesmo a personalidade de cada colaborador peça 
chave nas organizações. O objetivo deste estudo tem por finalidade analisar as diretrizes estratégias para Retenção de Talentos, bem como identificar 
o funcionamento das políticas adotadas. O mercado competitivo busca profissionais neste perfil e tentam atrai-los através de ferramentas para a 
permanência, uma delas é a Retenção de talentos que por meio de várias políticas adotadas pela organização oferece benefícios e oportunidades de 
crescimento na carreira. A metodologia utilizada foi a observação direta intensiva por meio de entrevista com perguntas estruturadas. Reter não é fácil, 
para isso, possuir estratégias avaliando todos os elementos envolvidos e objetivos comuns (empresa e colaborador) traçados é indispensável para o 
sucesso desta política, pois não é um processo unilateral, ambas as partes possuem interesses. 

Palavras-chaves: Talento. Organização.  Retenção de Talentos. Colaborador.

 

aBstract
The human being is endowed with talents, not just those singing, dancing, writing etc. The talent is present in organizations and is something of great 
importance, promoting the development of intellectual capital, knowledge, abilities and even the personality of each employee play key in organizations. 
This study aims to analyze the guidelines strategies for Talent Retention, and identify the functioning of the adopted policies. The competitive market is 
looking for professionals in this profile and try to lure them with tools to stay one of them is the retention of talent that through various policies adopted 
by the organization offers benefits and opportunities for career growth. The methodology used was intensive direct observation through interviews with 
structured questions. Hold is not easy to do so, have strategies evaluating all the elements involved and objectives (company and collaborator) written is 
essential to the success of this policy, it is not a unilateral process, both parties have interests.

Keywords: Talent. Organization. Talent Retention. Employees. 
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1 INTRODuÇÃO

Diante da globalização e a chamada era do conhe-
cimento, nada mais natural que usá-lo como forma de 
diferencial diante do mercado econômico. Com isso, 
reter um talento é uma ferramenta indispensável e 
uma importante tarefa para os gestores das organiza-
ções. A busca por profissionais qualificados tem sido 
disputada, e o não aproveitamento dos mesmos pas-
sa a serem perdas incomparáveis. Com isso, nasce a 
necessidade de mudanças no modelo típico de gestão 
de recursos humanos, como a implantação de novas 
ideias e práticas que tenham como principal função 
atrair e reter os melhores profissionais da área. 

As grandes organizações estão condicionadas di-
retamente a confiabilidade diante de seus clientes, 
outros pontos como qualidade dos produtos, serviços 
oferecidos e agilidade com que os problemas são en-
frentados também são fatores relevantes nesse meio, 
porém para todos esses quesitos existe a necessidade 
de buscar e capacitar talentos que sirvam não só de 
desenvolvedores de tarefas. 

A Retenção de Talentos é um tema novo que vem 
ganhando espaço nas organizações diante do cená-
rio de mercado que a cada dia está mais competiti-
vo, com isso, será realizado um estudo e avaliação 
em uma organização de porte elevado que tem como 
ramo de atuação o setor de energia e desempenha 
suas atividades em diversos estados do território 
brasileiro, que não terá o nome divulgado em virtu-
de das normas da empresa.

O objetivo deste estudo tem por finalidade anali-
sar as diretrizes estratégias para a Retenção de Ta-
lentos, bem como, identificar o funcionamento das 
políticas adotadas, relevância e aplicabilidade que 
estas exercem aos colaboradores que a compõe. Além 
de expor à sociedade a valorização das pessoas e os 
mecanismos utilizados á Retenção de talentos, que 
podem ser adotadas pelas empresas independente do 
porte, pois o objetivo final é manter o colaborador na 
empresa oferecendo-lhe benefícios, oportunidades de 
crescimento, bem como possuir vantagens diante do 
mercado competitivo.

Diante disso, pode-se levantar a seguinte proble-
mática: Quais os desafios e dificuldades encontradas 
na implantação da Política de Gestão de talentos? 

2 RETENÇÃO DE TALENTOs 

No cotidiano percebe-se que não só no Brasil, mas 

em todo o mundo as empresas das mais diversas áreas 
enfrentam dificuldades para conseguir mão-de-obra 
qualificada que atendam aos quesitos da empresa e 
detenham conhecimento, habilidades e talentos. Neste 
meio é notável a disputa por este tipo de profissional.

Nas mais diversas organizações a busca por talen-
tos que se adequem aos requisitos exigidos pelas em-
presas tem sido um fator considerado no que diz res-
peito a recursos humanos com soluções para o meio 
corporativo. O mercado mundial passa por constantes 
mudanças e as organizações precisam utilizar cada 
vez mais estratégias para a Retenção de Talentos, 
tendo como finalidade atrair novos e talentosos co-
laboradores, criando mecanismos para mantê-los na 
organização.

Albuquerque (2002) reforça apontando que a ges-
tão estratégica de recursos humanos é provida de um 
processo de decisão amplo, vista com o pensamento 
no futuro e mudanças diante dos períodos de volubi-
lidade do ambiente externo. Tendo como vista a in-
tegralidade com os objetivos e políticas organizacio-
nais que fundamentam os processos, essa integração 
deve coadjuvar as demais dimensões da organização 
para obtenção dos objetivos empresariais.

Diante disso, Marras (2002), aponta que o ofício do 
gestor passou a ser estratégico para as organizações, 
adstringindo como principal função, reter e manter 
as organizações com profissionais talentosos, tornan-
do-os uma parte efetiva e substancial com a certeza 
que esse talento é o fidedigno capital da empresa. Em 
virtude dessa mudança de cenários surgiram os Hea-
dhunter (caçadores de talentos) profissionais especia-
lizados em recrutar e reter pessoas que tenham po-
tenciais e agreguem valor competitivo desenvolvendo 
suas atividades nas empresas em que atuam.

E é nesta sistemática que há a necessidade de ado-
ção do Capital Humano, o conhecimento dos cola-
boradores é o elemento principal, Chiavenato (2009) 
descreve que valorizar os colaboradores e realizar 
investimentos é de grande valia para a organização, 
pois quando o colaborador sai da empresa leva con-
sigo todo o conhecimento anteriormente adquirido. 
Segundo Bohlander (2005), é importante que os ges-
tores desenvolvam planos estratégicos para avaliação, 
manutenção e contratação de novos colaboradores, 
tendo como objetivo a aquisição e manutenção dos 
talentos existentes na empresa.

O talento tornou - se um fator indispensável a toda 
organização, além disso, expandiu-se para outras áre-
as. Chowdrury (2003), afirma que há uma economia 
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de talentos e que as boas ideias, conhecimentos, ima-
ginação, criatividade e inovação são elementos cha-
ves que promovem a obtenção de resultados da eco-
nomia de talentos. Surgindo uma diferença entre os 
profissionais classificados pelo autor como: talentosos 
e do conhecimento. Os profissionais talentosos neces-
sitam de investimentos para desenvolver suas ideias, 
sabem que dinheiro é importante, mas não o princi-
pal, diferentemente dos profissionais do conhecimen-
to que estão presos a regras, hierarquias e resistentes a 
mudança, não possuem a coragem de inovar como os 
talentos. Esta situação pode mudar, bem como, estes 
profissionais, para isso, a organização deve realizar 
investimentos certos para ter profissionais talentosos 
e inovadores. É neste momento que a organização 
pode fazer um gerenciamento de Talentos, um método 
relevante, que segundo Chowdrury (2003), possibilita 
o relacionamento entre a empresa e seus talentos que 
sendo desenvolvido de forma correta contribui na ob-
tenção de resultados satisfatórios para a empresa.

Neste contexto surgem as políticas de Recursos 
Humanos caracterizadas por Chiavenato (2009) como 
um guia para ação que possibilita clareza e objetivi-
dade aos problemas que vierem ocorrer na organiza-
ção, além disso, é a maneira como a mesma trata seus 
colaboradores na obtenção dos objetivos individuais 
e organizacionais. Dentre eles podem ser citados os 
planos de incentivos que são utilizados como um atra-
tivo e motivação adicional ao colaborador, que podem 
ser pelo desempenho por alcance de metas ou outro 
tipo. Assim, detêm uma porcentagem do valor atra-
vés do trabalho realizado no plano de incentivo. Esse 
tipo de incentivo motiva o colaborador, bem como, 
o seu comprometimento e produtividade no trabalho 
desenvolvido, que propiciam a evolução de carreira, 
que segundo Bohlander (2005), são as etapas que o 
colaborador passa na empresa que por meio da análise 
de competência será possível identificar a habilidade 
de um período de tempo e depois desta análise poderá 
haver a promoção de acordo com os níveis e processos 
existentes na empresa.

Além disso, existem outros benefícios ofertados 
ao colaborador definidos por Chiavenato (2009) como 
benefícios espontâneos em que não há intervenção ou 
negociação coletiva, há também os benefícios assis-
tenciais que além do colaborador, estende-se a família, 
onde a empresa oferece condições de saúde seguran-
ça, educação, dentre outras opções. Outro plano é o 
recreativo que busca promoção de qualidade de vida, 
saúde, entretenimento, diversão e lazer. E há aqueles 
benefícios financeiros como a (Participação nos Lu-

cros e Resultados) PLR que é adotada por algumas 
organizações, em que o colaborador recebe um valor 
percentual do montante arrecadado pela empresa anu-
almente ou conforme negociação com o sindicato; ou-
tro tipo de programa de incentivo é a Previdência Pri-
vada um tipo de contribuição feita pelo colaborador 
que é acumulada durante todo o período de prestação 
de serviços na empresa até a aposentadoria, servindo 
como um capital que o beneficiará futuramente.

São esses investimentos que fazem com que a or-
ganização retenha seus talentos, pois atualmente os 
colaboradores não estabelecem como prioridade a 
questão financeira, mas horários flexíveis, pacotes de 
benefícios e qualidade de vida. 

  3 POLÍTICAs E PRáTICAs DA         
     RETENÇÃO DE TALENTOs DA       
     EmPREsA EsTuDADA

Com base nas afirmações dos autores citados, é no-
tável que a estratégia organizacional possa contribuir 
para um melhor resultado nos índices de desempenho 
das empresas, e a área de recursos humanos tem um 
papel determinante nessa contribuição principalmen-
te no desenvolvimento de pessoas capazes de suprir 
os objetivos da organização.

Tendo em vista a importância do colaborador dian-
te da chamada “Era do conhecimento”, os setores de 
RH buscam necessariamente o recrutamento e sele-
ção, desenvolvimento pessoal, estilo de gestão, de-
senvolvimento de carreira, plano de cargos e salários, 
qualidade de vida, remuneração e benefícios. 

A empresa estudada oferece aos seus colaborado-
res vários benefícios e políticas de Retenção de talen-
tos, pois para ela um dos principais elementos res-
ponsáveis pelo desenvolvimento das atividades são as 
pessoas. Apesar de possuir um porte elevado existem 
desafios a serem superados como a concorrência que 
pode oferecer salários mais altos e benefícios maiores 
aos empregados quando um investimento posterior 
já havia sido feito, perdendo a eficácia do processo, 
gerando um novo custo com recrutamento, seleção, 
treinamento e uma nova adaptação, e outros efeitos 
externos que afetam diretamente a empresa como mu-
dança no cenário econômico, novos tipos de políticas, 
regulamentações e etc. A empresa deve analisar e ali-
nhar todos esses fatores que poderão tornar-se uma 
ameaça ao desempenho e visibilidade no mercado. 

Por isso, valorizar as pessoas e reter profissionais 
com visão sistêmica, que apontem soluções para pro-
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blemas e conflitos está escasso no mercado, e é ai que 
as estratégias da organização são postas a prova e a 
resposta que a mesma pode obter diante das investi-
das da concorrência aos seus colaboradores é justa-
mente o pacote de benefícios e a preocupação com 
todos que fazem parte dela. Esse é um processo bila-
teral que envolverá sempre ambas as partes.

Todo colaborador deseja crescer em sua carreira e 
na empresa onde trabalha, isso demanda esforço, de-
dicação e desenvolvimento de um bom trabalho, e em 
contra partida, a empresa que deseja valoriza-los deve 
desenvolver ferramentas que ofereçam benefícios, 
pois o mercado torna-se diariamente mais competi-
tivo, possuir bons colaboradores é um diferencial e 
principalmente uma larga vantagem frente à concor-
rência que através do Benchmarking uma espécie de 
sondagem ambiental da concorrência observam estes 
profissionais e oferecem atrativos para que possam 
sair da empresa levando consigo todo o investimento 
e principalmente o capital intelectual, por isso, a im-
portância da Retenção de talentos que não se resume 
apenas a este tipo de situação, mas seu principal ob-
jetivo é manter na empresa pessoas qualificadas que 
tragam diferencial para o ramo de atuação, inovação, 
criatividade e que absorvam conhecimentos que ge-
rem resultados satisfatórios frente ao mercado.

A empresa em estudo desenvolve várias políticas 
de valorização e retenção de seus colaboradores, um 
deles é um plano de estrutura e descrição de cargos 
e carreiras. Possui requisitos e avaliação de faixas 
salariais. O colaborador tem uma projeção de todos 
os níveis que pode chegar, bem como, toda a traje-
tória durante o desenvolvimento de sua carreira na 
empresa, podendo ter uma estimativa do valor sala-
rial conforme mudança de nível, pois é através deste 
plano que são definidas as quantidades de níveis ou 
etapas que cada categoria (iniciante, intermediário e 
experiente). Além disso, este plano visa reconhecer 
os colaboradores que se destacam na execução de 
suas atividades com uma espécie de premiação. Estes 
incentivos estimulam os colaboradores a desenvolve-
rem suas atividades com mais afinco, pois o que está 
sendo visado pela empresa é a vantagem competitiva 
de mercado (BOHLANDER, 2005).

Outra política adotada é avanço de nível e promo-
ção, um processo de avanço ou crescimento do cola-
borador na organização, que funciona de três formas: 
aceleração do nível inicial: Esta é a principal ferra-
menta de retenção de colaboradores recém-contrata-
dos que é um processo realizado a cada 06 (seis) me-
ses, onde o objetivo da empresa é que a permanência 

do colaborador seja menor nessa categoria. Somente 
os colaboradores da categoria iniciante concorrem 
nesse processo. Avanço por Desempenho: São estabe-
lecidas metas e competências para cada colaborador, 
que serão avaliados de acordo com o seu desempenho 
em cumpri-las. Este processo visa fazer que o colabo-
rador avance em sua carreira e alcance outros níveis 
salariais. Os colaboradores são avaliados a cada 12 
meses, os que obtiverem melhor avaliação ganharão 
um nível, os outros serão novamente avaliados após 
6 (seis) meses. Este processo aplica-se a todos os co-
laboradores e todas as categorias. Avanço por Anti-
guidade: quando um colaborador não avança de nível 
com 12 ou 18 meses, ao completar 24 meses avançará 
automaticamente um nível, caso tenha cumprido as 
exigências mínimas da avaliação.

Sabe-se que o envolvimento e desempenho na 
execução das tarefas por parte dos colaboradores nem 
sempre são unânimes, em virtude disso, a empresa 
adota um percentual de quantas pessoas mudarão de 
nível, avaliando critérios como interesse do colabora-
dor, trabalho em equipe, proatividade, competências, 
dentre outros. 

Como anteriormente citado, as políticas de Reten-
ção nesta empresa são diversas e uma delas estende-se 
a aposentadoria é uma Previdência Complementar um 
tipo de suplemento adicionado ao salário estabelecido 
pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 
os cargos existentes na empresa, visto que o salário 
recebido ao aposentar-se fica abaixo da remuneração 
que antes era recebida. O diferencial desta empresa é 
que além da contribuição mensal do seu empregado a 
mesma entra com outra parte do valor, aumentando o 
montante a ser recebido quando o colaborador estiver 
apto a desfrutar deste benefício. 

A empresa também oferece Benefícios Educa-
cionais para seus colaboradores e dependentes como 
auxílio creche, ensino fundamental e médio, assis-
tência pré-escolar, além de complementação escolar 
para cursos, etc. Há também um plano de assistência 
à saúde que contempla várias áreas médicas como 
ambulatorial, hospitalar, odontológica, psicológica, 
dentre outras. 

Outra motivação ao colaborador é a PLR, onde 
a empresa reconhece os esforços dos colaboradores 
em trazer valia para a organização. É uma forma de 
aumentar o comprometimento entre a empresa e co-
laborador. O valor individual dependerá do cargo, ca-
tegoria e nível de cada um, e é totalmente independe 
do salário. A negociação do valor a ser pago sempre é 
feita juntamente com o sindicato para que haja clareza 
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e satisfação das duas partes.

5 mETODOLOGIA

O método de desenvolvimento da pesquisa desen-
volvida foi o de observação direta intensiva por meio 
de entrevista com perguntas estruturadas e previa-
mente elaboradas com roteiro e formulários de forma 
padronizada e estruturada relacionadas à Retenção de 
Talentos tema que norteia a pesquisa, sendo aplicada 
com um colaborador designado pela empresa para este 
fim. Este método foi utilizado para obter informações 
claras e precisas a cerca do assunto. Não será utili-
zada a técnica por amostragem por se tratar de uma 
entrevista, que pelas normas da empresa apenas um 
colaborador poderá fornecer as informações.  

Mendes (2008, p.758) aponta como um conceito 
para pesquisa uma revisão integrativa, onde se con-
sidera um método que permite a busca, a avaliação 
crítica e a síntese de evidências disponíveis do tema 
investigado. O levantamento bibliográfico e a poste-
rior leitura dos textos selecionados contribuem para 
uma visão mais ampla e profícua sobre o conteúdo 
aqui estudado. 

Neste sentido, para elaboração deste trabalho, 
foram realizadas as seguintes etapas da revisão in-
tegrativa: Elaboração das questões norteadoras, es-
tabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 
de referenciais teóricos, definição das informações 
a serem extraídas, análise dos resultados, discussão 
e apresentação. A produção das questões norteado-
ras para o tema especifico seriam: O que se propõe 
a política de gestão de talentos e quais os desafios 
e dificuldades encontradas pela a organização sobre 
a implantação de um sistema de gestão pessoal e 
como as ações são desenvolvidas a partir da política 
de gestão de talentos, localiza-se arquivos, livros e 
textos, de forma geral, que discutem o assunto. Os 
critérios de seleção dos artigos são: possuir as pa-
lavras “política de gestão de talentos ou políticas e 
estratégias de retenção”.

6 REsuLTADOs 

Por meio das informações colhidas na organização 
em questão foi realizada uma análise dos resultados 
descritivos, destacando pontos relevantes capazes ge-
rir mecanismos de mudança, objetivando sempre a 
melhoria da qualidade de trabalho dos colaboradores 
e serviços prestados. Pode-se perceber que a organi-

zação em estudo desenvolve boas práticas no que diz 
respeito à Retenção de talentos conforme: Albuquer-
que (2002) reforça apontando que a gestão estratégi-
ca de recursos humanos é provida de um processo de 
decisão amplo, vista com o pensamento no futuro e 
mudanças diante dos períodos de volubilidade do am-
biente externo, sabe como valorizar o capital humano 
e, além disso, é ciente das ameaças da concorrência 
e que para manter seus colaboradores devem investir 
em massa. Em virtude disso, oferece amplo pacote de 
benefícios, salários elevados e qualidade de vida den-
tro e fora do ambiente de trabalho, reflexo disso é que 
esta empresa é uma das mais visadas pelos profissio-
nais para se trabalhar.

Por meio dos questionamentos realizados ao en-
trevistado verificou-se alguns pontos entre outros da-
dos obtidos, o grau de importância que dos recursos 
oferecidos pela organização promovem a satisfação 
dos colaboradores, bem como, esses auxílios contri-
buem para o mantimento dos profissionais nas áre-
as que atuam. Os colaboradores vinculados ao setor 
reconheceram que a organização visa à valorização 
do capital humano conforme: Marras (2002), aponta 
que o ofício do gestor passou a ser estratégico para 
as organizações, adstringindo como principal função, 
reter e manter as organizações com profissionais ta-
lentosos, tornando-os uma parte efetiva e substancial 
com a certeza que esse talento é o fidedigno capital da 
empresa, tendo como o maior bem a participação de 
todos os envolvidos e não se resume apenas em obter 
lucro, gerar empregos, pagar impostos ou cumprir as 
regulamentações. Os procedimentos que dizem res-
peito ao colaborador como de segurança e informação 
estão incluídos no plano estratégico da organização, 
inclusive os programas de treinamento de pessoal. 

A política de recursos humanos da companhia 
mostra como principal função assegurar um sistema 
de gestão que valoriza o talento humano e gerencia a 
motivação das pessoas no modo organizacional, le-
vando esses talentos a contribuírem com a excelên-
cia do desempenho e dos resultados organizacionais 
isso é possível, pois a companhia entende que para 
alcançar bons resultados financeiros, produtivos e 
tecnológicos, conforme Chowdrury (2003), afirma 
que há uma economia de talentos e que as boas ideias, 
conhecimentos, imaginação, criatividade e inovação 
são elementos chaves que promovem a obtenção de 
resultados da economia de talentos, onde as pessoas 
devem estar motivadas e bem amparadas pela organi-
zação que sempre trabalha para valorizar, desenvolver 
e reter os seus talentos. E terão como feedback  dos 
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seus colaboradores o desenvolvimento de um bom 
trabalho, comprometimento e anseio de estar sempre 
crescendo junto com a organização. 

7 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Observou-se que o maior desafio para as organi-
zações reterem seus profissionais é a forte concor-
rência que muitas vezes oferece muitas vantagens, 
o alto custo para investimento do colaborador e ou-
tros fatores como salários elevados, maior flexibi-
lidade e oportunidades. Por isso, a importância da 
pesquisa realizada onde há a necessidade de definir 
diretrizes estratégicas de adoção deste programa, 
pois reter profissionais competentes com alta visi-
bilidade no mercado não é fácil, mas se a organiza-
ção estiver preparada no sentido de avaliar todos os 
aspectos ao qual esta decisão implicará será mais 
fácil na tomada de decisão, sempre sendo realista 
consigo mesma e com o colaborador, ofertando o 
salário ao qual pode pagar, bem como, benefícios. 
Os objetivos da pesquisa foram atendidos onde ana-
lisar as diretrizes estratégias para a Retenção de 

Talentos, bem como, identificar o funcionamento 
das políticas adotadas, relevância e aplicabilidade 
que estas exercem aos colaboradores que a compõe 
a organização estudada.

Reter talentos não é uma tarefa fácil em meio a 
todos os desafios para o desenvolvimento desta práti-
ca, mas possibilita a empresa uma melhor vantagem 
competitiva e a existência de bons profissionais que 
fazem a diferença no trabalho que desenvolvem, além 
disso, há um melhor clima organizacional e empenho 
aos trabalhos realizados. Esta prática é relativamente 
nova no mercado, mas que vem apresentando resulta-
dos positivos. A problemática da pesquisa foi respon-
dida, na oportunidade “Quais os desafios e dificulda-
des encontradas na implantação da Política de Gestão 
de talentos?” Diante dos resultados apresentados vá-
rios pontos foram tratados e devidamente menciona-
dos pelos autores selecionados para esta pesquisa.

Através deste estudo pode-se identificar que a Re-
tenção de Talentos é uma prática relativamente nova 
que está fazendo a diferença nas organizações que 
aderiram a esta política, além de possibilitar melho-
rias e avanços de desempenho para a empresa. 
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resUmo
Como forma de ampliar o acesso à educação superior, principal meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (2001), o governo brasileiro desenvolveu 
iniciativas como a criação do Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em instituições de educação privada para alunos oriundos 
do ensino médio público, por meio de isenções fiscais de tributos federais concedidas às IES participantes. No esteio do Prouni, a Prefeitura Municipal de Natal/
RN criou um programa semelhante, o Programa de Incentivo à Educação Universitária (Proeduc), que vigorou de janeiro de 2009 a agosto de 2013.  O objetivo do 
estudo foi o de realizar um estudo comparativo do índice de rendimento acadêmico (IRA) de alunos bolsistas do Prouni (Federal), Proeduc (Municipal) e não bolsistas 
no curso de Administração de uma IES privada de Natal/RN. Foi utilizada uma base de dados com IRA de 2.571 alunos, do curso de administração, caracterizando 
o estudo como uma pesquisa censitária, que utilizou a análise de regressão simples e múltipla. Os resultados mostraram que as médias dos alunos bolsistas foi 
superior a dos alunos não bolsistas, destacando-se as notas dos bolsistas Prouni, maior que as notas dos bolsistas Proeduc. O resultado de melhor desempenho do 
IRA dos alunos bolsistas do programa federal, sobre os alunos bolsistas do programa municipal, e destes últimos sobre os alunos não bolsistas ficou demonstrando 
na análise de regressão simples, bem como, na análise de regressão múltipla. A política de bolsas de estudos para o ensino superior, seja Federal ou Municipal, 
permite, além da inclusão de jovens no ensino superior, a melhoria da qualidade da educação superior a partir do incremento do desempenho acadêmico geral.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Superior. Desempenho Acadêmico.
 

aBstract
As a way to expand access to higher education, the main goal set in the National Education Plan (2001), the brazilian government has developed initiatives such as 
the creation of the University for All Program (Prouni), which offers scholarships for private education institutions to students from public high school, through tax 
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exemptions from federal taxes granted to participants institutions. In the context of Prouni, the city of Natal/RN created a similar program, the Incentive Program 
for Higher Education (Proeduc), which ran from January 2009 to August 2013. The aim of the study was to conduct a comparative study academic performance 
index of scholarship students Prouni (Federal), Proeduc (Municipal) and not scholars in the course of directors of a private institution of Natal/RN. A database with 
all academic performance index 2,571 business students, characterizing the study as a census survey, which used the analysis of simple and multiple regression. 
The results showed that the mean scholarship students was higher than that of non-scholarship students, highlighting the notes of Prouni grantees (Federal 
program), higher than the scores of fellows Proeduc (Municipal program). The result of IRA best performance of the scholarship students of the federal program 
on the scholarship students of the municipal program, and the latter on non-scholarship students was demonstrating the simple regression analysis, as well as 
in multiple regression analysis. The scholarship policy for higher education, either Federal or Municipal, allows, besides the inclusion of young people in higher 
education, improving the quality of higher education from the increase in overall academic performance.

Key words: Policy. Higher Education. Academic Performance.
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1 INTRODuÇÃO

A educação superior é um dos temas fundamen-
tais para o desenvolvimento de uma nação. Lucchesi 
e Abrahão (2006) definem a educação superior como 
uma rede de diálogos acadêmico-científicos que en-
trelaçam nas atividades de produção, transmissão e 
socialização do conhecimento. Dessa forma, o ensi-
no superior está em constantes transformações, visto 
que a ideia do conhecimento válido e relevante e não 
está descontextualizado da conjuntura político-eco-
nômica de um determinado momento. 

A educação superior brasileira passou por profun-
das mudanças no final do século XX. Mesmo presen-
tes desde os anos 40 no Brasil ocorreu grande expan-
são no número de IES privadas no país, sobretudo do 
final dos anos 90 até o final da primeira década dos 
anos 2000. Segundo dados do PNAD/IBGE (2009), 
houve um aumento de 278% no número de alunos 
matriculados período de 1999 a 2009: de 2,3 para 6,4 
milhões. Esse crescimento se deu, sobretudo, no setor 
privado: segundo dados do último Censo da Educa-
ção Superior do MEC/INEP, que trouxe informações 
correspondentes a 2013, dos 7.526.681 estudantes bra-
sileiros que estão efetivamente matriculados na edu-
cação superior, cerca de 5.421.639 (72%) estão em IES 
privadas, 1.252.952 (16,4%) estão em IES federais e 
852.090 alunos (11%) se encontram matriculados em 
IES estaduais ou municipais. Mesmo com esse cres-
cimento, o Brasil ainda apresenta baixos índices de 
acesso ao ensino superior. 

Segundo Nunes (2002), o sistema educacional 
superior brasileiro é um sistema de elite, pois se-
gundo dados do Censo da Educação Superior de 
2013, somente 15,1% da população da faixa etária 
dos 18 aos 24 anos, faixa populacional utilizada pela 
OCDE para mensurar o acesso, está efetivamente 
matriculada em algum curso superior.  Tais núme-
ros evidenciam o desfavorável quadro brasileiro em 
relação aos seus vizinhos: na Argentina, o porcentu-
al de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior é de 
40% e no Chile, de 27%. Para caracterizar um siste-
ma de massa, o sistema deve absorver de 15 a 33% 
dessa população, e para ser considerado universal, 
deve absorver mais de 33%. 

Assim, a questão do acesso ao ensino superior 
tornou-se um tema central na agenda da educação 
brasileira. Para aumentar a quantidade de estudantes 
no ensino superior diversos programas vêm sendo 
desenvolvidos, a maioria delas em âmbito Federal, 

como o Programa Universidade para Todos (Prouni), 
programa do governo federal que concede bolsas de 
estudos em IES privadas a alunos egressos do ensi-
no médio público mediante isenção fiscal de tributos 
federais. A Prefeitura Municipal de Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, criou em 2008 um programa 
municipal semelhante ao Prouni, chamado Proeduc, 
concedendo isenção de tributos municipais. 

Entretanto, após ter acesso à educação superior, 
por meio destes programas inclusivos, como é o de-
sempenho acadêmico do estudante bolsista? Há di-
ferenças consistentes em relação ao desempenho dos 
alunos não bolsistas? E entre os bolsistas dos dois 
programas? O presente estudo se propôs a realizar 
um estudo comparativo do índice de rendimento aca-
dêmico (IRA) de alunos bolsistas do Prouni (Fede-
ral), Proeduc (Municipal) e não bolsistas no curso de 
Administração de uma universidade privada em uma 
capital nordestina.

O artigo divide-se em cinco etapas, quais sejam: 
introdução, fundamentação teórica, onde se traçará 
um histórico a respeito do ensino superior brasilei-
ro, as questões de acesso e o desempenho dos alunos 
bolsistas, bem como as políticas de acesso ao ensino 
superior privado objetos deste estudo, procedimentos 
metodológicos da pesquisa, a análise dos resultados e 
considerações finais.

 
  2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: 
UM BREVE HISTÓRICO

O início da educação superior brasileira data de 
1808 - antes disso, era proibida em território nacional 
visto que representava um instrumento de libertação 
dos colonos. Até essa data, a educação no Brasil era 
responsabilidade dos jesuítas, que cuidavam tanto da 
catequização dos indígenas quanto da formação bási-
ca da elite, nos colégios reais, onde os filhos da clas-
se dominante eram preparados para ingressarem nas 
universidades europeias, sobretudo a Universidade de 
Coimbra, em Portugal (FÁVERO, 1980)

A primeira universidade brasileira, que reunia vá-
rias faculdades sob a direção de um Conselho Univer-
sitário, foi fundada no Rio de Janeiro em 1920, como 
fruto da união das Faculdades de Direito e de Medici-
na e a Escola Politécnica. Em outros países da Améri-
ca Latina, universidades foram criadas poucas déca-
das após o descobrimento. Até 1920, o Brasil adotava 
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o modelo francês napoleônico, onde o ensino superior 
era feito em escolas ou faculdades isoladas, ou ainda 
diretamente na Europa, em universidades como as de 
Coimbra, Portugal, modalidade restrita às camadas 
mais abastadas da população (BARREYRO, 2006)

Ainda no século XX, convém mencionar a re-
forma universitária de 1968, que deliberou: a uni-
versidade como ambiente prioritário para o desen-
volvimento do ensino superior, embora permitisse 
a existência dos estabelecimentos isolados; o ensino 
indissociável da pesquisa; a autonomia das univer-
sidades (didático-científica, disciplinar, administra-
tiva e financeira). A constituição de 1988, em seu 

artigo 213, determina que os recursos públicos serão 
destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópi-
cas, definidas em lei, desde que estas comprovem 
finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação.

Os anos 90 foram marcados por um forte cresci-
mento da educação superior, sobretudo por meio do 
setor privado. No período de 1996 a 2004, as IES pri-
vadas alcançaram o patamar de mais de 1.780 insti-
tuições, o que representa quase 90% das instituições 
de ensino superior do país, respondendo por mais de 
70% das matrículas. 

1996 922 - 6.664 - 1.868.529 -
2004 2.013 118,3 18.644 180,6 4.163.733 122,8

1996 22,9 77,1 44,8 55,2 39,4 60,6
2004 11,1 88,9 33,6 66,4 28,3 71,7

Tabela 01 - Distribuição das IES, cursos e matrículas - Brasil 1996 e 2004

Tabela 02 - Percentuais de Instituições, cursos e matrículas de graduação presencial, 
segundo a categoria administrativa - Brasil 1996 e 2004.

Fonte: INEP (2006).

Fonte: INEP (2006).

Ano	 IES	 Δ%	 CurSoS	 Δ%	 MAtríCulAS	 Δ%

Ano	 PúblICAS	 PrIvAdAS	 PúblICAS	 PrIvAdAS	 PúblICAS	 PrIvAdAS
																																	InStItuIçõES	(%)																																CurSoS	(%)	 	 																														MAtríCulAS	(%)

Mesmo com todo o crescimento observado na se-
gunda metade dos anos 90, diversos pesquisadores da 
área de educação como Nunes (2002, 2007), Corbuc-
ci (2004), Hermida (2006), Carvalho (2006) e Guerra 
(2009) concordam em afirmar que havia um garga-
lo que limitava o acesso dos estudantes à educação 
superior: as universidades federais estavam com sua 
oferta de vagas praticamente congelada e boa parte 
dos estudantes que concluíam o ensino médio não 
tinham condições de arcar com o custo de estudar 
em IES privadas. Como forma de ampliar o acesso 
à educação superior, o Plano Nacional de Educação 
(2001) estabeleceu como meta aumentar o para 30% 
o percentual de jovens de 18 a 24 matriculados em 
cursos superiores.

O Programa de Governo do primeiro mandado do 
Presidente Lula apresentou suas proposições em rela-

ção à educação através de um documento intitulado 
“Uma escola do tamanho do Brasil”, discutido por 
mais de um ano por políticos e especialistas convida-
dos e pelo staff do então candidato. O documento en-
fatizava, sobretudo, a ampliação do acesso educação 
superior, de acordo com o previsto no PNE (2001). 
(SILVA JR., 2005)

Ao passo que a ampliação da educação superior, 
através da ampliação do acesso, estava em pauta, o 
setor privado chegou a um percentual de 49,5% de 
vagas ociosas em 2004. A partir de uma articulação 
entre entidades representativas do setor privado e o 
governo, houve um entendimento de que o acesso po-
deria ampliado em um primeiro momento utilizando 
o sistema privado, e para isso foram desenvolvidas 
políticas públicas para possibilitar o acesso por meio 
de IES privadas.
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2.2 POLÍTICAS DE ACESSO AO ENSINO 
SUPERIOR PRIVADO

2.2.1 O PROUNI

A primeira medida desenvolvida pelo governo 
brasileiro para tentar alcançar a meta prevista no 
PNE (2001) e ampliar significativamente o acesso à 
educação superior, foi a criação do Programa Uni-
versidade para Todos – Prouni. Criado em 2004, 
pela medida provisória nº 213, e institucionalizado 
pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, o pro-
grama tinha como objetivo de garantir acesso ao 
ensino superior de alunos oriundos da rede pública 
de ensino, ofertando bolsas de estudo parciais e in-
tegrais em instituições de ensino superior privado. 
Como contrapartida, as IES privadas ganham isen-
ções de quatro tributos federais: Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL); e Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ).

Além da isenção fiscal supracitada, as IES que 
aderissem ao programa ganhariam prioridade na dis-
tribuição dos recursos do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES). Ademais, as 
IES que não possuíam autonomia, receberiam auto-
rização para ampliar o número de vagas em seus cur-
sos, desde que aumentassem de forma proporcional o 
número de bolsas. 

Os estudantes aptos a concorrer às bolsas do Pro-
grama deveriam atender aos seguintes requisitos: a) 
ter cursado todo o ensino médio em escolas da rede 
pública ou em instituições privadas, desde que com 
bolsa integral; b) ser estudante portador de deficiên-
cia, nos termos da lei, ou; c) ser professor da rede pú-
blica de ensino, para postular a vaga dos cursos de 
licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados 
à formação do magistério da educação básica, inde-
pendentemente dos padrões de renda fixados para os 
demais estudantes.

Segundo dados do MEC, O Prouni também pas-
sou a oferecer ações conjuntas de incentivo à perma-
nência dos estudantes nas instituições, como a Bolsa 
Permanência, o convênio de estágio MEC/CAIXA e 
o FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior, que possibilita ao bolsista parcial 
financiar até 100% da mensalidade não coberta pela 
bolsa do programa.

A nota no Exame Nacional do Exame Médio 

(ENEM) é critério classificatório na distribuição das 
bolsas. O estudante deve ter obtido ao menos 45 pon-
tos (média aritmética entre as provas de redação e co-
nhecimentos gerais) no exame e a sua pontuação dá 
o direito de escolha dentre as cinco instituições pré-
-escolhidas pelo aluno no momento da inscrição. A 
inscrição do aluno é feita pela internet ou por meio de 
um número de telefone gratuito; as instituições parti-
cipantes do programa devem disponibilizar acesso à 
internet para os candidatos. 

Os critérios de seleção das instituições participan-
tes do Prouni encontram-se na portaria na portaria n. 
478, de 15 de Abril de 2008. Para aderir ao programa, 
as instituições devem solicitar junto a MEC a parti-
cipação no convênio e exige-se destas que os cursos 
oferecidos não tenham sido reprovados em nenhum 
dos mecanismos de avaliação desenvolvidos pelo go-
verno (ENADE e Provão). 

Tal medida foi determinada pela lei n. 11.509, de 
20 de julho de 2007, para evitar distorções como as 
que ocorreram em 2006. Segundo o jornal O Globo, 
de 8 de janeiro de 2006, das 91.100 vagas oferecidas 
pelo Programa Universidade Para Todos, cerca de 
1.100 eram em cursos superiores reprovados em sis-
temas de avaliações do Ministério da Educação, seja 
pelo Provão, no governo Fernando Henrique Cardoso, 
ou pelo Exame Nacional de Estudantes. São 87 cursos 
reprovados pelo provão, uma ou mais vezes - quatro 
também foram reprovados no ENADE. As institui-
ções que já participam do programa devem enviar se-
mestralmente ao MEC as informações relacionadas 
ao desempenho dos alunos bolsistas, bem como atua-
lizar seu cadastro junto ao Ministério.

O programa oferta bolsas de estudo parciais e 
integrais. As bolsas integrais são destinadas a brasi-
leiros não portadores de diploma superior que se en-
quadrem na faixa de renda familiar de até um salário 
mínimo e meio, per capita. As bolsas parciais podem 
correspondentes a 25 ou 50% do valor da mensalida-
de, levando em consideração todos os descontos ofe-
recidos pela instituição, e podem ser preenchidas por 
brasileiros não portadores de diploma superior cuja 
renda familiar seja de até três salários mínimos, per 
capita. A questão da faixa de renda é uma das ques-
tões mais discutidas pelos especialistas em educação, 
visto que somente conceder bolsas de estudo pode 
não ser suficiente para que um aluno consiga manter-
-se no ensino superior. 

Os bolsistas contemplados com descontos de 50% 
podem requerer o auxílio do FIES, e assim pagar 25% 
do valor da mensalidade durante o curso e os demais 
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25% após a formatura, em período igual ao do curso.
Outra questão bastante polêmica do programa 

é a reserva de bolsas de estudo a estudantes que se 
declaram pretos, pardos ou índios. A quantidade de 
bolsas destinadas aos autodeclarados pretos, pardos 
ou índios é estabelecida com base no número de cida-
dãos de cada grupo étnico em cada Estado, segundo o 
último censo do IBGE. Os candidatos cotistas devem 
se enquadrar nos demais critérios socioeconômicos 
previstos no programa.

Segundo o Decreto 5.496/2005, no seu 14º artigo, 
as IES privadas que participam do programa devem 
informar ao MEC, a cada semestre, algumas informa-
ções a respeito dos bolsistas, tais como: frequência, 
desempenho acadêmico e evasão dos bolsistas por 
curso e turno. Os bolsistas devem ter aproveitamen-
to acadêmico igual ou superior a 75% das disciplinas 
cursadas. Mesmo que este índice não seja atingido, 
o coordenador do PROUNI pode autorizar por mais 
uma vez a manutenção da bolsa.

Segundo o MEC, o PROUNI já atendeu, desde sua 
criação até o final de 2013, 1,27 milhão de estudantes 
sendo 69% com bolsas integrais, 86% em cursos pre-
senciais, 74% no turno noturno e 50% de estudantes 
negros. Desde 2007, o PROUNI - e sua articulação 
com o FIES - é uma das ações integrantes do Plano 
de Desenvolvimento da Educação – PDE.

2.2.2 O PROEDUC

No tocante à ampliação do acesso à educação su-
perior, o Prouni alcançou resultados expressivos, apre-
sentado na seção anterior, o que acabou inspirando ini-
ciativas similares em níveis estadual e municipal. 

A Prefeitura Municipal de Natal promulgou a Lei 
Municipal 0257/2008, que institui o Programa Muni-
cipal de Incentivo à Educação Universitária, Proeduc. 
De maneira análoga ao Prouni, o Proeduc é um pro-
grama que fornece bolsas parciais, de 50% na men-
salidade, em instituições privadas de ensino superior 
para alunos que: a) tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas municipais ou estaduais; b) 
sejam residentes e domiciliados no município de Na-
tal; c) possuam renda familiar per capita mensal de 
até quatro salários mínimos; d) não tenham título de 
graduado, obtido previamente; e) não estejam matri-
culados em instituições públicas de ensino superior 
(NATAL, 2008).

Como contrapartida, 
A Instituição de Ensino Superior que aderir 
ao PROEDUC poderá compensar o valor das 

bolsas de estudos concedidas com o Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS, 
decorrente da prestação de serviço de ensino 
superior de graduação e pós graduação por 
ela efetuados. Parágrafo único - A compensa-
ção de que trata este artigo limita-se a cinco 
por cento (5%) da receita anual decorrente da 
prestação de serviços de ensino superior de 
graduação e pós-graduação (NATAL, 2008).

No tocante à sua concepção, o programa segue 
uma estrutura bastante semelhante ao Prouni, en-
tretanto, os estudantes não são obrigados a se sub-
meter ao Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. 
Segundo o Art. 4o. da Lei que institui o programa: 
“terão o benefício do Proeduc aqueles candidatos que 
[...] classificar-se em processo seletivo na Instituição 
de Ensino Superior ou no Exame Nacional de Ensino 
Médio – Enem em colocação suficiente para o pre-
enchimento das vagas disponíveis” (NATAL, 2008). 
Para ingressar como bolsista do Prouni, os candidatos 
devem obter 45 pontos nas provas de redação e co-
nhecimentos gerais. 

Esse ponto representa uma flexibilidade conside-
rável na seleção dos alunos: o fato da não obrigatorie-
dade em realizar um exame nacional, mas apenas um 
exame seletivo interno para posterior alocação dos 
estudantes. 

O programa instituído na Prefeitura Municipal 
da cidade de Natal evitou determinados pontos polê-
micos do Prouni: não há tratamento diferenciado no 
tocante à raça/cor da pele e não há categorias de bol-
sistas diferenciados ─ todos os bolsistas do Programa 
recebem 50% de isenção na mensalidade. 

Em relação ao desempenho mínimo exigido pelo 
estudante, o art. 6.° do Decreto que implementa o 
Programa diz em seus parágrafos I e III, respectiva-
mente, que “será retirado do Proeduc o beneficiário 
que: seja reprovado em mais de três disciplinas do 
curso ao qual esteja vinculado; ultrapassar em mais 
de 50% (cinquenta por cento) do tempo mínimo para 
a conclusão do curso em que esteja vinculado” (NA-
TAL, 2008). Em comparação com o programa fede-
ral, percebe-se que há maior rigidez no tocante ao de-
sempenho, visto que no Prouni os alunos devem ser 
aprovados em 75% das disciplinas do curso. 

Por fim, como se trata de um programa municipal, 
não há relação direta com o MEC. Segundo o Decreto 
8.623/2008, 

Art. 9.° - Visando acompanhar o cumpri-
mento das regras do presente Programa, será 
criada a Comissão Permanente de Acompa-
nhamento do PROEDUC, composta de um 
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representante da Secretaria Municipal de 
Educação, um representante da Secretaria 
Municipal de Tributação, e cinco assistentes 
sociais, sendo desse colegiado as seguintes 
atribuições:
I - convocar beneficiários do Programa, em 
casos da necessidade de confirmação das in-
formações prestadas; 
II - promover, a qualquer tempo, visitas do-
miciliares feitas pelas assistentes sociais para 
confirmar o preenchimento das condições 
exigidas pelo Programa;
III - instaurar e presidir processos adminis-
trativos visando a exclusão de beneficiários 
do Programa. 

O Proeduc possibilitou o acesso de alunos de es-
colas públicas da cidade de Natal ao ensino superior 
privado, de acordo com a Prefeitura de Natal, o pro-
grama obteve a adesão da maioria das IES da cidade. 
No entanto, em julho de 2013 o prefeito de Natal ale-
gou problemas orçamentários e comunicou o término 
do programa: “hoje temos um déficit de R$ 1 milhão 
por mês e a educação superior não é de responsabi-
lidade da Prefeitura, com isso não abriremos novas 
vagas para o Proeduc”. Ainda segundo o prefeito os 
recursos advindos do fim das isenções fiscais serão 
aplicados na educação básica, “que é o dever do Mu-
nicípio” (FELIPE, 2013). 

2.3 DESEMPENHO DOS ALUNOS 
BOLSISTAS

Durante o processo de formulação do Prouni, dis-
cutiu-se em publicações científicas e artigos jornalís-
ticos a questão do desempenho dos alunos bolsistas, 
uma vez estes poderiam ser prejudicados pelo baixo 
nível da qualidade do ensino das escolas públicas de 
médio ou pelos efeitos da baixa renda familiar que 
poderiam prejudicar o rendimento acadêmico desses 
estudantes. Alguns dos críticos do Programa, em um 
viés altamente elitista, temiam que o programa con-
tribuísse para diminuir (ainda mais!) os indicadores 
de qualidade da educação superior. 

No entanto, diversas pesquisas compararam o de-
sempenho acadêmico de bolsistas do Prouni e alunos 
não bolsistas. O Ministério da Educação divulgou em 
seu site oficial que os bolsistas do ProUni “alcança-
ram médias iguais ou superiores a de seus colegas 
nas 14 áreas do conhecimento avaliadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), em 2006” (LORENZONI, 2007). 
No curso com o maior número de matrículas do país, 

Administração, o desempenho médio dos alunos bol-
sistas foi 7,9 pontos superior em relação aos não bol-
sistas: 42,3 contra  34,4. No curso de Biomedicina, a 
diferença foi ainda maior: 9 pontos (45,7 contra 36,7). 

A pesquisa “Acesso e permanência - a experiência 
do Prouni na PUC-Minas”, que utilizou dados do pri-
meiro semestre de 2005, mostrou que 77,1% dos alu-
nos bolsistas foram aprovados em todas as disciplinas 
cursadas; no caso dos alunos não-bolsistas, a apro-
vação foi de 70,1%. Entre os alunos não-bolsistas, o 
percentual de reprovação por frequência insuficiente 
foi de 9,3% e- dos alunos bolsistas, apenas 2,9 foram 
reprovados por frequência. 

Ainda, segundo dados da PUC-Minas coletados 
de 2005 a 2008 em pesquisa desenvolvida por Oli-
veira, Contarine e Cury (2012), concluiu-se que “a 
maioria dos bolsistas apresentou, nesses anos, desem-
penhos escolares, entre bons e muito bons, sendo que 
252 bolsistas foram ‘Destaque Acadêmico’”.

Um estudo desenvolvido pela Associação Brasilei-
ra de Desenvolvimento do Ensino Superior (Abraes) 
e divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo em 2 
de novembro de 2014, cruzou as notas dos estudantes 
nos exames do Enade de 2010, 2011 e 2012 com os 
dados dos questionários socioeconômicos.

Enquanto a média geral de acertos nas provas 
ficou em 43,19, a dos estudantes com bolsas 
integrais foi de 49,35. Os bolsistas superam 
os alunos das instituições públicas, cuja mé-
dia é 47,87. Desde 2005, o Prouni tem um 
acumulado de 1,496 milhão de bolsas. Do 
total, 70% são integrais - para quem tem 
renda familiar de até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Alunos com renda de até três salários 
podem ter bolsa parcial (50%) (TOLEDO; 
SALDAÑA, 2014).

As pesquisas supracitadas trazem dados somente 
de bolsistas do Prouni. A próxima seção apresenta o 
detalhamento dos procedimentos metodológicos desta 
pesquisa, que além de comparar alunos bolsistas Prou-
ni com alunos não bolsistas, também comparou o de-
sempenho destes com alunos bolsistas de um programa 
municipal, com características semelhantes ao Prouni. 

   3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

Nesta seção serão apresentados os procedimentos 
metodológicos utilizados no presente artigo. O estudo 
tem características descritivas e quantitativas. Os da-
dos que foram utilizados nessa pesquisa são de fontes 
primárias, disponibilizados pelo Sistema Acadêmico 
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e Financeiro da IES. O universo considerado é o de 
alunos do curso de Administração de uma instituição 
de ensino superior privada em Natal, capital do Rio 
Grande do Norte, totalizando 2.571 alunos – foram 
analisados os dados de todos esses alunos, caracteri-
zando o estudo como uma pesquisa censitária. 

A pesquisa utilizou dados de corte transversal ou 
cross-section, que segundo Wooldridge (2010), consis-
te em uma amostra de indivíduos tomada em um deter-
minado ponto no tempo, no caso o período utilizado foi 
o segundo semestre de 2011. Os dados foram cedidos 
pela IES e serão estudados aspectos como desempenho 
dos alunos durante todo o curso (índice de rendimento 
acadêmico - IRA), bem como se os alunos são bolsistas 
Prouni, Proeduc e alunos regulares não bolsistas. Os 
dados foram tratados com o software Stata Statistics 
para a regressão e criação das tabelas.

O índice de rendimento acadêmico (IRA) mede o 
desempenho acadêmico do aluno nos semestres cur-
sados ─ é gerado com base na média aritmética das 
disciplinas cursadas, seja com aprovação ou reprova-
ção, como também os aproveitamentos. A média para 
aprovação na IES é 7,0 (sete pontos).

Vale ressaltar que este estudo não tem o intuito de 
identificar individualmente os alunos (com desempe-
nho bom ou ruim) do Prouni ou Proeduc, e sim ana-
lisar o desempenho dos alunos. Diante disso, foram 
omitidas informações que possibilitassem qualquer 
identificação do aluno.

A pesquisa foi embasada na econometria, que de 
acordo com Wooldridge (2010), é baseada em pro-
cedimentos estatísticos que auxiliam a avaliação de 

políticas de governo e de negócios. No tocante à re-
gressão, o autor afirma que a simples ou bivariada é 
utilizada para estudar a relação entre duas variáveis; 
trata-se de um método utilizada para descrever e afe-
rir as relações existentes entre uma variável (depen-
dente ou explicada) e outras variáveis (independen-
tes ou explicativas); a análise de regressão múltipla é 
mais receptiva à análise ceteris paribus, pois ela nos 
permite controlar explicitamente muitos outros fato-
res (variáveis) que, de maneira simultânea, afetam a 
variável dependente.  Para Brooks (2002), a regressão 
é uma busca dos movimentos de uma variável, como 
resultado dos movimentos de alguma(s) outra(s).  A 
pesquisa utilizou análise de regressão simples e múl-
tipla, que permite a captação das influências de um ou 
mais fenômenos, melhorando a capacidade de prog-
nóstico a partir do modelo.

3.1 DEFINIÇÃO DO MODELO
 
Os testes empíricos consideram a especificação de 

uma regressão linear múltipla, a partir da qual seja 
possível se concluir sobre o desempenho acadêmico 
do Curso de Administração, utilizando como base as 
variáveis explanatórias. O modelo utilizado na pes-
quisa utilizou a seguinte definição matemática:

  
DesempenhoAcadêmico = β0 +β1IRAi + 

β2temprounii + β3temproeduci + β4sexoi + β5idadei 
+β6didserie1i + β7didserie2i + β8didserie3i + 
β9didserie4i + β10didserie5i + β11didserie6i + 
β12didserie7i + β13didserie8i + εi

Quadro 1: Descrição das variáveis

Desempenho-
Acadêmico
IRAi

temprounii

temproeduci
 

sexoi
 
Idadei

didserie1i
 

didserie2i
 

didserie3i

Índice de desempenho do curso de 
Administração da IES
Índice de Rendimento Acadêmico do aluno
Variável dummy que indica se o alunoi é 
bolsista PROUNI ou não
Variável dummy que indica se o aluno é bolsista 
PROEDUC ou não

Variável dummy que indica o sexo do aluno

Idade do aluno
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
primeiro período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
segundo período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
terceiro período

De 0 a 10

De 0 a 10
Confere-se o valor 1 para o aluno bolsista PROUNI 
e o valor 0 para o aluno que não bolsista PROUNI
Confere-se o valor 1 para o aluno bolsista PROEDUC 
e o valor 0 para o aluno que não bolsista PROEDUC
Confere-se o valor 1 para o aluno do sexo 
masculino e o valor 0 para o aluno do sexo feminino
Valor correspondente à idade do aluno
Confere-se o valor 1 para o aluno do primeiro 
período e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do segundo 
período e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do terceiro 
período e o valor 0 para o aluno de outros períodos

SIGlA																																		dESCrIçÃo	 																ESPECIFICAçÃo
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Fonte: elaboração própria

didserie4i
 

didserie5i
 

didserie6i
 

didserie7i
 

didserie8i
 

εi
 

Variável dummy que informa se o alunoi é do 
quarto período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
quinto período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
sexto período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
sétimo período
Variável dummy que informa se o alunoi é do 
oitavo período
Termo de perturbação ou erro do 
DesempenhoAcadêmico, assumindo a 
normalidade dos resíduos, ou seja, ~ N (0, σ 2 )

Confere-se o valor 1 para o aluno do quarto período 
e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do quinto período 
e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do sexto período 
e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do sétimo período 
e o valor 0 para o aluno de outros períodos
Confere-se o valor 1 para o aluno do oitavo período 
e o valor 0 para o aluno de outros períodos

SIGlA																																		dESCrIçÃo	 																ESPECIFICAçÃo

4. ANáLIsE DOs REsuLTADOs

4.1 ALUNOS NÃO-BOLSISTAS

Os alunos não bolsistas do curso de Administração 
da IES de Natal obtiveram média de 7,315, ou 73% de 
desempenho, nas disciplinas do curso. Analisando-se 
dados do Censo do Ensino Superior do INEP de 2009, 
a média nacional dos estudantes de Administração no 
ENADE é de 37,7 pontos, o que corresponde a 75% 

de desempenho. Os alunos da IES pesquisada encon-
tram-se na média nacional de desempenho. 

Também foi gerada a tabela 1 onde foi demons-
trada a regressão simples com o IRA e a variável 
dummy “sembolsa”. O modelo como um todo é bas-
tante significativo, como revela a estatística F de 
105,12: utilizando o Teste T para calcular as vari-
áveis isoladamente, e sabendo que o valor T tabela 
é de 1,96 a 5% de significância, obteve-se os dados 
conforme tabela 1 a seguir:

Fonte: Pesquisa Direta

Tabela 01 - Regressão Simples Alunos não-bolsistas

Ficou demonstrando através do teste t de -10,25, 
que a variável “sembolsa” que influencia negativa-
mente no índice de rendimento acadêmico.

4.2 ALUNOS PROUNI

Franco (2008) afirma que as características do 
ensino superior brasileiro, heterogeneidade dos 

estudantes que ingressam no ensino superior, as 
diferenças regionais e os distintos perfis das IES, 
além do baixo índice de acesso ao ensino supe-
rior, tornam fundamentais políticas de ampliação 
do acesso a educação superior, seja pela ampliação 
nas vagas oferecidas por instituições públicas, seja 
por meio de programas de concessão de bolsas em 
instituições privadas. 
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Alunos com bolsa ProunI
Alunos com bolsa	ProEduC
Alunos sem bolsa

322
698
1551

8.115
7.680
7.315

0.314
0.034
0.356

8.053
7.613
7.246

8.177
7.747
7.385

Tabela 02 - Média dos alunos

Fonte: Pesquisa Direta

ConFIAnçA	(95%)
IntErvAlo	dEdESCrIçÃo																																										quAntIdAdE											MédIA									dESvIo	PAdrÃo

A tabela 2 mostra o desempenho dos alunos do 
curso de Administração, agrupados por categoria. 
Os alunos não bolsistas totalizam mais de 50% do 
universo da pesquisa, obtendo-se a média de 7,315 
durante o curso. Os alunos bolsistas do PROUNI ob-
tiveram uma média de 8,115, o que representa um in-
cremento no rendimento acadêmico de 8%. O Censo 
do INEP de 2006 constatou que o desempenho dos 
estudantes bolsistas no ENADE foi igual ou melhor 
que os não bolsistas nas 14 áreas avaliadas naquele 
ano. Destas 14, em cinco áreas (biblioteconomia, ci-
ências econômicas, música, secretaria-executivo e te-
atro) a diferença de nota não foi estatisticamente sig-
nificante, já que o exame era aplicado sobre amostras 
de estudantes e a diferença nos resultados está dentro 
da margem de erro. Nas outras nove (administração, 
biomedicina, ciências contábeis, comunicação social, 
design, direito, turismo, formação de professores - 
normal superior- e psicologia), o desempenho foi es-
tatisticamente melhor.  No curso de Administração, 
objeto de estudo da presente pesquisa, a diferença foi 
de 7,9 pontos: os alunos não bolsistas tiveram uma 
média de 34,4 pontos, enquanto os bolsistas alcança-
ram média de 42,3 pontos (INEP, 2006).

Os alunos bolsistas sofrem uma maior pressão no 
tocante ao seu desempenho, pois precisam ter apro-
vação média de 75% das disciplinas no curso. Por 

exemplo: em um semestre onde se cursam cinco dis-
ciplinas, o aluno tem que ser aprovado em ao menos 
quatro. Segundo dados do MEC, publicados no jor-
nal Gazeta do Povo em 27 de junho de 2012, “entre 
os 193.194 alunos que deixaram a faculdade antes da 
formatura, desde que o projeto foi criado, em 2004, 
35.752 não conseguiram acompanhar a turma e por 
isso foram afastados”. A perda da bolsa por baixo 
desempenho acadêmico é a segunda maior causa de 
desvinculação do programa, correspondente a 18% 
do total, perdendo apenas por solicitação do bolsista, 
o que ocorreu com 62.964 beneficiados (MORAIS, 
2011).

Os dados acima mostram problemas no tocante à 
manutenção dos alunos bolsistas no ensino superior. 
Como se trata de um programa que visa a inclusão 
dos estudantes nas IES, o baixo desempenho é um 
indicador que demonstra a necessidade de um acom-
panhamento dos bolsistas por parte das IES. 

Também foi gerada a tabela 3 onde foi demonstra-
da a regressão simples com o IRA e a variável dummy 
“temprouni”. O modelo como um todo é bastante sig-
nificativo, como revela a estatística F de 90,09. Uti-
lizando o Teste T para calcular as variáveis isolada-
mente, e sabendo que o valor T tabela é de 1,96 a 5% 
de significância, obteve-se os dados conforme tabela 
3 a seguir:

Fonte: Pesquisa Direta

Tabela 03 - Regressão Simples Alunos com Bolsa PROUNI
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Analisando a composição da amostra, percebe-se 
que a quantidade de alunos bolsistas Proeduc é mais 
que o dobro do total dos alunos bolsistas Prouni - 698 
a 322, respectivamente. Para ser bolsista do Proeduc, 
o estudante precisava adequar-se ao perfil socioeco-
nômico exigido e realizar um processo seletivo na 
IES onde desejava estudar - não havia a obrigatorie-
dade de submeter ao Enem e nem de atingir uma pon-
tuação mínima, o que se refletiu no desempenho dos 
alunos. Por outro lado, outro ponto a ser discutido, diz 
respeito à perda da bolsa por baixo desempenho aca-
dêmico: no Prouni os alunos devem ser aprovados em 

75% das disciplinas do curso. Já no Proeduc, a perda 
da bolsa se dava quando o aluno era reprovado em 
três disciplinas durante o curso. A média dos alunos 
Proeduc foi de 7,680. 

Foi gerada a tabela 4 onde foi demonstrada a 
regressão simples com o IRA e a variável dummy 
“temproeduc”. O modelo como um todo é bastan-
te significativo, como revela a estatística F de 17,37. 
Utilizando o Teste T para calcular as variáveis iso-
ladamente, e sabendo que o valor T tabela é de 1,96 
a 5% de significância, obteve-se os dados conforme 
tabela 4 a seguir:

Fonte: Pesquisa Direta

Tabela 04 - Regressão Simples Alunos com Bolsa PROEDUC

Ficou demonstrando através do teste t de 4,17, que 
é uma variável que influencia positivamente no índice 
de rendimento acadêmico, não tão fortemente quanto 
a variável dummy “temprouni”.

4.4 REgRESSÃO LINEAR MúLTIPLA
 
Na sequência são avaliados o poder explicativo 

dos regressores, bem como a significância de cada 
uma das principais variáveis independentes. O mode-
lo como um todo é bastante significativo, como revela 
a estatística F de 23,66. Utilizando o Teste T para cal-
cular as variáveis isoladamente, e sabendo que o valor 
T tabela é de 1,96 a 5% de significância, obteve-se os 
dados conforme tabela 5 a seguir:

Tabela 04 - Regressão Linear Múltipla
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Fonte: Pesquisa Direta

Segundo os dados analisados, ter bolsa do Prouni 
foi a variável de maior poder de explicação do mode-
lo, onde o Teste T obteve o valor de 11.51. Com isso, 
pode-se inferir com 95% de confiança que o aluno 
bolsista do Prouni influencia positivamente no de-
sempenho. Já com relação ao aluno possuir bolsa do 
Proeduc, também ficou demonstrando através do teste 
t de 7.15, que é uma variável que influenciava positi-
vamente no desempenho. E que fatores como idade e 
em qual série o aluno se encontra não foram fatores 
relevantes para o desempenho acadêmico.

5 CONCLusÃO
 
Como forma de aumentar o acesso ao ensino su-

perior no país, o Governo Federal instituiu em 2005 
o Prouni, programa que concede bolsas integrais e 
parciais em IES privadas a estudantes de baixa renda 
familiar oriundos da rede pública de ensino. As IES 
participantes do programa são beneficiadas com isen-
ção de tributos federais. 

Em 2008, a Prefeitura Municipal de Natal, capi-
tal do Rio Grande do Norte, criou um programa se-
melhante: o Proeduc, que oferece bolsas parciais a 
estudantes de baixa renda familiar oriundos da rede 
pública de ensino, através da isenção de tributos mu-
nicipais às IES participantes. O programa foi extinto 
em agosto de 2013.

O presente artigo se propôs a desenvolver uma 
análise comparativa do desempenho acadêmico dos 
alunos não bolsistas, bolsistas Prouni e bolsistas Proe-
duc, a fim de identificar diferenças estatísticas signifi-
cantes entre esses alunos. Foram analisados os índices 

de rendimento acadêmico (IRA) de 2.571 alunos ma-
triculados no do curso de Administração de uma IES 
privada de uma capital nordestina, 

Os resultados mostraram que as médias dos alu-
nos bolsistas foi superior a dos alunos não bolsistas, 
destacando-se as notas dos bolsistas Prouni (progra-
ma federal), maior que as notas dos bolsistas Proeduc 
(programa municipal). Um fator sugerido para esse 
fator que pode estar contribuindo para essa média 
mais alta dos bolsistas Prouni é o processo seletivo: 
para ser bolsista do programa, o estudante precisa 
fazer o Enem e atingir uma pontuação mínima, o que 
não ocorria no caso do Proeduc. Também, outra va-
riável que pode influenciar nessa melhor média de 
alunos bolsistas, é o risco da perda da bolsa, em caso 
de reprovações.

O resultado de melhor desempenho do IRA dos 
alunos bolsistas do Prouni (bolsa Federal), sobre os 
alunos bolsistas do Proeduc (bolsa municipal), e dos 
alunos bolsistas do Proeduc, sobre os alunos não 
bolsistas ficou demonstrando na análise de regres-
são simples, que permitiu uma análise do IRA com 
a variável do tipo da bolsa, bem como, na análise de 
regressão múltipla, que foram inseridas outras variá-
veis, tais como, série, idade e sexo (que não influen-
ciar consideravelmente o desempenho acadêmico). A 
política de bolsas de estudos para o ensino superior, 
seja Federal ou Municipal, permite além da inclu-
são de jovens no ensino superior, segundo a pesqui-
sa aqui descrita, também favorecem que os alunos 
tenham um melhor desempenho acadêmico, contri-
buindo para elevar a qualidade da educação superior 
como um todo.
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resUmo
Este artigo teve como objetivo investigar até que ponto assessores de imprensa estabelecem uma estratégia de serviço em sua atuação profissional, de modo 
a  criar valor para seus clientes. Para atingir este foram utilizados quatro atributos do modelo de gestão de serviços: posicionamento, segmentação de clientes, 
serviços prestados e promessa do serviço. Foram realizadas entrevistas com 10 assessores de imprensa, a partir de um roteiro pré elaborado, tendo sido utilizadas 
entrevistas semi estruturadas. Os resultados indicam que estes profissionais não costumam definir uma estratégia de serviço, não detalham suficientemente os 
serviços a serem prestados, não explicitam os benefícios que serão entregues aos clientes, não vinculam os serviços a uma estratégia de segmentação de cliente 
e não definem o posicionamento estratégico. Conclui-se que não há uma prática disseminada, entre os assessores de imprensa, de formular uma estratégia de 
serviços que possa orientar a comunicação prévia com os clientes que contratam seus serviços, e a execução de uma estratégia de serviço fica, consequentemente, 
comprometida. Existem oportunidades para melhorar a comunicação dos profissionais de comunicação.

Palavras-chave: Estratégia de serviço. Gestão de serviços. Posicionamento. Segmentação de clientes. Assessoria de imprensa.

 
aBstract
This study aimed to investigate the extent to which press officers establish a service strategy in their professional practice, in order to create value for their customers. 
To achieve this four attributes of the service management model were used: positioning, customer segmentation, services and promise of service. Interviews were 
conducted with 10 press agents, following a pre prepared script and semi structured interviews were used. The results indicate that these professionals do not 
usually define a service strategy, do not detail sufficiently the services to be provided, do not mention the benefits to be delivered to customers, do not link the 
services to a customer segmentation strategy and do not define the strategic positioning. Conclusions lead to say that there is not a widespread practice among 
the press agents, to formulate a service strategy that can guide the prior communication with customers who hire services, and the execution of a service strategy 
is therefore compromised. There are opportunities to improve the communication of communication professionals.

Key words: Service strategy. Service management. Positioning. Customer segmentation. Press agent.
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1 INTRODuÇÃO

Com clientes mais exigentes e um mercado mais 
concorrido, os gestores mudam a forma de conduzir 
alguns dos processos nas organizações, principal-
mente os relacionados a serviços. As mudanças que 
vem ocorrendo fazem com que as organizações co-
mecem a trabalhar com estratégias de serviço, como 
um diferencial competitivo com foco no cliente para 
entregar benefícios e valor ao cliente, cujo objetivo 
é suprir as necessidades não atendidas dos clientes 
(BARBOSA, 2008; GRÖNROOS, 2009; NÓBRE-
GA, 2013; FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010). 
Por isso existe a necessidade de se estabelecer uma 
estratégia de serviço para cada setor, seja indústria, 
comércio ou serviço, para conduzir de forma mais di-
nâmica a gestão e operação dos serviços fornecidos 
ao cliente (NOBREGA, 2013). 

Na área de serviço, encontra-se a atividade de co-
municação, que vem se alterando ao longo do tempo, 
acompanhando os processos dinâmicos do mercado 
e do setor de serviço, tanto que hoje a assessoria de 
imprensa, uma das atividades de comunicação, está 
inserida no contexto da comunicação organizacional 
(DUARTE, 2013), ou seja, o trabalho desenvolvido 
pela assessoria de imprensa é considerado por Sar-
tor (2011) como estratégico, porque adapta a estru-
tura jornalística aos processos e ações da comunica-
ção organizacional, já que a assessoria de imprensa 
é detentora do conhecimento especializado, o qual 
promove e mantém uma relação com a mídia. Albu-
querque, Costa e Sousa (2010) afirmam que o uso das 
ferramentas da assessoria de imprensa, como o en-
vio de release como sugestão de pauta, palestras, site, 
vídeo e jornal institucional são estratégias de ação. 
Sartor (2011) ainda destaca que é de responsabilidade 
estratégica da assessoria de imprensa a construção e 
manutenção da imagem do cliente. Kunsch (2003) re-
lata que a comunicação começa a pensar, estruturar 
e aplicar uma postura estratégica em suas atividades 
com o uso das ferramentas, cujo foco é trabalhar para 
atender aos objetivos do cliente. Tanto que o papel dos 
assessores de imprensa passa a ser chave no proces-
so de comunicação da empresa e sociedade, pois este 
profissional no decorrer do desenvolvimento de suas 
atribuições vem percebendo que deve ser um facilita-
dor na circulação da notícia, mas de maneira estraté-
gica, pensando na assessoria de imprensa como um 
contexto amplo, alinhado com as estratégias organi-
zacionais (FERRARETTO; FERRARETTO, 2009). 

Assim, pressupõe-se que se o assessor de impren-
sa elaborar uma estratégia de serviço, e trabalhar de 
acordo com esta, proporcionará ao cliente melhoria 
constante em sua imagem, além de ajudar o cliente, 
uma empresa ou organização, a proporcionar ao seu 
consumidor final uma comunicação ágil, ao se utilizar 
das diversas ferramentas da assessoria de imprensa, 
pois com isso, seguirá o raciocínio de Lovelok e Wri-
ght (2001, p. 187), que defendem que a estratégia de 
serviço é a “razão de ser” da empresa, cujo objetivo 
é fornecer valor ao cliente, chegando à excelência do 
serviço com algo irresistível para o cliente. Esta visão 
de excelência poderá dar a direção para os assessores 
de imprensa, sinalizando o futuro organizacional da 
comunicação que deverá ser seguido. 

Porém, há um problema relacionado à formulação 
e execução de uma estratégia de serviço para criar va-
lor para seus clientes, pois os Assessores de Imprensa 
podem nem sempre estar cientes deste conhecimento, 
por ser este um tema mais restrito à área organizacio-
nal, nem sempre tratado na literatura sobre o papel 
do profissional de Assessoria de Imprensa, pensado, 
apenas, pelo viés jornalístico e não pela área de ges-
tão (SARTOR, 2011; ALBUQUERQUE; COSTA; 
SOUSA, 2010).

Enfim, este artigo investiga se os assessores de 
imprensa pensam e agem a partir de uma estratégia 
de serviço com base nos atributos Posicionamento, 
Segmentação do Cliente, Serviço e Promessa do Ser-
viço. Para isto, foi utilizado um construto sobre estra-
tégia de serviço, que serviu de roteiro para entrevistas 
junto a jornalistas assessores de imprensa.

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
ASSESSORIA DE IMPRENSA

A assessoria de comunicação trabalha de forma 
especializada, cujo foco é coordenar as ações da co-
municação do assessorado com os seus diversos pú-
blicos, estabelecendo estratégias que englobam três 
áreas de atuação: assessoria de imprensa, coordenada 
por um jornalista; relações públicas e publicidade e 
propaganda (KOPLIN; FERRARETTO, 2000). De 
acordo com Koplin e Ferraretto (2000), o jornalista 
cuida da informação jornalística, o relações públicas 
da imagem institucional e a publicidade e propagan-
da da parte mercadológica dos serviços e produtos 
organizacionais e que a união dos três, forma o tri-
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pé da assessoria de comunicação social. Segundo a 
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) (2007), 
a função do assessor de comunicação, normalmente 
é de responsabilidade do jornalista, que teve as suas 
atribuições de assessor de imprensa ampliadas e o le-
vando atuar como um gestor de comunicação, inte-
grando e coordenando os outros profissionais da área 
da comunicação.

Para Almansa (2010), a assessoria de comunica-
ção deve estar subordinada e ligada à alta gerência, 
cujo objetivo é gerenciar e controlar, além de interli-
gar todas as atividades de comunicação seja interna 
ou externamente, para produzir, manter e/ou melho-
rar a imagem do assessorado diante de seus públicos 
internos ou externos. Martín (2010) completa que as 
funções da assessoria de comunicação são: ter uma 
relação com os veículos de comunicação, cuidar da 
imagem corporativa, trabalhar com a comunicação 
interna, desenvolver ações de relações públicas, fazer 
o lobby e desenvolver as tarefas necessárias em situ-
ações de crise, sendo que as duas últimas com menos 
frequência. Almansa (2010) finaliza a ideia, afirman-
do que, a evolução da função da comunicação vem 
marcando a ampliação das atividades desenvolvidas 
pelas assessorias e pelos jornalistas.

A assessoria de imprensa, que é o foco deste arti-
go, consiste no envio de notícias jornalísticas de orga-
nizações para os veículos de comunicação de forma 
contínua (FENAJ, 2007). A assessoria de imprensa é 
um ofício estratégico e não só operacional, que inten-
sifica o fluxo de informação para os veículos de co-
municação, além de facilitar o acesso dos jornalistas 
às fontes das organizações, proporcionando um canal 
direto com a mídia. Esta atividade deve construir de 
maneira mais sólida o relacionamento com os jorna-
listas das redações e ainda deve incluir uma nova di-
reção nas empresas “para que ela seja mais aberta e se 
comunique, de maneira responsável, com uma parte 
maior da sociedade – tendo a mídia como mediadora” 
(MAFEI, 2005, p. 52). 

Segundo Braga e Tuzzo (2011, p. 2), a função 
dos assessores é a construção e a manutenção da 
imagem da organização, mas vai além da atividade 
operacional, alcançando a dimensão estratégica, ou 
seja, “de pensar [...] na sistematização de conheci-
mento na área da comunicação, no âmbito das rela-
ções humanas e na utilização de instrumentos ade-
quados na criação da imagem e seu monitoramento”. 
Mafei (2005) afirma que a função do assessor é de 
planejar e influenciar nas decisões organizacionais 
no âmbito da comunicação.  Para Cassiano e Sma-

niotto (2002), o assessor de imprensa é a ligação en-
tre o assessorado – organização e a imprensa, sendo 
que este profissional precisa entender qual a neces-
sidade de comunicação da empresa, qual o veículo 
que melhor se adéqua a esta necessidade, de acordo 
com o público que deseja atingir. 

Percebe-se que a função do assessor de imprensa 
tem modificado no decorrer dos tempos, uma vez que 
deixa de ser apenas o profissional que envia release 
para a imprensa e passa a ser um mediador e facilita-
dor para a circulação da notícia de forma estratégica 
(FERRARETTO; FERRARETTO, 2009). 

2.2 SERVIÇOS 

Os serviços são um setor com características espe-
cíficas cujo foco é agregar benefícios para o cliente, 
permitindo a satisfação pelo dinheiro investido para 
a realização das necessidades e desejos dos clientes, 
o qual poderá ou não estar agregado a um bem (FIT-
ZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010; GRÖNROOS, 
2009; KOTLER; KELLER, 2006). Pelo pensamento 
de Grönroos (2009), o serviço é uma atividade mais 
ou menos intangível, que são produzidos e consumi-
dos simultaneamente, tendo o cliente como coprodu-
tor em muitos dos processos, sendo o serviço percebi-
do de forma abstrata. Grönroos (2009, p. 47) também 
afirma que “a característica mais importante dos ser-
viços é sua natureza de processo”, porque envolve vá-
rias atividades, onde são utilizados diversos recursos, 
entre eles, pessoas, bens, informações, infraestrutu-
ra, e também porque grande parte das características 
de serviços deriva da característica do processo. Ou 
seja, como o serviço é uma atividade, ele é produzi-
do e consumido de forma simultânea, surgindo desta 
maneira a característica da inseparabilidade. Grön-
roos (2009) também destaca que o serviço não pode 
ser estocado e na maioria das vezes não resultam em 
propriedade e apresenta inconsistência no processo, 
já que um serviço prestado a um cliente por um fun-
cionário não será o mesmo prestado a outro cliente 
pelo mesmo funcionário de uma determinada empre-
sa, apresentando a heterogeneidade do serviço.

Assim, verifica-se que a assessoria de imprensa, 
enquanto atividade, está diretamente relacionada 
com as definições e características do serviço, já que 
este é considerado uma atividade, um processo, uma 
experiência vivida, o qual entrega valor e benefício 
ao cliente (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010; 
GRÖNROOS, 2009; JOHNSTON; CLARK, 2010; 
ZEITHAML; BITNER, 2011; NÓBREGA, 2013) 
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e uma das propostas da assessoria de imprensa é a 
entrega de valor para o cliente, utilizando diversos 
recursos, entre eles, informação, pessoas e infraes-
trutura.

2.3 ESTRATÉgIA DE SERVIÇO

A estratégia de serviços está interligada com a 
definição de serviço, a qual está relacionada com a 
missão da organização e com a estratégia do negócio, 
por isso o passo inicial é definir o que deve ser reali-
zado, para quem, como e com quais recursos, sempre 
pensando nos benefícios oferecidos aos clientes, com 
destaque para o desfecho do processo e o resultado 
técnico (GRÖNROOS, 2009). Nóbrega (2013) afirma 
que a estratégia de serviço propõe como a empresa 
oferece os serviços a seus clientes, de forma a gerar 
valor para o produto principal desta organização. Para 
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), o foco da estraté-
gia de serviços é suprir as necessidades não atendidas 
dos clientes.  

Johnston e Clark (2010) explicam que a estratégia 
de serviço é um conjunto de políticas e planos para 
atingir e atender os objetivos organizacionais, em 
termos de mercado, o foco é obter vantagem sobre a 
concorrência ou se manter no mercado. Percebe-se, 
então, que as empresas precisam formular a propos-
ta de serviços com base nos recursos organizacionais 
com a intenção estratégica junto com o segmento que 
pretende atingir, gerando valor (GRÖNROOS, 2009; 
HOFFMAN et al, 2009; FITZSIMMONS; FITZSM-
MONS, 2010; ZEITHAML; BITNER, 2003).

Por isso, as ações e atividades desenvolvidas pela 
assessoria de imprensa são consideradas estratégicas, 
quando adaptam os processos e ações da comunica-
ção à estrutura jornalística, por ser detentora do co-
nhecimento especializado, promovendo e mantendo 
uma relação com a mídia, mantendo um fluxo con-
tínuo e relacionamento de longo prazo com a mídia 
e a sociedade (SARTOR, 2011; BONFADINI, 2007). 

2.4 ESTRATÉgIA DE SERVIÇOS EM 
ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Contatar a redação, passar informações da empre-
sa de forma jornalística ágil e com exclusividade para 
um veículo específico, enviar sugestão de pauta são 
considerados atividades especializadas e estratégi-
cas para a gestão das informações das organizações 
(SARTOR, 2011). Albuquerque, Costa e Sousa (2010) 
destacam que o envio de release como sugestão de 

pauta, palestras, site, vídeo e jornal institucional 
são ferramentas estratégicas de ação da assessoria 
de imprensa, sendo relevante a atuação da assesso-
ria de imprensa por esta ter um papel de construir e 
manter a comunicação. Para Sartor (2011), também é 
estratégia da assessoria de imprensa a construção da 
imagem do assessorado, que é cuidar da aparência do 
assessorado; orientar, treinar e acompanhar o porta-
-voz da organização nas interações com jornalistas e 
com a sociedade, além de controlar, amenizar, admi-
nistrar as crises de imagem da organização de forma 
planejada e com transparência. Isto é possível porque 
a assessoria de imprensa assumiu um “papel ativo na 
construção e na gestão da imagem [...], a AI não é 
percebida, sob essa ótica, como atividade meramente 
executiva, mas como lugar de planejamento e con-
cepção dos projetos de uma organização” (SARTOR, 
2011, p. 75). Então, a assessoria de imprensa define 
as estratégias de acordo com as técnicas jornalísticas 
e as necessidades e políticas institucionais do asses-
sorado e “se equilibra, portanto, entre o domínio da 
técnica jornalística, a capacidade de administrar a vi-
sibilidade e a imagem organizacionais e a habilidade 
de relacionar-se” com a mídia (SARTOR, 2011, p. 78).

As assessorias de imprensa são especialistas em 
planejar a comunicação, responsáveis pelo relaciona-
mento do cliente com os veículos de comunicação, 
cujo foco é consolidar a imagem da empresa, além 
de desenvolver projetos com criatividade para imple-
mentar ações que mostrem o diferencial competitivo 
do cliente. Para isto, o assessor precisa conhecer em 
profundidade as características, potenciais e dificul-
dades do assessorado para desenvolver ações e pro-
jetos para utilizar ferramentas de comunicação com 
procedimentos exclusivos de acordo com o perfil do 
cliente e dos públicos que quer comunicar e atingir 
(DI BELLA, 2011). Seguindo este raciocínio, Cardo-
so (2006) afirma que se deve pensar a comunicação 
como um processo maior, o qual se confundirá com 
a estratégia da empresa e não ficar restrito a ações 
internas ligadas a departamentos. 

   3 mODELO CONCEITuAL

Para condução da pesquisa, o modelo de Nóbrega 
(2013) foi adaptado para a atividade de Assessoria de 
Imprensa, sendo completado com alguns dos atribu-
tos com base também na literatura sobre as estratégias 
elaboradas pela assessoria de imprensa, considerando 
como os principais autores para a construção do cons-
tructo para a pesquisa: Duarte (2010), Sartor (2011), 
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Kunsch (2008), Di Bella (2011), Mintzberg, Ahlstrand, 
Lampel, (2010), Colnago (2006), Albuquerque, Costa e 
Sousa (2010), Gonzales (2012) e Marchiori (2008).

Para a construção do modelo, foi elaborado o 
quadro 1, que é composto pelos atributos que estão 
ligados às dimensões correlatas, e são apresentados 

fazendo o elo com seus autores, além de destacar a 
descrição de cada um. As quatro dimensões – Asses-
soria de imprensa, Assessoria de imprensa e estraté-
gia, Estratégia e Estratégia de serviço - propostas no 
quadro 1 - referem-se a assuntos abordados no refe-
rencial teórico.

Quadro 1: Relação dimensão, atributos, descrição e autores

Fonte: Barreto (2014)

Assessoria de imprensa

Assessoria de
imprensa e estratégia

Estratégia

Estratégia de Serviço

Plano de ação

Ferramentas de comunicação

Segmento / Público-alvo

Posicionamento / imagem

Análise Ambiental - SWOT

Serviços
Competências essenciais / 
Diferenciais
Promessa do serviço – 
Criação de valor

Estratégia traçada para alcançar o 
objetivo organizacional.

Todos os instrumentos utilizados 
pela assessoria de imprensa

O mercado que pretende trabalhar.

A imagem fornecida e percebida 
pelo cliente.
Analisa o ambiente interno e externo. 
Pontos fortes e fracos, oportunidades 
e ameaças, lacunas
Identificar todos os serviços oferecidos.
O que a empresa faz que se 
diferencie da concorrência.
São os benéficos entregues ao 
cliente.

Marchiori (2008)

Duarte (2010)
Albuquerque, 
Costa e Sousa (2010), 
Gonzales (2012)
Kunsch (2008), 
Nóbrega (2013)
Sartor (2011)
Nóbrega (2013)
Nóbrega (2013)
Mintzberg, Ahlstrand, 
Lampel, (2010)
Nóbrega (2013)

Nóbrega (2013)

Nóbrega (2013)

dIMEnSÃo																								AtrIbutoS	 								dESCrIçÃo																																												AutorES

O constructo do estudo segue a seguinte linha de 
pensamento e estratégia para o serviço oferecido: 
primeiro avaliar e verificar o Posicionamento, como 
o profissional é visto pelo público consumidor; se-
gundo, identificar o Segmento de clientes que atua, 
pretende atuar, ou os potenciais clientes; na sequ-
ência identificar os Serviços disponíveis ou os que 
podem passar a oferecer e se os serviços são seg-
mentados por tipo de cliente; o quarto passo é fazer 
uma Análise ambiental – SWOT, para identificar as 
oportunidades existentes, lacunas não preenchidas, 
serviços a melhorar, as ameaças, concorrentes e fa-
tores externos que possam afetar a empresa de forma 
negativa, além das forças e fraquezas da empresa; 
o quinto passo é identificar as competências essen-
ciais, ou seja, o que o profissional faz de melhor, 
que a concorrência não sabe, além de destacar os 
diferenciais, os quais estão relacionados ao que se 

diferencia da concorrência direta; o passo seguinte 
é a Promessa do serviço – criação de valor, levan-
tar e destacar o que de valor será entregue ao clien-
te e o que este percebe de benefício entregue pelo 
profissional; na sequência, após tudo identificado, 
traçar um Plano de ação estratégico e por fim iden-
tificar as Ferramentas de Comunicação que mais se 
adequada ao plano traçado para atingir o público-
-alvo da empresa, para destacar as potencialidades 
e as dificuldades encontradas em todo o processo 
de análise estratégica com base principalmente nos 
atributos de Nóbrega (2013) com o apoio dos atri-
butos encontrados sobre estratégias elaboradas pela 
assessoria de imprensa proposto por Duarte (2010), 
Sartor (2011), Kunsch (2008), Di Bella (2011), Mint-
zberg, Ahlstrand, Lampel, (2010), Colnago (2006), 
Albuquerque, Costa e Sousa (2010), Gonzales (2012) 
e Marchiori (2008), conforme figura 1.
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Figura	1: Constructo de pesquisa

Fonte: Barreto & Nóbrega (2013)
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Contudo, para este artigo, foram analisados ape-
nas os atributos Posicionamento, Serviços, Segmento 
de cliente e Promessa de Serviço – criação de valor, 
que constituem as análises iniciais da pesquisa.

4 mETODOLOGIA

A pesquisa para este artigo teve abordagem qua-
litativa, já que se refere a uma análise de conteúdo 
com base no roteiro de entrevista, para obter a descri-
ção das mensagens (BARDIN, 1977; MALHOTRA, 
2004; VERGARA, 2009; SILVA, 2009). O universo 
de pesquisa foram jornalistas que atuam com assesso-
ria de imprensa no município de Natal/RN/Brasil. A 
seleção foi feita utilizando como critério uma amos-
tra não-probabilística por conveniência (MATTAR, 
2005). 

Foi produzido um roteiro de entrevista com 16 
questões abertas para os questionamentos referentes 
à Formulação e 16 questões abertas referentes à fase 
da Execução, de acordo com os atributos originados 
do constructo (Figura 1). Os dados foram coletados 
entre agosto de 2013 a janeiro de 2014 junto a dez 
jornalistas da área de assessoria de imprensa a par-

tir de um roteiro de entrevista formulado e encami-
nhado via e-mail pelo Google-Docs. Após coleta de 
dados, foram analisados para este artigo os atributos 
Posicionamento, Serviço, Segmento de Cliente e Pro-
messa de Serviço,  referentes às primeiras análises 
realizadas. Foi feita primeiramente uma leitura de 
cada resposta e, em seguida, foi elaborado um qua-
dro para a codificação dos entrevistados, unidade de 
contexto relacionada ao atributo em análise e relatos 
comprovando a unidade de contexto – respostas dos 
entrevistados, conforme apresentado no item resulta-
dos e discussões.

   5 REsuLTADOs E DIsCussÃO

Os resultados apresentados atendem à proposta de 
análise de conteúdo de Bardin (1977) e em reflexões, 
interpretações e percepções sobre as respostas obti-
das nas entrevistas. 

O primeiro atributo Posicionamento em que foi 
perguntado aos assessores de imprensa refere-se se 
eles traçam o posicionamento estratégico com base 
na diferenciação, custo ou enfoque como imagem for-
necida e percebida pelo cliente e como fazem isso. 
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AI1, AI2, AI4, AI5 e AI6 responderam que traçam 
o posicionamento por diferencial, contudo AI1 focou 
no que pode oferecer de diferente ao cliente de ma-
neira genérica não especificando no que se diferencia 
da concorrência. AI2 disse que se posiciona pela agi-
lidade e atendimento, AI4 também destacou o bom 
atendimento e acompanhamento dos trabalhos com o 
cliente. AI5 declarou que se diferencia pelo seu conhe-
cimento e tempo de atuação. AI6 elucidou o suporte 
que fornece ao cliente. Percebeu-se que os assessores 
de imprensa possuem um conhecimento sobre o con-
ceito de posicionamento de diferenciação, que é o que 
o profissional faz diferente da concorrência, contudo 
os pontos destacados pelos assessores também pode 
ser a relação de diferencial de outros profissionais da 
área da comunicação. De acordo com Porter (2005), 
posicionamento por diferenciação refere-se aos atri-
butos que torne a organização ou profissionais dife-
renciados em relação a concorrência e Nóbrega (2013) 
completa que esta forma de se posicionar auxilia na 
comunicação com o mercado de maneira a privile-
giar os serviços, assim, verifica-se que os assessores 
de imprensa não destacaram em relação aos atributos 
que tornam seus serviços diferenciados, de acordo 
com que foi solicitado na pergunta.

AI3, AI7, AI8 responderam em relação ao posi-
cionamento enquanto enfoque, cujo objetivo é o re-
conhecimento por determinado aspecto em particular 
(PORTER, 2005). Contudo, AI3 disse que: foca “o 

atendimento a empresas das mais variadas áreas e 
com portes distintos”. AI7 faz a relação de enfoque 
com a estratégia da empresa e não ao serviço dire-
cionado, como sugere Nóbrega (2013). AI8 diz que 
o enfoque está relacionado as suas atualizações pro-
fissionais. Verifica-se que nenhum dos assessores de 
imprensa tem claro que o posicionamento por enfo-
que é quando se trabalha com um determinado servi-
ço de maneira direcionada a determinado segmento 
(NÓBREGA, 2013). Apenas AI9 falou sobre o preço, 
mas sobre como trabalha a precificação dos serviços 
oferecidos, não elucidou a prática de preços mais atra-
tivos como posicionamento (PORTER, 2005). Este 
assessor de imprensa também destacou que divulga 
seus diferenciais, de modo que afirmou se posicionar 
por preço e diferenciação. Porém, de acordo com Nó-
brega (2013), se posicionar de duas maneiras é possí-
vel para grandes corporações. AI10, apenas, respon-
deu que não trabalha seu posicionamento.

Dando continuidade ao atributo Posicionamen-
to, no âmbito da execução, foi questionado aos as-
sessores de imprensa qual é a sua imagem perante 
ao mercado e aos clientes, todos os assessores de 
imprensa responderam atribuindo uma qualida-
de ao seu posicionamento, menos AI6 e AI7, que 
responderam de forma generalizada de como se 
encontra a atuação no mercado do profissional de 
assessoria, não deram destaque para seus posicio-
namentos, conforme quadro 2.

Quadro 2: Relação das respostas dos assessores de imprensa sobre posicionamento - execução

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

Responsabilidade,
Competência, Prazo, 
Acessibilidade, Conhecimento

Carreira estável, Bom 
atendimento

Seriedade, Ética, Compromisso,
Responsabilidade

Eficiente

Ética, Responsabilidade, 
Compromisso

Repórter de assessoria

_

“Acredito que seja de responsabilidade e competência, [...] 
entregando no prazo os pedidos, [...] estando acessível ao cliente 
[...] e [...] buscando mais conhecimento, [...]”
“Por ser concursado, a minha imagem no mercado, acredito, é de 
um profissional com carreira estável [...]. Assim como prezo pelo 
bom atendimento. [...]”
“Em relação aos clientes, minha imagem é de uma profissional 
séria, correta, ética, compromissada e responsável. [...]”
“Em relação aos colegas de profissão, sou vista igualmente como 
uma jornalista séria, eficiente, compromissada e responsável.”
“[...] minha imagem é de um profissional ético, responsável e 
comprometido com o trabalho que desempenho.”
“[...] considero que ambos enfatizariam, sem dúvida, meu trabalho 
de "repórter" de assessoria [...]”
“Os clientes querem pagar muito pouco, e os colegas de profissão 
não agem com muita ética”

rElAtoSASSESSor	
dE	IMPrEnSA			

PoSICIonAMEnto/	
ExECuçÃo
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Fonte: Barreto (2014)

AI7

AI8

AI9

AI10

_

Diferenciado,
Profissionalismo

Positiva, Experiente, Séria

Responsabilidade, Experiência, 
Sintonia, Ética

“O mercado tem se tornado cada vez mais enxuto, não só em 
quantidade de profissionais, mas principalmente em qualidade. 
A falta de valorização faz com que a maioria não busque 
aprimoramento e atualização. Vemos Assessorias cada vez mais 
básicas, terceirizando serviços e dividindo responsabilidades.”
“[…] possua uma imagem de um profissional diferenciado 
[…]. Acredito que seja de um profissional que trabalha com 
profissionalismo […]”
“Creio que seja uma imagem positiva, de profissional experiente 
e séria”
“[…] procure disseminar uma imagem de responsabilidade, 
experiência, sintonia com os interesses do cliente e postura ética”

rElAtoSASSESSor	
dE	IMPrEnSA			

PoSICIonAMEnto/	
ExECuçÃo

No atributo Serviço – no que se refere à formula-
ção da ideia – em que foi perguntado como o asses-
sor identifica os serviços que devem ser oferecidos, 
verificou-se que os assessores de imprensa entrevista-
dos não seguem uma linha de raciocínio estruturada 
para a identificação dos serviços que serão ofereci-
dos de acordo com a proposta de Nóbrega (2013), em 
que o autor afirma que, para identificar o serviço é 
importante estruturar os serviços que o profissional 
está oferecendo, com o que a concorrência oferece, 
pois trabalhando desta forma, possibilita visualizar 
as lacunas para introduzir novos serviços, ou iden-
tificar serviços oferecidos de maneira não satisfató-
ria. Além disso, o autor afirma que a identificação do 
serviço ajuda na formulação da estratégia de serviço. 
Verifica-se que os assessores de imprensa que mais se 
aproximam à proposta de Nóbrega (2013) são: AI1 e o 
AI8, porque o primeiro observou a movimentação do 
mercado para identificar os serviços e o segundo, ob-
servou as lacunas. AI3, AI6, AI7 e AI10 responderam 
em relação às demandas dos clientes, corroborando 
com o pensamento de Corrêa e Caon (2009), que des-
tacam que os serviços profissionais visam atendimen-
to personalizado, atendendo aos clientes de forma 
particular em suas necessidades e desejos. AI2, AI4 
e AI9 não destacaram como identificam os serviços 
que serão prestados, mas sim, citaram os serviços que 
prestam, antecipando a próxima pergunta, quais os 
serviços oferecidos. 

Para complementar a formulação, foi verificada 
a ação, ou seja, que serviços são oferecidos, após 
identificá-los. Percebeu-se que os assessores elabo-
ram uma lista sobre o que é feito no dia a dia da 
atuação do profissional, e não detalham os serviços, 

conforme sugere Nóbrega (2013). Como exemplo se-
gue a resposta do AI2, que afirma fazer o “boletim 
de notícias”. Contudo antes de produzir o boletim, 
é preciso fazer o levantamento das pautas, entrevis-
tar para redigir a matéria e após a finalização das 
matérias que entrarão no boletim, existe a revisão e 
a diagramação eletrônica de texto. Então, observa-
-se com as respostas que nenhum dos assessores de 
imprensa entrevistados respondeu de acordo com o 
que é sugerido por Nóbrega (2013), que é detalhar os 
serviços para ajudar na estratégia; e/ou como propõe 
Grönroos (2009) quando especifica os serviços em 
relação ao pacote de serviço: serviços central, capa-
citadores e de melhoria.

Para o atributo Segmentação de serviço, a pergunta 
foi sobre se o assessor oferece serviços segmentados 
por setor de mercado, referente à identificação, as res-
postas foram diretas, os assessores AI1, AI4, AI7, AI8, 
AI9 e AI10 responderam que sim, sendo que AI7 com-
pletou o sim, afirmando: “[...]. É interessante que o pro-
fissional tenha capacidade de oferecer o serviço que 
mais se adéque ao seu cliente. [...]” e o assessor AI8 
disse: “A AI trabalha com a oferta de serviço bastante 
segmentado [...]”. AI10 afirmou que “atuar de forma 
segmentada torna o trabalho mais eficaz”. Os assesso-
res AI3 e AI6 afirmaram que não, o assessor AI5 diz 
que já ofereceu e o AI2 respondeu apenas: “[...] seg-
mentações dentro da assessoria em casos isolados”. 

O que se percebe com as respostas é que a seg-
mentação é feita pelo serviço oferecido e não pelos 
clientes conforme sugere Nóbrega (2013, p. 73): “[...] a 
quem vai servir. [...] é uma opção estratégica da orga-
nização atender uma grande variedade de clientes ou 
a um conjunto menor de segmentos”. Ou seja, o pro-
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fissional precisa ter clareza sobre quem é seu cliente, 
a qual segmento pertence e de como irá segmentá-lo, 
para melhor fazer a correlação dos serviços que serão 
oferecidos para facilitar o planejamento das necessi-
dades reais do cliente.

Para complementar o atributo de segmentação do 
cliente, foi questionado aos assessores de que forma es-
tes segmentam os clientes, os assessores de imprensa 
AI2, AI6 e AI8 responderam pelos serviços ofereci-
dos respectivamente: “[...] segmentamos o desenvolvi-
mento de ações por cidade ou região. [...] segmentação 
acontece no envio de release [...]” (AI2). “De acordo 
com os serviços que ofereço a cada um” (AI6). “Prin-
cipalmente internos [...] e externos [..]” (AI8).

AI10 afirmou que segmenta de acordo com as fer-
ramentas que serão utilizadas e ações a serem execu-
tadas. AI1 e AI4 responderam sobre diferenciais, mas 
o primeiro fez referência ao diferencial dos serviços 
oferecidos, quando disse: “[...] serviços diferencia-

dos, principalmente dentro da mídia digital, [...]” e o 
segundo referiu-se ao diferencial do cliente, quando 
afirmou: “O diferencial está em cada tipo de clien-
te.”. AI5 relatou sobre diferentes formas de assesso-
ria: “Ofertando diferentes formas de assessoria, seja 
pela criação e manutenção de canais específicos, 
como sites e informativos. Atuações pontuais em de-
terminadas datas ou eventos. Ou mesmo serviço de 
assessoria”.  AI3 fez referência apenas à organização 
de materiais por cliente: “Organizo os materiais pro-
duzidos para cada cliente em pastas distintas – fisi-
camente e virtualmente”. AI9 relatou que hoje atende 
um único cliente, por ser assessor de imprensa res-
ponsável por um departamento de um órgão público. 
Percebe-se com isso, que os assessores de imprensa 
não identificam os grupos de clientes de acordo com 
suas necessidades e expectativas, cujo foco é ter me-
lhores resultados na atuação do dia a dia da atividade 
de assessoria de imprensa (NOBREGA, 2013). 

Quadro 3: Relação das respostas dos assessores de imprensa sobre a formulação na promessa de serviços

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

AI8
AI9

AI10

Melhor imagem para a empresa

Espaço em mídia espontânea

Retorno do cliente

Relatos, Feedbacks,
Números e Relatórios

Comparando trabalhos

Mensuração de resultados

Feedback

Feedback
Avaliação de resultados

Melhor imagem para a empresa

“Através da avaliação do que ele precisa”
“Dentre os benefícios que buscamos é de uma melhor imagem 
para a empresa”
“De acordo com o espaço em mídia espontânea ocupado pelo 
cliente, de modo a construir uma imagem forte e positiva na 
sociedade”
“Através do retorno que o cliente demonstra ao finalizar ou 
apresentar um clipping”
“[...] através dos relatos dos próprios ou pelo feedback dos 
públicos alvo, embora algumas vezes tenha feito uso de números 
e relatórios [...]”
“Comparando com os trabalhos desenvolvidos por outros colegas”
“[...] mensuração de resultados. Seja nas métricas das metas 
estabelecidas ou na repercussão das ações”
“Sempre recebemos um feedback positivo”
“O cliente externa”
“Avaliando os resultados obtidos com estratégias e ações 
empregadas”

rElAtoSASSESSor	
dE	IMPrEnSA			

ProMESSA	dE	SErvIço	/	
ForMulAçÃo

Fonte: Barreto (2014)

Com relação ao atributo Promessa de serviço – 
criação de valor, primeiro foi verificado sobre como 
o assessor identifica os benefícios proporcionados 
ao cliente. Observa-se que, apenas AI2 pensa nos 
valores, quando responde: “Dentre os benefícios 
que buscamos é de uma melhor imagem para a em-
presa”, contudo este assessor respondeu o que será 

entregue e não como ele identifica o que será en-
tregue, antecipando assim a pergunta seguinte, que 
são quais os benefícios que o assessor de imprensa 
proporciona aos clientes. Em relação à pergunta da 
identificação das promessas de serviço, os demais 
assessores de imprensa responderam que a identifi-
cação dos benefícios são pensados após um retorno 
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Quadro 4: Relação das respostas dos assessores de imprensa sobre a execução na promessa de serviços

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7
AI8

AI9

AI10

Relatórios mensais, A visão do 
cliente, Crescimento da marca, 
Material recolhido no clipping, 
Avaliação do clipping, Reuniões 
semanais

Comunicação, Atendimento 
eficiente
Fortalecimento da imagem, 
Comunicação interna eficiente e 
eficaz

Êxito

Compreensão, Difusão, 
Aproximação

Assessoria ampla

Reconhecimento
Interação
Atendimento personalizado, 
diferenciado e constante, experiência

Construção de relacionamentos, 
posicionamento adequado

“Relatórios mensais com avaliação de tudo que foi realizado, 
a visão do cliente sobre sua empresa, o crescimento da marca 
online, todo o material recolhido no clipping, avaliação do clipping 
com pontos positivos e negativos, caso tenha sido detectado 
sobre o cliente, sugestões de mudança com relação ao que 
foi negativado. Reuniões semanais, para o planejamento e 
alterações caso necessários”
“[...] comunicação com a população e atendimento eficiente aos 
canais e comunicação”

“Fortalecimento da imagem institucional ou profissional, 
comunicação interna eficiente e eficaz, [...]

”

“[...] estar seguro que a divulgação de sua marca terá êxito junto à 
mídia espontânea”
“Maior compreensão de como funciona e como poder ser usada 
a imprensa em favor de seus objetivos, [...] na busca por difusão 
de suas ideias/produtos/serviços e melhor aproximação com 
públicos internos, [...]”
“Dou uma assessoria ampla de comunicação, não somente ligado 
à imprensa”
“Reconhecimento por parte da sociedade”
“Interação com o público a ser atingido”
“Um atendimento personalizado, diferenciado, constante, e a 
experiência que facilita nas orientações e passa segurança”
“A construção de relacionamento adequado com a imprensa, 
posicionamento adequado quanto à comunicação com seus 
diversos públicos”

rElAtoSASSESSor	
dE	IMPrEnSA			

ProMESSA	dE	SErvIçoS
ExECuçÃo

Fonte: Barreto (2014)

do cliente, por relatos, espaço de mídia, mensuração 
de resultados, de acordo com o que está apresenta-
do no quadro 3. Porém, conforme destaca Nóbrega 
(2013), as propostas de valor defendidas pelo profis-
sional, seguem de acordo com cada ação, ou ativi-
dade, conforme estratégia de serviço pré-definida e 
não após a prestação do serviço.

Seguindo a pesquisa sobre Promessa de serviço – 
criação de valor, a pergunta seguinte tratou de quais 
os benefícios que o assessor de imprensa proporciona 
aos clientes, verifica-se que a maioria das respostas 
apresentou um determinado significado referente aos 
benefícios que serão entregues ao cliente, conforme 
quadro 4. Contudo não ficou claro que os valores a 
serem entregues ao cliente são pensados antes das 
ações, ou seja, identificar o que é feito para o cliente 
e como se pretende entregar isso a ele, estabelecendo 
o que será proporcionado de resultado, de verdadei-
ro valor para o cliente (NOBREGA, 2013; JOHNS-
TON; CLARK, 2010). As repostas tem relação com 

que os assessores almejam alcançar, sem relação com 
as estratégias de serviço, porque não seguem o pres-
suposto defendido por Nóbrega (2013, p. 60), que é: 
“não prestamos serviço a ninguém, senão visando 
proporcionar benefícios. O exercício de identificar 
esse benefício é muito importante para compreender, 
planejar e, enfim, comunicar interna e externamente 
o que é a essência do serviço que prestamos”.

Os resultados indicam que os profissionais de as-
sessoria de imprensa geralmente não se utilizam das 
definições sobre estratégia de serviço, não detalhando 
os serviços a serem oferecidos e seus benefícios que 
serão entregues aos clientes, não trabalham seu po-
sicionamento e nem segmentam seus clientes. O que 
se percebe das respostas dos assessores de imprensa, 
que foram entrevistados, é que estes profissionais não 
entendem o significado dos atributos, e vão agindo de 
forma diferente da proposta do modelo de estratégia 
de serviço, possivelmente por não ter conhecimento 
na área de gestão.
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Assim, os assessores de imprensa agem, de acordo 
com a teoria apresentada pelos autores que estudam 
sobre a assessoria de imprensa, ou seja, quando fa-
lam e agem sobre estratégia, sempre relacionam com 
a ferramenta de comunicação, imagem e demanda do 
cliente, com foco no viés jornalístico e não amplian-
do para a área de gestão (ALBUQUERQUE; COSTA; 
SOUSA, 2010; SARTOR, 2011; CARDOSO, 2006; 
DI BELLA, 2011).

 
6 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O objetivo deste artigo era investigar o estabele-
cimento de estratégia de serviço pelos assessores de 
imprensa, como parte de um estudo mais abrangente, 
em desenvolvimento. Neste artigo foram pesquisados 
quatro atributos do construto utilizado: Posiciona-
mento, Serviços, Segmento de Clientes e Promessa 
de Serviço – criação de valor. 

Os resultados permitiram concluir que os assesso-
res de imprensa não costumam formular, ainda que 
informalmente, uma estratégia de serviço pensada, 
como proposto do modelo estudado. Ao não formu-
larem uma estratégia melhor estruturada, perdem 
oportunidade de identificar oportunidades de intro-
duzir novos serviços, ou mesmo de melhorar serviços 
vigentes, diferenciando-se da concorrência.

Igualmente foi possível observar que estes profis-
sionais não oferecem os serviços de forma planejada, 
vinculada a uma estratégia. Os serviços não são de-
talhados de forma precisa, podendo levar a falhas de 
comunicação e compreensão por parte de clientes. Há 
certo entendimento de que serviços são equivalentes 
a uma relação de atividades a serem realizadas, sem 
vínculo com uma estratégia articulada.

Outro resultado é que segmentação é feita em fun-
ção dos serviços, e não dos clientes Com isto, os pro-
fissionais parecem, mais uma vez, estarem preocupa-
dos com o que oferecem, e não com o que os clientes 
precisam. Isto poderia permitir encontrar uma me-
lhor correlação dos serviços que serão oferecidos 
para facilitar o planejamento das necessidades reais 
do cliente. Ainda sobre segmentação, os assessores 
de imprensa não identificam os grupos de clientes de 
acordo com suas necessidades e/ou expectativas.

Em relação ao posicionamento estratégico, tam-
bém foi observado, que os assessores de imprensa 
não formulam e nem executam o posicionamento es-
tratégico com foco em preço, diferenciação ou enfo-
que, na perspectiva de trabalhar a imagem fornecida e 
percebida pelo mercado, pelo viés da gestão.

Quanto à promessa de serviço, criação de valor, 
não existe clareza sobre o benefício proporcionado ao 
cliente, de forma planejada. Os trabalhos vão sendo 
feitos, e conforme a percepção dos clientes permita, 
estes vão identificando os benefícios. Não há, por 
parte dos profissionais assessores de imprensa, uma 
definição sobre a promessa de serviço ao cliente.

O que ocorre, de modo frequente, é que na sua 
atuação cotidiana, os assessores de imprensa vão se 
encarregando das ações como é proposto pelas meto-
dologias ou ferramentas de comunicação conhecidas, 
ou com o intuito de cuidar da imagem dos clientes, 
de acordo com a solicitação destes, implicando numa 
estratégia reativa, o que nem sempre é indicado, pois 
o especialista em comunicação não é o cliente.

6.1 IMPLICAÇÕES E LIMITAÇÕES

Embora a amostra utilizada na pesquisa não tenha 
sido representativa, podem-se identificar algumas su-
gestões para um melhor resultado no trabalho dos as-
sessores de imprensa. O estabelecimento de uma estra-
tégia de serviço, levando em conta não apenas o que se 
faz, mas as necessidades e expectativas de clientes po-
deriam contribuir para uma melhor atuação, e melhor 
percepção dos clientes sobre os serviços prestados. 

A vinculação dos serviços a uma estratégia defi-
nida é outro aspecto que pode fortalecer a imagem 
dos profissionais assessores de imprensa. A explicita-
ção de uma promessa de serviço, a partir da vincula-
ção estratégia-serviços, pode facilitar a formação de 
imagem pré e pós serviço. E tudo isto chama atenção 
para a necessidade de os profissionais assessores de 
imprensa, pensarem, mais estrategicamente sobre seu 
papel perante clientes e mercado.

A principal limitação desta pesquisa é que, por ser 
uma pesquisa inicial, não abrangeu um grande núme-
ro de profissionais, carecendo de mais representativi-
dade. Outra limitação, sendo uma pesquisa parcial de 
um projeto mais amplo, não ter incluído, todo o estudo 
sobre estratégia de serviço, o que certamente permitirá 
identificar mais e melhores contribuições gerenciais. 

6.2 FUTURAS PESQUISAS

Duas principais possibilidades se colocam: au-
mentar e aprofundar a pesquisa, junto a um universo 
mais abrangente de profissionais, incluindo aí, possi-
velmente, diferentes tipos e portes de clientes; e com-
plementar a pesquisa, contemplando todo o construc-
to do modelo utilizado. 
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resUmo
O presente trabalho objetiva analisar as ideias centrais das teorias administrativas: Clássica, Relações humanas, Comportamentalista, Estruturalista, 
Burocrática e Contingencial, e inferir delas contribuições à competitividade das organizações. Realizou-se pesquisa exploratória e bibliográfica em 
literatura especializada, buscando-se coletar o aparato teórico sobre o assunto. Chegou-se à conclusão de que para a organização ser competitiva, 
ela necessita possuir os fatores fundamentais da vantagem competitiva defendidos por Porter (2004) e as ideias centrais da teoria da Contingência 
têm uma maior contribuição à competitividade, considerando-se a ênfase que elas dão para que as empresas busquem eficazmente se ajustar e lucrar 
com as variações das demandas do mercado, ao mesmo tempo em que favorecem o desenvolvimento da liderança nos custos totais, na diferenciação 
e no enfoque.

Palavras-chave: Teorias da Administração. Competitividade. Organizações.
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aBstract
This study aims to analyze the central ideas of the management theories: Classical, Human Relations, Behaviorist, Structuralist, Bureaucratic and 
Contingency and infer of them contributions to the competitiveness of organizations. Methodologically, held exploratory and bibliographical (GIL, 
2004) research in the literature (MOTTA and VASCONCELOS, 2013; ROBBINS, 2009; PRAHALAD and HAMEL, 2005; PORTER, 2004), seeking to collect the 
theoretical apparatus about the subject. Are taken into account in the second part of the description of the main proposals of each theory. The third 
part is a study conducted demonstrating the need of organizations to be competitive to survive and grow in a global environment. In the fourth part, are 
indicated as the key ideas of the theories worked collaborate for the competitiveness of organizations. Came to the conclusion that for the organization 
to be competitive, it needs to possess the fundamental factors of competitive advantage advocated by Porter (2010) and the central ideas of the theory 
of Contingency has a greater contribution to competitiveness, given the emphasis they give to companies to seek effectively adjust and profit from 
changing market demands while favoring the development of leadership in total costs, in the difference and in the focus.

Keywords: Theories of Administration. Competitiveness. Organizations.
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1 INTRODuÇÃO

Inseridas em um ambiente globalizado, bastante 
competitivo e em constantes mudanças e incertezas, 
as organizações necessitam ser competitivas para 
poder sobreviver e lucrar (PRAHALAD; HAMEL, 
2005; PORTER, 2004). 

Embora não tenham sido identificados trabalhos 
publicados que abordem o assunto tema deste arti-
go1, empiricamente percebe-se que as organizações 
funcionam, independentemente do seu tamanho, 
localização geográfica ou ramo do negócio, sob as 
influências das ideias defendidas pelas principais 
teorias administrativas, desde a Clássica até a Con-
tingencial2. Este trabalho tem como objetivo ana-
lisar as ideias centrais das teorias administrativas: 
Clássica, Relações Humanas, Comportamentalista, 
Estruturalista, Burocrática e Contingencial e verifi-
car nelas quais as contribuições à competitividade 
das organizações.

Alguns estudiosos, a exemplo de Motta e Vascon-
celos (2013) e de Ribeiro (2012), afirmam que as te-
orias da administração têm como ponto cronológico 
inicial a teoria Clássica (ou mecanicista); em seguida, 
vem a de Relações Humanas (ou humanística); de-
pois, a de Motivação (comportamental), a Estrutura-
lista e Burocrática, a Contingencial e outras3. 

Este artigo segue a apresentação das teorias admi-
nistrativas conforme a divisão proposta por Motta e 
Vasconcelos (2013), com pequenas supressões4: (1) A 
Teoria Clássica; (2) A Teoria de Relações Humanas; 
(3) Teorias sobre Motivação e Liderança (ou do Com-

portamento Humano); (4) O Estruturalismo e a Teoria 
Burocrática; (5) A Teoria Contingencial.

A delimitação deste trabalho da teoria Clássica à 
Contingencial deu-se em razão de que as teorias pos-
teriores são consideradas enfoques teóricos que aper-
feiçoam as preposições estabelecidas anteriormente 
(MOTTA; VASCONCELOS, 2013). 

Assim, na segunda parte deste trabalho procedeu-se 
um estudo bibliográfico acerca dessas teorias, descre-
vendo seus pressupostos fundamentais, principais auto-
res e resultados obtidos nas empresas que os adotaram.

Em seguida, na terceira parte, baseando-se em te-
óricos da área, como Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 
(2000), Porter (2004) e Prahalad e Hamel (2005), é 
demonstrado que as organizações necessitam ser 
competitivas para sobreviverem e crescerem em um 
ambiente globalizado sujeito a constante mudança, 
concorrência acirrada e incertezas.

Na quarta parte, são expostas as ideias que as teo-
rias da Administração, citadas na primeira parte, podem 
contribuir para a competitividade das organizações.

Por fim, na quinta parte, é elaborada a conclusão 
de que, em face de toda abordagem estudada, as ideias 
fundamentais da teoria Contingencial são as que mais 
fornecem elementos para que as organizações sejam 
competitivas. 

    2 As TEORIAs DA ADmINIsTRAÇÃO

Sobral e Peci (2012) apontam algumas justificati-
vas para se estudar as teorias administrativas, confor-
me Quadro 1.

n   As teorias influenciam as práticas do administrador e podem guiar suas decisões.

n   As teorias condicionam a forma como são enxergadas as pessoas, as organizações e o ambiente em que estão 
inseridas.

n   As teorias podem servir como fonte de compreensão e/ou previsão de práticas observadas nas organizações.

Quadro 1: Justificativas para o estudo das teorias administrativas

Fonte: elaboração dos autores, com base em Sobral e Peci (2012).

1 Foi feita investigação nas plataformas de base de pesquisa: Academic Onefile, Scielo e Spell e nas revistas eletrônicas de administração: Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista 
de Administração de Empresas (RAE), Revista de Administração da USP (RAUSP) e Revista de Administração Pública (RAP) e não se encontrou nenhum artigo que tenha sido publicado no período 
de 2009 até ago/2014. 
2 Clegg, hardy e Nord (Orgs.) propõem para além da Teoria da Contingência a existência da Ecologia Organizacional, Teoria Crítica, Abordagens Feministas nos estudos organizacionais e a 
Diversidade e Identidades nas Organizações (1999, p. 6-7), que não são consideradas pela Teoria Geral da Administração como teorias no sentido tradicionalmente adotadas, mas que contém 
elementos reflexivos de natureza organizacional no contexto da Administração.
3  Para Robbins (2009, p. 500), após a teoria contingencial surge a abordagem cultural nos fins dos anos 1970.
4 Por exemplo: o capítulo 4 do livro: Os Processos Decisórios nas Organizações e o Modelo Carnegie (Racionalidade Limitada) não foi objeto de estudo porque ele não atende ao objetivo deste trabalho.
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Os pressupostos e ensinos das teorias administra-
tivas têm seus reflexos nas atividades desenvolvidas 
pelo administrador, os auxiliam na tomada das deci-
sões, servem de lente por meio da qual ele faz a leitu-
ra do seu ambiente e como fonte de compreensão das 
práticas observadas na empresa.

Por isso, a seguir são expostas as teorias listadas 
na Introdução, buscando-se compreender as ideias 
centrais e os resultados alcançados pelas empresas 

que as utilizaram no funcionamento organizacional.

2.1 TEORIA CLÁSSICA DA 
ADMINISTRAÇÃO

Segundo Motta e Vasconcelos (2013), as três prin-
cipais conjunturas sociais nos Estados Unidos e na 
Europa, ambientes no qual surgiu a teoria Clássica, 
constam no Quadro 2.

n   O rápido crescimento e expansão do comércio de mercadorias no fim da Idade Média;
n   A substituição dos processos de produção artesanal familiar pelo fabril e a expansão deste;
n   A consolidação da Revolução Industrial no período de 1840-1873.

n   Substituição da forma artesanal de trabalhar pelo método científico.

n   Estudo dos tempos e dos movimentos do trabalhador buscando a maneira mais eficiente do trabalho a ser executado.

n   Estabelecimento de modos padronizados de produção e são os administradores e engenheiros os responsáveis por 
criá-los, enquanto que os operários apenas devem obedecer.

n   As funções básicas do administrador são: planejar, organizar, comandar e controlar.

n   Divisão do trabalho para que os trabalhadores fossem os mais eficientes na execução de trabalhos simples.

n   Centralidade das decisões por parte dos diretores e gerentes.

n   Busca de estruturas e de processos que tornassem eficientes a produção. 

n   Homo economicus: o homem trabalha incentivado pelo dinheiro. 

Quadro 2: Conjunturas sociais nos EUA e na Europa

Quadro 3: Pressupostos da Administração Científica: Taylor e Fayol

Fonte: elaboração dos autores, com base em Motta e Vasconcelos (2013).

Fonte: elaboração dos autores, com base em Motta e Vasconcelos (2013) e Taylor (1911).

Corroborando com isso, Masiero (2009, p.8) diz 
que com a Revolução Industrial, artesãos e homens 
comuns foram agrupados em fábricas para produzir 
bens e serviços que, uma vez vendidos, produziram 
lucros para os empresários, os capitalistas. Dessa 
união entre trabalho e capital surge a empresa. 

Desse modo, o sistema fabril mecânico passou a 
regular o trabalho do homem em torno do funciona-
mento da máquina, exigindo ritmo e jornada de traba-
lho maior (MOTTA; VASCONCELOS, 2013). Kwas-
nicka (2009) diz que os pioneiros da Administração 

Científica passaram a utilizar técnicas que incluíam 
a padronização dos componentes dos produtos, o pla-
nejamento e a uniformização dos processos de produ-
ção e o pagamento de incentivos visando à eficiência. 

Para que as fábricas operassem com a máxima efi-
ciência, os engenheiros5 Frederick W. Taylor e Henri 
Fayol estabeleceram os pressupostos do que se torna-
ria a base da Administração Científica e que passou 
a servir de modelo para as organizações na sua épo-
ca, conforme Quadro 3 (MOTTA; VASCONCELOS, 
2013; RIBEIRO, 2013).

5  F. W. Taylor (1856-1915) era norte americano e henri Fayol (1841-1925) francês.
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n   O homem é visto como um ser complexo e cujo comportamento não pode ser reduzido a um sistema simples e 
mecânico (como acontecia na teoria Clássica);

n   O ser humano é ao mesmo tempo condicionado pelo ambiente social e pelas características biológicas herdadas;

n   O homem não trabalha apenas pelo salário (ideia defendida pela teoria Clássica), mas também necessita 
de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorealização para se sentir motivado a trabalhar mais 
eficientemente.

Quadro 4: Ideias centrais da Teoria das Relações Humanas

Fonte: elaboração dos autores (2015).

Como ressaltou Motta e Vasconcelos (2013), a ad-
ministração científica em sua fase inicial, enfatizava a 
organização como forma de estruturar a empresa para 
torná-la eficiente e não a via com uma finalidade social. 
Assim, seu objetivo central era que o processo de orga-
nizar uma empresa (usando a administração científica) 
era condição indispensável para que todo o procedimen-
to de racionalização do trabalho obtivesse os resultados 
financeiros esperados, pois, segundo Ribeiro (2012), as 
organizações têm por objetivo básico e fundamental a 
manutenção do seu processo de crescimento e, para isso, 
exige e requer eficiência por parte da organização. 

Para Taylor, o processo de estudar cientificamente o 
trabalho era para aumentar a eficiência do trabalhador e 
da organização e ele acreditava que a implementação de 
gestão científica levaria a melhores condições de traba-
lho para os trabalhadores (GIANNANTONIO; HUR-
LEY-HANSON, 2011). Segundo Weisbord (2011), para 
Taylor a demanda por homens competentes deve ser 
realizada através do estabelecimento de metas, projeto 
de trabalho, seleção, formação, cooperação, responsabi-
lidade e recompensas monetárias elevadas, sendo esses 
trabalhadores organizados de modo eficiente. Por en-
tender que o homem trabalha pelo dinheiro (homo eco-
nomicus), Taylor defendia que o salário do trabalhador 
fosse pago ao fim do dia, objetivando aumentar a mo-
tivação e consequentemente a eficiência (SILVA, 2011). 

Por sua vez, as ideias postuladas por Fayol6 no iní-
cio do século XX tiveram repercussão nas práticas da 
administração das organizações do século XXI, tais 
como a estrutura descentralizada, programas de edu-
cação continuada e de sucessão, a adoção de procedi-
mentos denominados benchmarking, o planejamento 
estruturado e com foco no longo prazo, a governança 
corporativa e a administração estratégica (PRYOR; 
TANEJA, 2010; SOUZA; AGUIAR, 2011).

Archer (1990) observou que, durante o período de 

1930-1960, quando a produtividade dos Estados Uni-
dos e o padrão de nível de vida foram elevados, os prin-
cípios de Fayol eram seguidos, e argumentou ainda que 
muito do sucesso da indústria japonesa pode ser atribu-
ído à aderência aos princípios de Fayol. Archer (1990) e 
Fells (2000) citam exemplos de técnicas japonesas que 
englobam os princípios da Fayol: JIT (Just in Time), 
que se relaciona com o princípio de ordem; abordagens 
avançadas para balanceamento de linha de montagem, 
qualidade e controle de produção mecanismos dizem 
respeito ao princípio da divisão do trabalho; círculos 
de qualidade que se relacionam ao trabalho em equipe; 
e tomada de decisão por parte dos níveis inferiores da 
organização, que se referem ao princípio de iniciativa.

Com a adoção da Administração Científica, 
Taylor obteve melhorias constantes de produtivida-
de na ordem de 200% (ROBBINS, 2009). Grachev e 
Rakitsky (2013) pontuam que a admissão dos prin-
cípios de administração de Taylor pelas fábricas na 
época foi um fator distintivo que ocasionou o tipo 
de crescimento industrial e econômico nos Estados 
Unidos, sendo moldado por um ambiente político de 
uma economia industrial. 

2.2 TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS

Uma reação inicial à teoria Clássica foi idealizada 
por estudiosos, como Barnard (1938), Follett (1918) e 
Mayo (1968), daquela que ficou conhecida como a teo-
ria de Relações Humanas, que reconheciam os pontos 
positivos da teoria Clássica (a busca pela eficiência, a 
organização das estruturas da empresa pela ótica da 
racionalidade econômica, o uso de métodos científi-
cos para a realização do trabalho). Contudo, desejava 
corrigir seus excessos, dentre os quais a perspectiva 
da mecanização do ser humano. As três ideias cen-
trais dessa teoria estão descritas no Quadro 4.

6  fayol elaborou os 14 princípios gerais de administração por meio de sua obra principal: Administration industrielle et générale. Paris: Dunod, 1916, a qual foi publicada no Brasil pela editora 
Atlas com o título: Administração industrial e geral (1960).
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As ideias de Follett promoveram o elemento hu-
mano na gestão das empresas como sendo tão crucial 
como o aspecto científico, e defendeu a importância 
de conceitos-chave, tais como a criatividade em gru-
pos, conflitos organizacionais, resolução de conflitos 
e as relações entre a administração e empregados 
(GIBSON et al., 2013; PHIPPS, 2011).

Novicevic et al., (2011) e Fernández (2010) ex-
põem alguns subsídios de Chester Barnard para a 
teoria de Relações Humanas: a sinceridade e hones-
tidade da gestão são fundamentais para o desenvol-
vimento da vontade do empregado para colaborar e 
que a cooperação coletiva é superior à negociação 
coletiva, ideias que são encontrados nas visões ad-
ministrativas contemporâneas. Segundo Fernández 
(2010), como um homem de visão, as percepções de 
Barnard descrevem a necessidade de um líder, que é 
sistêmica e sinérgica, de combinar eficácia gerencial 
com eficiência liderança. As contribuições de Bar-
nard vão lembrar aos líderes do século XXI, que o 
sucesso organizacional só pode existir por meio da 
cooperação moralmente responsável entre líderes e 
trabalhadores.

A contribuição mais importante que fundamen-
tou as ideias da teoria de Relações Humanas foram 
as pesquisas realizadas na Western Eletric, que fi-
caram conhecidas como os estudos em Hawthorne 
(1924-1932). As experiências apontaram que: (1) 
comportamento e sentimentos estão relacionados; 
(2) as influências do grupo afetavam o comporta-
mento individual; (3) que a influência do dinheiro 
era menor, comparando com o sentimento de per-
tencer a um grupo e o de segurança. Muldoon (2012) 
sugere que a conclusão geral dos estudos em Ha-
wthorne foi que a motivação dos trabalhadores tinha 
relação direta com uma combinação de benefícios 
monetários e não monetários.

Segundo Robbins (2009), algumas das influên-
cias da teoria de Relações Humanas nas organiza-
ções contemporâneas, objetivando a eficiência e os 
resultados, estão na utilização de testes de seleção 
para admissão de empregados, nos sistemas de re-
muneração por desempenho, nos programas de be-
nefícios sociais, na liderança participativa e na visão 
de trabalho em equipe.

Como pode ser observado nesta parte do trabalho, 
em sua fase inicial, as ideias das teorias Clássica e 
das Relações Humanas objetivavam a eficiência por 

meio da substituição da forma artesanal de trabalhar 
pelo método científico, pela busca de estruturas, de 
processos e de modos padronizados de produção. Em 
uma fase posterior, essas teorias passaram também a 
dar atenção aos aspectos emocionais dos empregados 
(afeto, respeito e autoestima), para que se sentissem 
motivados a trabalhar mais eficientemente e produzir 
os resultados planejados.

2.3 TEORIA DO COMPORTAMENTO 
HUMANO

Enquanto que na teoria das Relações Humanas o 
ser humano não é apenas um indivíduo que se mo-
tiva pelo dinheiro (conforme a teoria Clássica), mas 
é dotado de sentimentos e percepções, para a teoria 
do Comportamento Humano, a pessoa, além desses 
aspectos, é também sujeito ativo do seu próprio pro-
gresso na medida em que o entende como que parti-
cipante do mesmo e não como um mero expectador 
(RIBEIRO, 2012). 

Essa teoria surgiu nos Estados Unidos por volta do 
ano de 1947 como um desdobramento da teoria das 
Relações Humanas e também como uma crítica à te-
oria Clássica. Seus principais autores, Maslow (1943), 
Argyres (1957), Herzberg (1966), Mcgregor (1966) e 
Likert (1967), desenvolveram estudos sobre motiva-
ção e comportamento humano no trabalho.

De acordo com Maslow7 o homem possui neces-
sidades latentes que motivam o seu comportamento, 
procurando continuamente atendê-las em um pro-
cesso cíclico de satisfação e de surgimento de novas 
necessidades. Para Maslow, o ser humano possui 
cinco necessidades estabelecidas em uma escala as-
cendente de complexidade, das básicas até as mais 
importantes (fisiológicas → segurança → sociais → 
autoestima → autorealização). Ao satisfazer as ne-
cessidades mais simples e fundamentais (abrigo, co-
mida e dinheiro, por exemplo), o indivíduo procura-
rá satisfazer as mais complexas (conforme Figura 1). 
Contudo, como observou Sampaio (2009), Maslow 
não elaborou uma teoria mecanicista da hierarquia 
das necessidades, mas uma teoria da preponderân-
cia hierárquica das necessidades. Na mesma linha, 
Hoffman (2004) destaca a importância de se enten-
der que Maslow não vê a autorealização como um 
fenômeno insignificante. A esse respeito, o seu con-
ceito tem sido muitas vezes mal interpretado. Em 

7  Abraham Maslow (1908-1970) foi um psicólogo americano e criador da proposta de hierarquia das necessidades.
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necessidade	
de	auto-realização

(desenvolvimento 
pessoal, conquista)

necessidade	de	Estima
(auto-estima, reconhecimento, status)

necessidade	Sociais
(relacionamento, amor, fazer parte de um grupo)

necessidade	de	Segurança
(defesa, proteção, emprego, abrigo)

necessidades	Fisiológicas
(fome, sede, sexo, sono, etc.)

Figura	1: Hierarquia das necessidades de Maslow. 

Fonte: https://somentequalidade.files.wordpress.com/2012/05/22.jpg.

As ideias centrais da teoria do Comportamento Humano constam no Quadro 5.

n   Os grupos informais na empresa têm influência no desempenho do trabalhador;

n   A atitude de liderança democrática dos gerentes e supervisores consegue conquistar melhor a lealdade do empregado;

n   A satisfação adicional do indivíduo no trabalho o levará a uma maior produtividade;

n   O homem é um sujeito ativo no trabalho, age racionalmente e se dispõe a participar nas situações que requeiram 
alternativas para solução de problemas.

Quadro 5: Ideias centrais da teoria do Comportamento Humano

Fonte: elaboração dos autores, com base em Masiero (2009) e Ribeiro (2012).

Para essa teoria, é corrente que motivação leva à 
busca de resultados e satisfação tem relação com os 
sentimentos de alegria por tê-los obtido. Motivação e 
satisfação são fatores imprescindíveis para manter a 
força de trabalho ativa e comprometida com os obje-
tivos da organização (MASIERO, 2009).

O foco na busca da eficiência, iniciado com a teo-
ria Clássica, continuou nesta teoria, pois o estudo do 
comportamento humano visava encontrar meios de 
satisfação e de conquistar a lealdade dos empregados, 

mas com a expectativa de levá-los a uma maior pro-
dutividade.

2.4 ESTRUTURALISMO E A TEORIA 
BUROCRÁTICA

Em razão da ênfase excessiva dada pela teoria 
Clássica à busca pela maneira mais eficiente de se re-
alizar o trabalho, a da teoria de Relações Humanas na 
valorização da pessoa do trabalhador e a da teoria do 

vez disso, Maslow insistiu que cada pessoa engloba 
diferentes níveis de motivações e necessidades e que 

estes níveis podem ser avaliados de forma objetiva 
e quantificados.
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Comportamento Humano na motivação do emprega-
do para a maximização do desempenho (sendo que 
todas com a finalidade de potencializar o resultado 
financeiro das organizações), por sua vez, as teorias 
Estruturalista e a Burocrática surgiram (por volta da 
década de 1940) em decorrência da necessidade de se 
pensar em todos os aspectos que formam um modelo 
organizacional (sejam eles humanos ou estruturais), 
tendo também como vetor direcionador a maximiza-

ção do lucro das empresas. Max Weber (teoria Buro-
crática) e Amitai Etizioni (teoria Estruturalista) são 
os dois autores mais representativos dessas teorias 
(RIBEIRO, 2013).

Weber entendia a burocracia como uma forma da 
organização ser mais racional, eficiente e ágil para a 
obtenção dos resultados (RIBEIRO, 2012). O modelo 
ideal de burocracia de Weber está contido no Quadro 
6, o qual representa as ideias capitais dessa teoria.

n   Funções definidas por lei;

n   Direitos e deveres baseados no princípio da igualdade;

n   Definições de hierarquia e das competências para os cargos;

n   Impessoalidade nas relações;

n   Objetivos explícitos e estrutura organizacional formalizada;

n   Racionalidade instrumental.

Quadro 6: Modelo ideal de burocracia segundo Max Weber.

Fonte: elaboração dos autores, com base em Ribeiro (2012).

De acordo com Houghton (2010), no seu modelo 
ideal de burocracia, Weber classificava a autoridade 
em três categorias: tradicional, racional-legal e a ca-
rismática. A autoridade racional-legal é fundamenta-
da sobre as leis, regras e o poder decorrente de uma 
posição legítima. Weber entendeu que a burocracia 
foi um exemplo primário de autoridade racional-legal 
e a existência desta é um importante fator para a efi-
ciência da organização.

Ribeiro (2012) postula que o objetivo principal da 
burocracia foi de equipar a organização de um mode-
lo gerencial racional e sistematizado, com as carac-
terísticas de formalidade, impessoalidade e profissio-
nalismo de modo que a eficiência nos processos de 
produção, a motivação e a satisfação por parte dos 
trabalhadores produziria ganhos financeiros, pois 
a burocracia está baseada em uma racionalidade de 
natureza instrumental, estruturada na forma como o 
trabalho se organiza (FARIA; MENEGHETTI, 2011).

Com o fim da 2ª Guerra Mundial e o crescimento 
do tamanho e da diversidade das organizações e do 

aumento da concorrência, além das constantes mu-
danças das demandas do mercado, tornou-se impres-
cindível para as organizações que se estruturassem 
internamente em um modelo que lhe assegurassem 
condições de sobrevivência. Para tanto, a teoria Es-
truturalista (iniciada em 1950) que é um desdobra-
mento da teoria Burocrática, face à rigidez e limita-
ções desta, estuda a organização como um todo (e 
não em seus componentes individuais e isoladamen-
te), nas interdependências entre suas partes e destas 
com outras organizações. Para a teoria Estruturalista, 
as organizações são sistemas abertos e que interagem 
dinamicamente com o ambiente onde estejam inseri-
das, buscando se adaptarem a ele (aspectos que não 
eram levados em consideração pelas teorias Clássica, 
de Relações Humanas, do Comportamento Humano 
e da Burocrática). 

Os Quadros 7, 8 e 9 contêm as três ideias-chave 
da teoria Estruturalista: o homem organizacional, os 
conflitos inevitáveis e os incentivos mistos (MOTTA; 
VASCONCELOS, 2013). 
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n   Ele é flexível e resistente à frustração e disposto constantemente à realização;

n   Participa ao mesmo tempo de vários papeis na sociedade;

n   É habilitado a mudanças rápidas e contínuas;

n   E, de modo político, tem comportamento racional visando alcançar seus objetivos pessoais e os da organização.

n   Os conflitos são fundamentais para o aperfeiçoamento dos sistemas e dos processos administrativos, pois, por 
meio deles, os sistemas e processos evoluem com base em uma dialética cíclica frequente de construção e 
desconstrução.

n   Tanto os incentivos monetários (salário, premiação, benefícios sociais, gratificações) como os não monetários 
(prestígio, ambiente de trabalho, valorização pessoal, ascensão profissional) devem ser concedidos ao trabalhador 
para levá-lo à eficiência.

Quadro 7: Teoria Estruturalista: o homem organizacional

Quadro 8: Teoria Estruturalista: os conflitos inevitáveis

Quadro 9: Teoria Estruturalista: os incentivos mistos

Fonte: elaboração dos autores, com base em Motta e Vasconcelos (2013).

Fonte: elaboração dos autores, com base em Motta e Vasconcelos (2013).

Fonte: elaboração dos autores, com base em Motta e Vasconcelos (2013).

Para os estruturalistas o trabalhador é um ser fle-
xível, que busca frequentemente a realização pesso-
al e é habilitado a mudanças do ambiente, visando 

alcançar seus objetivos pessoais e da organização 
(MOTTA; VASCONCELOS, 2013).

Motta e Vasconcelos (2013) afirmam que, pela 
perspectiva Estruturalista, a existência de conflitos 
nas empresas é importante para o aperfeiçoamento e 

evolução das rotinas, dos processos e da realização 
das atividades, visando à racionalidade.

A teoria Estruturalista buscava também a eficiência 
dos trabalhadores e apontava que os incentivos monetá-
rios e os nãos monetários deveriam ser concedidos com 
essa finalidade (MOTTA; VASCONCELOS, 2013).

Conforme foi analisado, o objetivo principal das 
teorias, Estruturalista e Burocracia, foi de equipar a 
organização com um modelo gerencial racional e sis-
tematizado de modo que a eficiência nos processos 
de produção, a motivação e a satisfação por parte dos 
trabalhadores produziria maiores resultados.

2.5 TEORIA CONTINgENCIAL

Nessa teoria, o ambiente e suas influências nas 
organizações inseridas nele são abordados, ao mes-

mo tempo em que as demais teorias anteriormente 
estudadas neste trabalho são objeto de análise críti-
ca pelos estudiosos da teoria Contingencial, pois, de 
acordo com Morgan (2006), percebe-se que o mundo 
está passando por um período de mudanças sem prece-
dentes, com grandes implicações para todo o campo da 
organização e da administração. Aquelas teorias que já 
foram consideradas como solidamente fundamentadas 
estão se tornando ultrapassadas. Novas teorias estão 
surgindo em um ritmo cada vez mais rápido.

Robbins (2009, p. 499) descreve o que os estudio-
sos da atualidade têm constatado acerca da principal 
fragilidade observada nas ideias centrais das teorias 
Clássica, Relações Humanas, Estruturalista e Bu-
rocrática: elas não levaram em consideração que os 
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ambientes onde as organizações atuam são diferentes 
(localização geográfica, cultura, perfil dos consumido-
res e clientes) e estão em frequentes e rápidas mudan-
ças (tecnologia, hábitos dos consumidores, concorrên-
cia global, interferências do Estado), o que requer das 
empresas uma estrutura interna de funcionamento que 
acompanhe adequadamente essas transformações para 
manter a eficiência e alcançar os resultados.

A teoria Contingencial originou-se em decor-
rência de pesquisas realizadas por Chandler (1976), 
Burns e Stalker (1961) e Woodward (1977), dentre 
outros, com o objetivo de se encontrar modelos de 
estruturas organizacionais mais eficazes para os di-

versos tipos de ambiente, divergindo principalmente 
da teoria Clássica que defendia que as empresas de-
viam buscar “um único e melhor modo de se orga-
nizar”. Para Schermerhorn Jr (2007), o pensamento 
contingencial procura ajustar as práticas de gestão às 
demandas ambientais do momento. Para a teoria con-
tingencial, aquilo que representa uma boa estrutura 
para uma organização pode não funcionar bem para 
outra, e aquilo que funciona bem numa determinada 
ocasião pode não funcionar bem no futuro, quando as 
circunstâncias mudarem.

Os conceitos-chave da teoria Contingencial estão 
contidos no Quadro 10.

n   As organizações são sistemas sociotécnicos (os sistemas sociais internos influenciam as configurações técnicas das 
organizações);

n   As organizações têm relação de identidade com as características da personalidade dos grupos sociais que as 
compõem;

n   As contingências situacionais influenciam estratégias, estruturas e processos das organizações e os administradores 
devem ajustá-las a essas contingências;

n   As organizações são entidades políticas e ativas que têm influência considerável na construção do setor onde façam 
parte (ao contrário das outras teorias, que as viam como um ente passível diante das demandas do ambiente) e que 
procuram controlar os recursos disponíveis dos quais dependem.

Quadro 10: Conceitos chaves da teoria Contingencial

Fonte: elaboração dos autores, com base em Bateman e Snell (2006) e Motta e Vasconcelos (2013).

Joan Woodward defendia que as organizações 
industriais de sucesso não fizeram sempre em con-
formidade com as prescrições oferecidas pelos ma-
nuais de gestão de sua época (das teorias, Clássica, 
Relações Humanas, Comportamento Humano, Estru-
turalista ou Burocrática), mas, sim que respondeu às 
exigências do seu funcionamento baseando-se exclu-
sivamente nas circunstâncias ambientais (SEWELL; 
PHILLIPS, 2010).

Assim, para a teoria Contingencial, as organiza-
ções são sistemas sociotécnicos ativos no ambiente 
em que estejam presentes, visando influenciá-lo e 
controlar os recursos dos quais dependem e, como es-
ses ambientes são diferentes e estão em rápidas mu-
danças, esse fato requer das empresas uma estrutura 
interna de funcionamento que acompanhe adequada-
mente essas transformações para manter a eficiência 
e obter os resultados esperados.

    3 A COmPETITIVIDADE DAs      
       ORGANIZAÇÕEs

 
Em razão dos efeitos da globalização, tais como o 

aumento da concorrência, mudança de hábitos de con-
sumo, inovações tecnológicas mais rápidas e alterações 
de valores, de crenças e de comportamentos sociais, a 
administração das organizações tornou-se ainda mais 
complexa, sendo indispensável que elas sejam compe-
titivas para sobreviverem e, principalmente, crescerem, 
considerando que a condição das empresas possuírem 
apenas as inovações tecnológicas não é mais condi-
ção suficiente (YEN-TSANG; CSILLAG; SIEGLER, 
2012), bem como somente procurar o melhor modo de 
se produzir (teoria Clássica) ou simplesmente valorizar 
mais a pessoa do trabalhador (teoria de Relações Hu-
manas) ou algumas das outras ideias centrais propostas 
pelas demais teorias estudas neste trabalho. 
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3.1 O QUE É COMPETITIVIDADE E 
VANTAgEM COMPETITIVA8?

A competitividade é o que confere às empresas 
a capacidade de competir com sucesso nos ambien-
tes concorrenciais em que elas atuam (LACERDA, 
2012). Para Possas e Carvalho (1990), a competitivi-
dade é o poder de definir e implantar estratégias de 
aumento do capital, desde que esteja respaldado na 
posse de vantagens competitivas com maior ou menor 
eficácia em face das dos demais concorrentes, tanto 
no momento presente, quanto no futuro próximo.

Estes autores defendem que ser competitivo é a orga-
nização ter a capacidade de obter os resultados esperados 
no processo de concorrência (POSSAS, 1999), sendo, 
para isso, imprescindível, conforme Prahalad e Hamel 
(2005), que a organização possua uma posição “defensá-
vel” no mercado e vantagens competitivas sustentáveis.  
Para Sigalas, Economou e Georgopoulos (2013), uma 
empresa possui vantagem competitiva quando explora 
todas as oportunidades de mercado onde esteja atuando 
e neutraliza as ameaças competitivas dos concorrentes.

As vantagens competitivas sustentáveis de uma orga-
nização são aquelas que os concorrentes não podem com-
prar, se apropriar ou copiar (WAGNER III; HOLLEN-
BECK, 2009). Elas possibilitam que uma organização 
ofereça produtos e serviços melhor do que os concorren-
tes ou, pelo menos fazê-las iguais, mas a um custo estru-
turalmente menor (HEIJDEN, 2009; HINTERHUBER, 
2013; HITT; MILLER; COLELLA, 2007). 

Prahalad e Hamel propõem os três fatores que 
demonstram a existência da competitividade em 
uma organização (MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2007):
a)  Competência central: é aquela que é essencial à 

sobrevivência da organização, não perceptível à 
concorrência e que é constituída por uma combi-
nação de aptidões, recursos e processos exclusivos 
de quem a possui.

b)  Intenção estratégica: a qual estabelece a direção ge-
ral, escolhe as oportunidades emergentes do ambien-
te e converge os empregados a unidade de propósito.

c)  Tensão e alavancagem: a tensão é um desiquilí-
brio entre os recursos disponíveis da empresa e 
aqueles necessários à execução dos seus projetos e 
alavancagem é o melhor aproveitamento da escas-
sa base de recursos da organização.
Porter (2004) desenvolveu a teoria que existem 

cinco forças competitivas determinantes estruturais 
da intensidade da concorrência: ameaça da entrada de 
novos concorrentes no mercado, ameaça da substitui-
ção dos produtos dos concorrentes, poder de negocia-
ção dos compradores, poder de negociação dos for-
necedores e rivalidade entre os atuais concorrentes. 
Ele então estabelece três abordagens que, como estra-
tégia para superar a concorrência, uma organização 
necessita adotar para ser competitiva: na liderança do 
custo total do produto (ela ter o custo total menor do 
que os concorrentes), na diferenciação do seu produto 
ou serviço em relação aos concorrentes, de modo que 
ele seja considerado pelo mercado como único e no 
enfoque (quando é enfocado um determinado grupo 
de comprador ou um segmento da linha de produtos 
ou um mercado geográfico específico).

Alinhado com Porter (2004), Bateman e Snell (2006) 
articulam que para uma organização sobreviver e ven-
cer, necessita ser competitiva frente à concorrência e lu-
crar financeiramente e, para que isso ocorra, os quatro 
fatores fundamentais para a competitividade, listados no 
Quadro 6, devem estar presentes na empresa.

1.  Inovação: a capacidade de introduzir novos bens e serviços;

2.  Qualidade: os produtos e serviços serem de excelente qualidade, possuírem atratividade, ausência de defeitos, 
confiabilidade e disponibilidade de longo prazo;

3.  Velocidade: a empresa deve possuir rapidez e pontualidade na execução, resposta e entrega de resultados;

4.  Competitividade em custos: manter os custos menores do que da concorrência e poder oferecer preços atrativos aos 
consumidores e ainda assim lucrar.

Quadro 11: Fatores fundamentais para a competitividade da empresa

Fonte: elaboração dos autores, com base em Bateman e Snell (2006).

8  Embora competitividade e vantagem competitiva sejam considerados pela Administração construtos diferentes, neste artigo os mesmos são tratados como que tendo relação direta de causa e 
efeito, ou seja, quando uma empresa desfruta de vantagem competitiva, ela também possui competitividade; para ter competitividade, ela necessita ter vantagem competitiva.
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O ideal é que a organização possua os quatro fa-
tores para que obtenha uma competitividade que lhe 
assegure os resultados financeiros em longo prazo 
(BATEMAN; SNELL, 2006).

3.2 É IMPRESCINDÍVEL SER 
COMPETITIVO? 

Para uma organização ser bem sucedida não é 
mais condição suficiente ela ser administrada apenas 
dando ênfase nas ideias que foram ressaltadas pelas 
teorias administrativas expostas neste artigo, pois 
existe em todo o mundo uma conjunção explosiva de 
três fenômenos simultâneos: a queda tendencial das 
taxas de lucro, a pobreza generalizada e a fragilidade 
do sistema capitalista (AKTOUF, 2004). 

Desse modo, para os gerentes, torna-se imperioso 
o desenvolvimento da capacidade de previsão do seg-
mento que a organização atua para que forneça respos-
tas a três perguntas críticas, objetivando a competiti-
vidade: (1) que novos tipos de benefícios aos clientes 
a organização deverá procurar oferecer nos próximos 
cinco, dez ou quinze anos? (2) que novas competên-
cias a organização necessitará desenvolver para ofere-
cer esses benefícios? (3) Como a organização terá que 
reconfigurar a interface com seus clientes durante os 
próximos anos? (PRAHALAD; HAMEL, 2005). Ali-
nhado com essa perspectiva, Hinterhuber (2013) argu-
menta que as decisões estratégicas eficazes necessitam 
levar em conta os recursos e a capacidade da empresa, 
a competição do mercado (ações e reações dos compe-
tidores) e as demandas dos clientes.

Por sua vez, Certo e Peter (2010) consideram que 
a criação do futuro para a organização é possível por 
meio da coordenação de todos os seus recursos para a 
obtenção da vantagem competitiva, usando para isso 
uma estrutura de planejamento objetivamente elabo-
rada, flexibilizando processos de execução desse pla-
nejamento e criando um clima de apoio interno.

4 DIsCussÃO DOs REsuLTADOs

Para possuir vantagem competitiva (e consequen-
temente ter competitividade) a organização precisa 
ter, segundo:
•  Porter (2004): liderança no custo total, diferencia-

ção e enfoque.
•  Bateman e Snell (2006): inovação, qualidade, ve-

locidade e competitividade nos custos totais.
Três conceitos da teoria Clássica têm impacto re-

lativo para a competitividade de uma organização, 
pois dificilmente uma empresa conseguiria ter van-
tagem competitiva nos custos ou na qualidade sem 
adotá-las: (1) a busca constante da eficiência por meio 
da execução das atividades pelo método racional; (2) 
o estabelecimento de modos de produção padroniza-
dos; e (3) o emprego de estruturas e de processos que 
fomente a eficiência para a produção de bens.

O capital humano (ou o capital intelectual) é o que 
operacionaliza as vantagens competitivas de Porter 
(2004) e de Bateman e Snell (2006) sendo, então, o 
principal diferencial entre as organizações bem suce-
didas (KAMUKAMA, 2013; ORLICKAS, 2011). Se-
gundo Hitt, Miller e Colella (2007), o valor do capital 
humano está naquilo que o indivíduo pode produzir 
de acordo com a estratégia de determinada organi-
zação para concorrer eficientemente num ambiente 
competitivo. Segundo Caldwell, et al. (2014), os líde-
res e as organizações podem criar vantagem compe-
titiva quando eles desenvolvem uma cultura de alta 
confiança e interação interpessoal entre os emprega-
dos que fortalece o recursos inexplorados e supera os 
compromissos assumidos. No estudo de Nicholson 
(2011), é proposto que quando os trabalhadores são 
tratados com humanidade e não como ativos a serem 
utilizados e descartados, os elementos essenciais da 
identidade da empresa são protegidos, alimentados, 
cultivados e utilizados para o benefício de todas as 
partes interessadas internas e externas. 

Por essa razão, a ideia central da teoria de Rela-
ções Humanas, a da valorização do trabalhador (seus 
sentimentos, suas opiniões, de fazê-lo participar ati-
vamente na resolução dos problemas e de lhe oferecer 
benefícios sociais), por parte da empresa, tem uma 
parcela de cooperação para a competitividade.

As teorias Estruturalista e Burocrática também 
defenderam ideias que cooperam com a competiti-
vidade das organizações, sendo que as duas mais 
pertinentes são: (1) a adoção de objetivos explícitos 
e estrutura organizacional formalizada e (2) o uso de 
incentivos monetários (salário, premiação, benefícios 
sociais, gratificações) e dos não monetários (prestí-
gio, ambiente de trabalho, valorização pessoal, ascen-
são profissional) para motivar o trabalhador à eficiên-
cia. Para uma companhia ter a vantagem competitiva 
na inovação, diferenciação e na velocidade necessita 
possuir uma estrutura organizacional eficiente, pro-
cessos administrativos e operacionais formalizados 
que as levem aos resultados e deem respostas às 
constantes mudanças da demanda com a velocida-
de requerida (BATEMAN; SNELL, 2006; SCHER-
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MERHORN JR, 2007).
Considera-se que as organizações são invariavel-

mente desafiadas pelos fatores ambientais adversos, 
tais como mudança de tecnologia, necessidade de no-
vos produtos e serviços, globalização dos mercados, 
desregulamentação, instabilidade política, alterações 
culturais e o uso disseminados de serviços na Era 
da informação, os quais as pressionam permanente-
mente e diferentemente (RIBEIRO, 2012; SCHER-
MERHORN JR, 2007), a tese principal da teoria da 
Contingência (as empresas necessitam se organizar 
e funcionar eficazmente para atender às demandas 
do mercado e lucrar e, quando ocorrerem mudanças, 
procurar fazer os devidos ajustes estruturais e pro-
cessuais para responder às novas demandas) é a que 
coopera com maior amplitude para competitividade, 
porquanto as empresas precisam se adequar às varia-
ções que as contingências do ambiente as impõem 
(segundo preconiza a ideia central dessa teoria) e, ao 
conseguirem essa adequação, esse fator lhes favorece 
as melhores condições para possuir liderança no cus-
to total ou na diferenciação ou no enfoque.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Este artigo teve como objetivo analisar as ideias 
centrais das teorias administrativas: Clássica, Rela-
ções Humanas, Comportamentalista, Estruturalista, 
Burocrática e Contingencial e suas contribuições à 
competitividade das organizações.

Quando as organizações são criadas, espera-se 
que em decorrência do seu funcionamento organi-
zacional elas deem os resultados planejados, mesmo 
em um ambiente de concorrência globalizada, sendo 
necessário que elas obtenham a vantagem competiti-
va defendida por Porter (2004), seja na liderança de 
custo, na diferenciação ou no enfoque.

A teoria Clássica, que enfatizava a busca da efici-
ência pela execução das atividades pelo método ra-
cional, o estabelecimento de modos de produção pa-
dronizados e o emprego de estruturas e de processos 
que fomentem a eficiência, tem impacto relativo para 
a competitividade das empresas.

A ideia central da teoria de Relações Humanas, a 
da valorização do trabalhador (seus sentimentos, opi-
niões e de lhe oferecer benefícios sociais) tem uma 
parcela de cooperação para a competitividade.

A teoria do Comportamento Humano objetivava 
encontrar meios de promover a satisfação dos empre-
gados e de conquistar a lealdade deles, mas com a 
expectativa de leva-los a uma maior produtividade, 

sendo esses dois aspectos (satisfação e lealdade dos 
empregados), fatores que contribuem para a competi-
tividade das organizações.

As ideias das teorias Estruturalista e Burocrática 
que cooperam com a competitividade das organiza-
ções, são a adoção de objetivos explícitos e estrutu-
ra organizacional formalizada, e o uso de incentivos 
monetários (salário e benefícios sociais) e dos não 
monetários (prestígio e ascensão profissional) para 
motivar o trabalhador à eficiência.

Das teorias administrativas estudas, percebeu-
-se que as ideias centrais da Contingencial são as 
que mais contribuem para a competitividade das or-
ganizações em razão de elas adotarem e serem um 
aperfeiçoamento das ideias das demais que surgiram 
anteriormente (Clássica, Relações Humanas, Com-
portamentalista, Estruturalista e Burocrática) e de 
indicarem que as empresas devem se adaptar (refor-
mular estruturas internas, processos, estratégias, sis-
temas) às mudanças que as novas demandas ambien-
tais as atribuem e, por conseguirem essa adaptação, 
elas são favorecidas a possuir liderança no custo total, 
na diferenciação ou no enfoque.

Este trabalho buscou trazer uma abordagem inédi-
ta por meio da análise das ideias centrais das teorias 
administrativas e apresentando suas contribuições à 
competitividade das empresas. Embora mais pesqui-
sas sobre o tema e o objeto de estudo sejam necessá-
rias, a importância do artigo está no estabelecimento 
inicial de as teorias administrativas pesquisadas for-
necem ideias que contribuem para que uma organi-
zação seja competitiva, algo até então não explorado 
pela literatura existente.  

Uma limitação deste estudo reside na abrangência 
das teorias pesquisadas (Clássica, Relações Huma-
nas, Comportamentalista, Estruturalista e Burocráti-
ca e Contingencial), não tendo sido abordadas outras 
(Ecologia Organizacional, Teoria Crítica, Abordagens 
Feministas nos estudos organizacionais, a Diversida-
de e Identidades nas Organizações e a Cultural), cujas 
ideias centrais poderiam contribuir com a competiti-
vidade das empresas. Assim, para novas pesquisas, 
sugere-se que essas teorias sejam analisadas.

Também se recomenda para pesquisas futuras a 
identificação das influências das ideias das teorias 
administrativas aos integrantes de uma cadeia de 
suprimentos, pois a gestão da cadeia de suprimen-
tos tem sido considerada um dos principais fatores 
condicionantes da competitividade das organizações 
(MENTZER et al., 2001; PRAJOGO; SOHAL, 2013). 
Ademais, em um ambiente globalizado, as empresas 
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já constataram que a concorrência já não dependen-
te apenas das capacidades das empresas individuais, 
mas da capacidade de uma cadeia de suprimentos 

totalmente integrada entre seus membros (MIN; 
ZHOU; 2002; PRAJOGO; SOHAL, 2013; TAN; LY-
MAN; WISNER, 2002). 
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resUmo
O setor têxtil engloba um conjunto de atividades que proporcionam o surgimento de indústrias dos diversos segmentos têxteis, desde a origem 
da matéria-prima até o acabamento do produto final. Esta pesquisa objetivou identificar as inovações do setor de malharia retilínea ocorridas no 
período de 2008 a 2011 do setor industrial de malharia retilínea do município de Caxias do Sul. O método de pesquisa utilizado possui abordagem 
quantitativa, de natureza aplicada, com objetivo descritivo. O procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso múltiplo, com aplicação de um 
questionário estruturado como instrumento de coleta de dados, que foi aplicado aos gestores e/ou proprietários de 23 indústrias de malhas retilíneas 
de Caxias do Sul. A análise dos dados aconteceu através da correlação dos dados obtidos, para a identificação do nível de relação entre as variáveis 
do construto teórico. Os resultados identificaram correlações entre as variáveis.

Palavras-chave: Inovação. Setor têxtil. Setor de malharia retilínea. 

aBstract
The textile sector encompasses a set of activities that provide the appearance of various segments of textile industries, since the origin of raw 
material to the finish of the final product. This investigate objective the innovations of the flat knitting sector occurred on the period 2008 to 2011 of 
the industrial flat knitting of Caxias do Sul. The research method used has quantitative approach, using the applied nature, and descriptive purposes. 
The technique proceeding method was the multiple case study, with application a structured questionnaire as an instrument for data collection, which 
was applied to managers and/or owners of 23 industries of rectilinear mesh of Caxias do Sul. The results identified correlations between the variables 
of innovation.

Keywords: Innovation. Textile sector. Flat knitting sector. 
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1 INTRODuÇÃO

O processo de industrialização no Brasil, se-
gundo o Instituto de Estudos e Marketing Industrial 
(IEMI), teve início com a indústria têxtil, sua histó-
ria e raízes antecederam a chegada e a ocupação dos 
portugueses, pois os Índios que já habitavam o País 
exerciam atividades artesanais e utilizavam técnicas 
primitivas como o entrelaçamento manual de fibras 
vegetais. Desta forma, produziam telas grosseiras, 
cuja principal finalidade era para a proteção corporal 
(IEMI, 2011). 

Caxias do Sul possui uma história no ramo de ma-
lharias retilíneas, da mesma forma que, Farroupilha e 
Nova Petrópolis, ambas no Estado do Rio Grande do 
Sul (VOGT, 2003). A opção pelo setor de malharia re-
tilínea aconteceu pelo fato de o mesmo estar inserido 
na indústria têxtil brasileira, sendo a indústria têxtil 
um dos primeiros setores industriais a se instalar no 
Brasil, assim como no Estado do Rio Grande do Sul, 
durante as primeiras décadas do século XX (IEMI, 
2011). A escolha do município para a pesquisa fez-
-se pelo fato da cidade possuir um dos grandes Polos 
Malheiros Nacionais, que se constitui de indústrias 
produtoras de malhas retilíneas. Deste modo, Caxias 
do Sul possui um dos títulos de Capital Nacional da 
Malha (PORTAIS DA MODA, 2014).

Os segmentos que mais se modernizaram foram 
os produtores de artigos têxteis, para uso doméstico, 
e as malharias. Na indústria do vestuário existe uma 
diversidade tecnológica ainda maior, devido à exis-
tência de milhares de pequenas e microempresas, que 
necessitam fazer frente a uma produção, geralmente, 
diversificada, dificultando a incorporação de novas 
tecnologias (SCHERER; CAMPOS, 1996).

Entre os segmentos mais representativos da cadeia 
produtiva têxtil-vestuário, o setor de malharia retilí-
nea é o mais competitivo, pois as empresas moder-
nizaram-se tecnologicamente e, concomitante a isso, 
a criação do Comitê de Moda e Estilo também trou-
xe a atualização necessária ao produto (POLO DE 
MODA, 2011). 

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa foi identifi-
car as inovações, de acordo com as quatro dimensões 
do Manual de Oslo (2005), inovação de produto (bens 
ou serviços); inovação de processo; inovação de ma-
rketing; inovação organizacional, no setor industrial 
de malharia retilínea, em indústrias do município de 
Caxias do Sul e identificar as relações entre variáveis 
da inovação e da indústria, por meio do método esta-

tístico de correlação.
O artigo está estruturado em seções, na segunda 

segue o referencial teórico, que aborda a inovação, 
o setor têxtil no Rio Grande do Sul e o setor de ma-
lharia retilínea. A terceira seção apresenta o método 
de pesquisa utilizado para a obtenção dos dados e 
análise dos resultados da pesquisa. Na quarta seção, 
segue a análise dos resultados e na quinta seção, se-
guem as conclusões da pesquisa, onde são realizadas 
as discussões dos resultados da pesquisa, frente aos 
objetivos da pesquisa.

   2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INOVAÇÃO

Em 1912, a abordagem conceitual de inovação 
desenvolveu-se e obteve maior espaço a partir da 
obra de Schumpeter, na publicação do livro: Teoria 
do Desenvolvimento Econômico, colocando-a num 
lugar de destaque, na área organizacional. Desta ma-
neira, a inovação, de acordo com Schumpeter (1934), 
é a ação de inovar, de criar processos que promovam 
a ruptura no sistema econômico, permitindo o surgi-
mento de novidades. Nas economias capitalistas o de-
senvolvimento econômico é orientado pelo impacto 
das inovações tecnológicas, ocorrido por meio de um 
processo dinâmico de “destruição criadora”. Sendo a 
inovação, caracterizada por um processo de criação 
do novo perante a destruição do que está se tornando 
obsoleto, contestando a ideia do equilíbrio da econo-
mia, como é descrito na teoria neoclássica. 

A inovação, inevitavelmente, diz respeito a mu-
danças. Entretanto, as mudanças podem ser relativas 
ao objeto que a organização oferece, ou seja, o pro-
duto, ou podem estar relacionadas ao modo como a 
organização cria, produz e entrega estes produtos, 
ou seja, o processo. Esse conceito amplia-se para ou-
tros tipos de mudanças como forma organizacional, 
forma de trabalho, negócios, tecnologia e marketing 
(TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2007 p. 5).

A inovação é fortemente associada ao crescimen-
to, onde novos negócios são criados a partir de novas 
ideias, na geração de vantagem competitiva no que 
uma empresa pode ofertar. Economistas têm debatido 
durante décadas sobre a essência da natureza desta 
relação, mas concordam que a inovação responde 
por uma proporção do crescimento econômico (BES-
SANT; TIDD, 2009).

São diversas as referências que classificam a ino-
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vação em dimensões. A inovação é vista como um 
processo de mudança, na qual produtos ou proces-
sos novos ou significativamente melhorados subs-
tituem os até então existentes. Essas abordagens 
teóricas classificam as inovações em quatro catego-
rias (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; BESSANT; 
TIDD, 2009; LEITE, 2005; SIMANTOB; LIPPI, 
2003; CARVALHO, 2009): a) inovação de produtos 
e/ou serviços: são mudanças de um produto ou ser-
viço oferecido pela organização, que podem utilizar 
novas tecnologias ou tecnologias já existentes; b) ino-
vação de processos: são as mudanças no modo como 
os produtos ou serviços são criados e distribuídos, 
novos ou significativamente melhorados; c) inovação 
de marketing (posição competitiva): mudanças no 
contexto que os produtos ou serviços são introduzi-
dos no mercado, voltados para as necessidades dos 
consumidores; d) inovação organizacional (de gestão 
ou processo mental): mudanças nos modelos mentais 
subjacentes, que moldam o que a organização faz. 

As dimensões da inovação estudadas nas indús-
trias de malhas retilínea de Caxias do Sul seguem re-
ferenciadas por autores que reforçam os conceitos da 
inovação, a partir das quatro dimensões da inovação, 
segundo o Manual de Oslo (2005): inovação de pro-
duto, inovação de processo, inovação de marketing e 
inovação organizacional. 

2.2 SETOR TÊXTIL NO RIO gRANDE DO SUL

Na economia gaúcha, o surgimento do setor têxtil 
ocorreu nas últimas décadas do século XIX e novas 
indústrias instalaram-se na região, dentre elas a in-
dústria têxtil. Devido ao ocorrido, cabe abordar as 
origens da indústria têxtil no Rio Grande do Sul, que 
em virtude de sua latitude, apresenta um clima de 
transição entre a zona tropical e a zona temperada, 
criando condições climáticas próprias, diferentes do 
resto do Brasil, onde em algumas regiões é comum 
a ocorrência de geadas e neve. Frente ao desenvolvi-
mento da região colonial, o imigrante europeu con-
seguiu gerar importantes impulsos à industrialização 
do Estado (VOGT, 2003). O autor ressalta que os pri-
meiros estabelecimentos industriais de grande porte 
a instalar-se no Estado, com mais de cem operários, 
foram do setor têxtil, que se estabeleceu no sul do 
Estado, por causa das vantagens de localização e a 
proximidade ao porto.

As condições criadas, graças à intensa atividade 
agrícola, estimularam o setor secundário, gerando 
um marcante intercâmbio comercial. Estas condi-

ções favoreceram o processo de industrialização no 
Estado, pela própria existência de mercado interno, 
a aproximação da matéria prima e a distância dos de-
mais centros industriais do país estimulou o desen-
volvimento da indústria regional. A indústria têxtil 
do Rio Grande do Sul desenvolveu-se regionalmente 
e foi um dos ramos de destaque da indústria gaúcha, 
levando-se em consideração alguns elementos como, 
a formação do mercado, a estrutura de comercializa-
ção, a procedência do capital e o tipo de mão de obra 
(HERÉDIA, 1995).

2.3 SETOR DE MALHARIA RETILÍNEA

De acordo como Rech (2001), a indústria de ma-
lhas possui a missão da manufatura de tecidos de ma-
lha, a partir de diversos tipos de fios. Esta categoria 
de indústria não se restringe somente à produção de 
roupas, mas é a partir do vestuário que é mais conhe-
cida. Porém, existem cinco fatores que impulsiona-
ram a proliferação deste tipo de indústria: a) a não 
necessidade de grandes investimentos de capital; b) 
menores custos de produção do que os da indústria de 
tecidos planos; c) a introdução de novas tecnologias; 
d) investimentos em pesquisas de desenvolvimento 
de matérias primas adequadas ao clima; e) a popula-
rização dos tecidos de malha, em função das tendên-
cias de moda.

A dinâmica de mudanças recentes na indústria 
de malhas mostra que, em 1980, o sucesso veio para 
aqueles que mudaram de estratégia para igualar ou 
explorar as novas condições econômicas do merca-
do, as mudanças exigiram uma transformação de 
visão dos departamentos da empresa, do marketing 
à produção, através de logística e habilidades. Estas 
mudanças não foram táticas, mas sim estratégicas e 
exigiram um novo tipo de pensamento para todos os 
gerentes, desde o nível superior até os níveis infe-
riores da empresa. Uma pesquisa em empresas Bri-
tânicas demonstrou que a mudança não é algo novo 
para este segmento de indústria, no entanto, existe a 
predominância do interesse em ajustes mínimos do 
status quo, pois enquanto algumas empresas têm agi-
do para curar os males passados, muitas parecem es-
tar fixadas ao pensamento dos anos 80 (STOPFIRD; 
FULLER, 1990).

Dentro da atividade têxtil, o segmento de malha-
ria é dos mais antigos, resgatando sua origem ao pro-
cesso manual de tricotagem. O tricô surgiu entre os 
árabes e as tribos nômades, estes teciam a lã de seus 
rebanhos à mão, com agulhas de pontas reviradas, 
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propalando a técnica, do Tibet à península Ibérica. 
Da Espanha, o processo foi levado às ilhas Shetland. 
No século XVII, começaram a ser produzidas malhas 
de seda e as agulhas de tricô tornaram-se retas, de 
ponta afiada (RECH, 2001).

O desenvolvimento têxtil no município de Caxias 
do Sul está atrelado ao Lanifício São Pedro, que foi 
fundado por um grupo de imigrantes italianos, vin-
dos para o Brasil. O primeiro tear foi feito por Jo-
seph Panceri, operário têxtil de Concorrezzo, Milão. 
Outro lanifício importante para a região colonial foi 
o Lanifício Matteo Gianella, fundado em 1917, por 
Matteo Gianella. O Lanifício localizava-se entre a 
Nona Légua em Santa Lúcia e Monte Bérico (HERÉ-
DIA, 1997).

Pequenas, médias e grandes malharias represen-
tam parte significativa da produção do setor têxtil lo-
cal. Ao todo são mais de 933 empresas que produzem 
fios de lã, sintéticos, malhas e tecidos que são comer-
cializados tanto no mercado nacional quanto no mer-
cado internacional (PERFIL SOCIOECONÔMICO 
DE CAXIAS DO SUL, 2011 p. 46). Conhecida na 
Europa, desde o século XV, a malharia, entre as in-
dústrias têxteis, foi aquela em que o aperfeiçoamento 
técnico foi o mais rápido e o principal instrumento de 
todos os teares de malharia é a agulha, cuja espessura 
dispõe o trabalho executado, ou seja, a grossura da 
malha (ARAÚJO, 2005).

O Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem 
e Malharias da Região do Rio Grande do Sul, o FI-
TEMASUL, representa 533 indústrias do ramo têxtil, 
que geram mais de 6.000 empregos diretos e 20.000 
indiretos (FITEMASUL, 2012). Fazendo parte deste 
universo, empresas de diversas áreas têxteis, desde 
a origem da matéria prima até a confecção. O objeto 
de pesquisa estudado foi a população de 23 empresas 
associadas ao FITEMASUL. 

3 mÉTODO DE PEsQuIsA

O método de pesquisa possui abordagem quan-
titativa, quanto a natureza da pesquisa, se classifica 
como aplicada, a fim de identificar a inovação no 
setor industrial de malharia retilínea de Caxias do 
Sul. Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica 
como exploratória e descritiva transversal: narrando 
os acontecimentos na pesquisa em um único tempo 
e caracterizando o objeto de estudo, no sentido de 
apresentar o histórico do ramo industrial de malhas 
na cidade de Caxias do Sul e analisar as situações, a 
fim de estabelecer correlações entre as variáveis ob-

servadas na análise dos resultados. 
Quanto aos procedimentos, a pesquisa se classi-

fica como pesquisa bibliográfica, utilizada para em-
basar a pesquisa e o estudo de caso, sendo o estudo 
sobre um indivíduo ou grupo, a fim de aprofundar o 
seu detalhamento e conhecimento. O estudo de caso 
múltiplo, se propõe descrever e analisar um aconte-
cimento ou elemento, inserido em seu contexto mais 
específico (YIN, 2010).

Esta pesquisa teve o estudo de caso múltiplo, 
constituído por uma população de 23 indústrias as-
sociadas ao FITEMASUL, e por enquadrarem-se no 
quesito como, produtoras de malhas, verificando a 
existência de práticas de inovação nas indústrias de 
malhas retilíneas de Caxias do Sul.

O método quantitativo descritivo possui finali-
dade de descrever ou analisar fenômenos, avaliar 
programas ou isolar variáveis chaves. Este modelo 
descreve as situações utilizando critérios quantita-
tivos que constituem dimensões e correlações entre 
as variáveis observadas, procurando elementos que 
permitam a comprovação das hipóteses. As técni-
cas de coleta de dados utilizadas são formadas por 
entrevistas pessoais e questionários (DENCKER; 
VIÁ, 2002). 

A ferramenta utilizada para pesquisa foi a survey, 
pois mede episódios, atitudes ou comportamentos 
por intermédio de questões, possibilitando que sejam 
operacionalizadas, em medidas, as hipóteses, ou seja, 
as respostas necessitam ser passíveis de classificação 
e quantificação, também neste modelo de pesquisa 
é atribuída uma abordagem rigorosa, possibilitando 
a produção de resultados replicáveis, seguidos pelo 
mesmo método, através de alguns procedimentos: 1º 
a padronização, 2º a replicabilidade e 3º a represen-
tatividade (MAY, 2004). As questões da survey tive-
ram perguntas fechadas.

Após a finalização da coleta dos dados, a pró-
xima etapa foi composta pela preparação, análise e 
interpretação dos dados. Devido ao questionário ser 
estruturado, os resultados foram tabulados no sof-
tware Sphinx Léxica 4.5, tornando questionamentos 
relativos aos tipos de inovação implementados pelas 
empresas 100% nominais, para que se pudesse men-
surar a quantidade de empresas que implementaram 
inovações.

Os dados coletados foram submetidos à análise 
estatística descritiva de modo que, os mesmos são 
descritos, analisados e resumidos, a fim de interpre-
tar as informações levantadas pela pesquisa (GIL, 
2008). No entanto, ao término da coleta dos dados, 
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na pesquisa quantitativa, o pesquisador fica a fren-
te de uma grande quantidade de dados e estes se 
materializam na forma escrita, necessitando serem 
organizadas e interpretadas (ROESCH, 2005). A 
interpretação dos dados obtidos, por meio de ques-
tionários, foi tabulada e analisada estatisticamente, 
pela correlação das variáveis. 

A análise de correlação proporciona um número 
que sintetiza o grau de relacionamento entre duas va-
riáveis, fator que é útil em um trabalho exploratório, 
quando um pesquisador busca determinar quem são 
as variáveis, potencialmente, importantes, além do 
interesse que se encontra no grau ou na força do rela-
cionamento entre as variáveis (STEVENSON, 2001). 
Na pesquisa, por se trabalhar com a população não 
foi preciso nominar variáveis como dependentes ou 
independentes, neste caso, foi analisada a existência 
de correlação entre as variáveis da inovação, através 
da correlação parcial bivariada.

O coeficiente de correlação rho de Spearman mede 
a intensidade da relação entre variáveis ordinais. Este 
coeficiente varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo 
estiver destes extremos, maior será a associação line-
ar entre as variáveis. O sinal negativo da correlação 
significa que as variáveis alteram em sentido contrá-
rio, isto é, as categorias mais elevadas de uma variá-
vel estão associadas a categorias mais baixas da outra 
variável (PESTANA; GAGEIRO, 2005 p. 176). 

Os resultados foram analisados por correlação, 
pois a técnica abrange a análise dos dados amostrais 
no intuito de saber como duas ou mais variáveis estão 

relacionadas umas com as outras, em uma população 
(STEVENSON, 2001; LARSON; FARBER, 2010).

A seleção das variáveis foi determinada por meio 
do faturamento, para mensurar o percentual de fatu-
ramento investido em inovação, por meio do número 
de colaboradores. Isso foi feito a fim de identificar se 
a quantidade de colaboradores influencia na geração 
da inovação na empresa e, também, se a mão de obra 
qualificada dos colaboradores gera a inovação na em-
presa. Junto às dimensões da indústria, foram sele-
cionadas as dimensões da inovação, propostas pelo 
Manual de Oslo (2005), como a inovação de produto, 
de processo, de marketing e organizacional. 

As variáveis escolhidas são variáveis clássicas da 
indústria, pois estas são os fatores que poderão deter-
minar, nesta pesquisa, o nível de inovação na orga-
nização. As variáveis da indústria são: faturamento 
anual, número de colaboradores e mão de obra quali-
ficada. As variáveis da inovação, segundo o Manual 
de Oslo (2005): valor investido em inovação de pro-
duto, inovação de processo, inovação de marketing e 
inovação organizacional. 

Diante das dimensões selecionadas, foi avaliada 
a relação do investimento em inovação de produto, 
processo, marketing e organizacional, de acordo com 
a classificação do Manual de Oslo (2005), o que per-
mitiu uma análise de dados nas relações entre as vari-
áveis, que confirmou a estrutura das dimensões para 
atender as relações entre elas (FÁVERO et al., 2009). 
O instrumento de análise foi elaborado para a fase 
quantitativa conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Matriz das dimensões

Fonte: Elaborado pelos autores

Faturamento Anual

Número de Colaboradores

Mão de Obra Qualificada

	dIMEnSõES	dA	IndúStrIA								PErCEntuAIS

Valor Investido em Inovação de Produto

Valor Investido em Inovação de Processo

Valor Investido em Inovação de Marketing 

Valor Investido em Inovação Organizacional

4 ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Para esta pesquisa considerou-se como popula-
ção, todas as empresas associadas no FITEMASUL 
de Caxias do Sul. A partir da triagem do cadastro 

das empresas, a população foi composta por 23 em-
presas. A classificação das empresas estudadas, se-
gundo o SEBRAE e DIEESE (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
segue na Tabela 2.
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Tabela 2 – Classificação dos estabelecimentos conforme porte

Tabela 3 – Cargo exercido pelos entrevistados na empresa

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas

Pequena Empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas

Média Empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas

Grande Empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais

Fonte: Sebrae e Dieese (2011)

INDúSTRIA                                       COMÉRCIO E SERVIçOS

	PortE	 	 	 	 	 	 										SEtorES

Cargo	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Proprietário 22 91,3

Diretor 8 34,8

Gerente 14 60,9

Sócio 2 8,7

Atividade	Anterior	a	Malharia	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Comerciante 5 21,7

Comerciário 1 4,3

Empresário da indústria 0 0,0

Funcionário da indústria 1 4,3

Agricultura 0 0,0

No setor têxtil 2 8,7

Malharia 11 47,8

Autônomo 3 13,0

totAl	obSErvAdo	 23	 100

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 4 – Número de colaboradores das empresas

Colaboradores	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

3 a 10 11 47,8

11 a 20 3 13,0

21 a 30 6 26,1

31 a 40 1 4,3

41 a 50 0 0,0

As empresas estudadas em geral são classificadas 
como microempresa e pequena empresa, segundo o SE-
BRAE e DIEESE, tendo-se como exclusividade, apenas 
uma empresa entrevistada que possui 120 colaboradores.

Em relação ao cargo ocupado pelos entrevistados 

na empresa, a não ser um deles, os 22 entrevistados 
relataram serem, proprietários e, em alguns casos, 
eram sócios delas e, também, ocupavam as funções 
de direção e gerência, e em relação à atividade ante-
rior dos entrevistados, conforme Tabela 3.

Na Tabela 4, segue ilustrado o número de cola-
boradores existente em cada empresa, que resul-

tou em 50% das empresas que possuem de 3 a 10 
colaboradores.
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Tabela 5 – Quantidade de peças produzidas anualmente pelas empresas

Colaboradores	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

51 a 60 1 4,3

61 a 70 0 0,0

71 a 80 0 0,0

81 a 90 0 0,0

91 a 100 0 0,0

Mais de 100 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23	 100

 
quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

     

1.000 a 9.000 3 13,0

10.000 a 30.000 10 43,5

31.000 a 50.000 4 17,4

51.000 a 60.000 2 8,7

61.000 a 70.000 3 13,0

71.000 a 80.000 0 0,0

81.000 a 90.000 0 0,0

91.000 a 100.000 0 0,0

Mais de 200.000 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23	 100

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Sobre a existência de mão de obra qualificada, 
foi questionado ao entrevistado, o nível de qualifi-
cação de seus funcionários, ou seja, foi questionado 
se a empresa possuía ou não, pessoas com cursos 
técnicos ou curso superior, voltados para a área em 
que atuavam na empresa. O resultado foi que 60,9% 

das empresas não possuem mão de obra qualifica-
da, e 39,1% possui. A quantidade de peças produzi-
das anualmente por cada empresa foi questionada, 
obtendo-se o resultado, em que 43% das empresas 
produzem de 10.000 a 30.000 peças por ano, como 
ilustrado na Tabela 5.

quantidade	Produzida	
Anualmente	Em	Peças

Referente à linha de produtos que cada empresa 
produz, do vestuário de malhas, o resultado mostra 
que 17 das 23 empresas entrevistadas produzem ves-
tuário feminino, com resultado de em 74% de vestuá-
rio feminino. E 15 das 23 empresas entrevistadas pro-

duzem vestuário masculino, com resultado de 65%. 
Sendo que algumas empresas são especializadas em 
somente uma das linhas de vestuário, como outras 
que trabalham com as duas linhas ou mais, como ilus-
trado na Tabela 6.



67 Revista Raunp, v.7, n.2, p.60-79, Fev./Maio/2015 ISSN 1984-4204

Tabela 6 – Linha de produtos produzidas pelas empresas

Tabela 7 – Número de clientes ativos na empresa

linha	de	Produtos	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Vestuário feminino 17 73,9

Vestuário masculino 15 65,2

Vestuário infantil 5 21,7

Acessórios 2 8,7

Tamanhos especiais 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23 

Clientes	Ativos	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

1 a 10 2 8,7

11 a 30 1 4,3

31 a 50 2 8,7

51 a 70 1 4,3

71 a 90 1 4,3

91 a 110 2 8,7

111 a 130 0 0,0

131 a 150 2 8,7

200 a 300 5 21,7

400 a 500 3 13,0

600 a 700 1 4,3

800 a 900 0 0,0

1.000 a 2.000 2 8,7

2.500 a 3.000 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23	 100

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

O número de clientes ativos na empresa, conforme 
Tabela 7, foi questionado, a fim de obter conhecimen-
to da quantidade que cada empresa possui de clientes, 
levando-se em conta o porte e negócio. O resultado 

foi heterogêneo, já que as empresas possuem diferen-
tes quantidades de clientes. Em relação as escalas no-
minadas, estas foram estabelecidas de acordo com as 
respostas dos entrevistados.

O investimento em tecnologia foi questionado, a 
fim de verificar se as empresas haviam investido no 
aumento de tecnologia na sua produção e, conforme 

Tabela 8, mais de 74% dos entrevistados afirmaram 
ter aumentado a tecnologia, em suas instalações, no 
período estudado.
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Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 8 – Nível de tecnologia da empresa

tecnologia	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Aumentou 17 73,9

Diminuiu 0 0,0

Permaneceu estável 6 26,1

totAl	obSErvAdo	 23	 100

As inovações tecnológicas podem ser desen-
volvidas nas empresas ou adquiridas em outras 
empresas, sendo a aquisição de maquinário im-
portado uma prática em 87% das empresas entre-

vistadas e 39% das empresas possuem maquinário 
nacional. Este resultado abrange empresas que 
possuem os dois tipos de maquinário, conforme 
a Tabela 9.

Tabela 9 – Como foram adquiridas as novas tecnologias da empresa

Tabela 10 – Fontes de informação utilizadas pelas empresas

Inovações	tecnológicas	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Desenvolvidas na empresa

Desenvolvidas em cooperação 
com outros fabricantes locais

Através de compras de 
equipamentos nacionais

Através de compras de 
equipamentos importados

totAl	obSErvAdo

Fontes	de	Informação	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Visitas em empresas de Caxias 
e municípios vizinhos

Visitas em empresas de outras 
regiões do Brasil

Visitas em empresas do exterior

Através de Fornecedores 
de máquinas

Feiras

Publicações especializadas

Fonte: Elaborado pelos autores

0

1

9

20

23

2

3

4

9

21

19

0,0

4,3

39,1

87,0

8,7

13,0

17,4

39,1

91,3
82,6

Sobre as fontes de informação buscadas pelos 
empresários, cada empresa teve a possibilidade de 
escolher todas as alternativas, caso as praticassem. 
Na Tabela 10 segue as práticas das empresas na bus-

ca de informações, no qual o maior percentual foi 
de 91% na participação em feiras, em segundo, com 
83%, ficou a fonte de informação em publicações es-
pecializadas.
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Fontes	de	Informação	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Colaboradores com experiência 
proveniente de outras empresas

Clientes

Viagens

Internet

Sindicato

Estilista/Freelancer

totAl	obSErvAdo

7

11

6

6

2

1

23

30,4

47,8

26,1

26,1

8,7

4,3

Fonte: Elaborado pelos autores

O aumento, a diminuição ou a estabilidade da 
qualidade dos produtos foi questionado aos en-
trevistados e resultou em 91% das respostas re-

ferente ao aumento da qualidade dos produtos, 
no período pesquisado, como segue ilustrado na 
Tabela 11.

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 11 – Nível da qualidade dos produtos de 2008 a 2011

qualidade	dos	Produtos	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Aumentou 21 91,3

Diminuiu 0 0,0

Permaneceu estável 2 8,7

totAl	obSErvAdo	 23	 100

Em relação aos modelos que as empresas 
criam ou redesenham, foi questionado como 
acontece o desenvolvimento das coleções, que 

em 91% das vezes acontece por meio da adap-
tação de modelos, a partir das tendências da 
moda, conforme Tabela 12.

Tabela 12 – Como são desenvolvidos os modelos das coleções

Modelos	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

A partir de um design indicado 
pelo cliente e adaptado na empresa

Imitação de modelos

Adaptação de modelos a partir 
de tendências de moda

Criação própria

Agência

Estilista

totAl	obSErvAdo

6

5

21

18

0

1

23

26,1

21,7

91,3

78,3

0,0

4,3

As áreas mais investidas nas empresas entre os 
anos de 2008 a 2011 foram, primeiro no desenvolvi-

mento de produto e em segundo o investimento na 
área de marketing, conforme segue na Tabela 13.
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Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 15 – Como ocorreu as inovações de produto

Ferramentas	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Pesquisa e Desenvolvimento 21 91,3

Aquisição de tecnologia 12 52,2

Viagens 5 21,7

Participação em cursos 3 13,0

totAl	obSErvAdo	 23	

Tabela 13 – Áreas que a empresa investiu de 2008 a 2011

Áreas	Investidas	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Máquinas modernas e 
automatizadas

Equipamentos e programas 
para informática

Desenvolvimento de produto

Redes de distribuição

Marketing

Treinamento gerencial

Manutenção industrial

totAl	obSErvAdo

17

14

22

10

19

9

17

23

73,9

60,9

95,7

43,5

82,6

39,1

73,9

As quatro dimensões da inovação foram questio-
nadas, no entanto, a inovação de produto foi confir-
mada em 100% pelos entrevistados. As inovações 
de produto foram em sua maioria inovações de me-

lhoria, sendo que em 78% dos casos a inovação de 
produto acontece na matéria prima utilizada, seguido 
pela modelagem e pelo design, no qual seguem ilus-
tradas na Tabela 14.

Tabela 14 – Inovação de produto mencionado pelos entrevistados

Inovações	de	Produto	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Modelagem 17 73,9

Cores 10 43,5

Matéria prima 18 78,3

Produto inovador 1 4,3

Aviamentos 3 13,0

Acabamento 3 13,0

Customização 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23 
Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação a como ocorreram as inovações de 
produto, mais de 90% dos entrevistados afirmaram 

que ocorreu pela Pesquisa e Desenvolvimento. Os re-
sultados seguem ilustrados na Tabela 15.
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A inovação de processo foi questionada para os 
entrevistados de cada empresa, por ser a segunda 
dimensão da inovação, onde 87% dos entrevistados 
afirmou inovar em processos. As inovações de pro-

cesso identificadas através dos entrevistados foram 
em 48% das vezes em novas máquinas, seguido pela 
aquisição de software, representando 39% das respos-
tas, conforme Tabela 16.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 16 – Tipos de inovação de processo

Inovações	de	Processo	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Não resposta

Funcionalidade

Atualização de software

Novos maquinários

Novas técnicas de produção

Aquisição de software

Adaptação de máquinas

Mudança no layout da produção

Novas técnicas de vendas

Computadores e equipamentos 
de infomática

Compra de informação

totAl	obSErvAdo

3

1

5

11

4

9

3

4

1

3

1
23

13,0

4,3

21,7

47,8

17,4

39,1

13,0

17,4

4,3

13,0

4,3
100

Em relação em como ocorreram às inovações de 
processo, mais de 60% dos entrevistados afirmaram 

que ocorreu pela aquisição de tecnologia, conforme 
os resultados ilustrados na Tabela 17.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 17 – Como ocorreu as inovações de processo

Ferramentas	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Não resposta 3 13,0

Pesquisa e Desenvolvimento 10 43,5

Aquisição de tecnologia 16 69,6

Atualização 3 13,0

totAl	obSErvAdo	 23	

A existência de inovação de marketing foi questio-
nada aos empresários e, 100% deles afirmou inovar 
de alguma forma em marketing. As inovações de ma-
rketing identificadas nas empresas foram em 56% na 

adoção de catálogo de produtos, seguido por 52% em 
etiquetas personalizadas e 43% em promoção para os 
clientes, como inovação na fixação de preços, confor-
me ilustradas na Tabela 18.
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Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 18 – Tipos de inovações de marketing mensuradas pelos entrevistados

Inovações	de	Marketing	 quantidade	Citada	(un.)											Frequência	(%)

Abertura de novos mercados

Catálogo

Banners

Etiquetas personalizadas

Design

Divulgação em meios de 
comunicação e redes sociais

Promoções aos clientes

Embalagem personalizada

Folders

Novas práticas de distribuição

Visita à clientes

Mala direta

Loja

Look Book

Site

Selo de produto original

totAl	obSErvAdo

2

13

4

12

15

5

10

8

9

1

2

2

6

2

8

1

23

8,7

56,5

17,4

52,2

65,2

21,7

43,5

34,8

39,1

4,3

8,7

8,7

26,1

8,7

34,8

4,3

Em relação a como ocorreram às inovações de 
marketing, mais de 70% dos entrevistados afirmaram 

que ocorreu pela aquisição de tecnologia, segue ilus-
trado na Tabela 19 os resultados.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 19 – Como ocorreu as inovações de marketing

Ferramentas	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Pesquisa e Desenvolvimento 13 56,5

Aquisição de tecnologia 18 78,3

Atualização 2 13,0

totAl	obSErvAdo	 23	

O valor investido em inovação de marketing no 
período estudado, também foi questionado às empre-
sas, que em 26% das respostas foi de R$1.000,00 a 
R$3.000,00 anuais, seguido de 22% das respostas no 
valor investido de R$21.000,00 a R$30.000,00.

Referente à inovação organizacional, foi ques-

tionado se as empresas investiam nesta dimensão 
da inovação, então, todas as empresas afirmaram 
após o conceito explicitado que inovaram. As ino-
vações organizacionais identificadas nas empresas 
foram em 91% das respostas, na nota eletrônica, 
conforme Tabela 20.
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Tabela 20 – Tipos de inovações organizacionais citadas pelos entrevistados

Tabela 20 – Tipos de inovações organizacionais citadas pelos entrevistados

Inovações	organizacionais	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Layout do ambiente de trabalho 3 13,0

Identidade da empresa 2 8,7

Ampliação da empresa 2 8,7

Mudança na estrutura física 3 13,0

Proximidade da empresa com os clientes 2 8,7

Nota eletrônica 21 91,3

Cartão ponto eletrônico 1 4,3

Treinamento e/ou qualificação do colaborador 2 8,7

Parceria com Associações e Entidades do setor 3 13,0

Realização de pedidos eletronicamente 2 8,7

Contratação de estilista própria 0 0,0

Novas formas de venda 1 4,3

Mudança na equipe de atendimento 1 4,3

Licença ambiental 1 4,3

Mudança na equipe de trabalho 1 4,3

totAl	obSErvAdo	 23 

Inovações	organizacionais	 quantidade	Citada	(un.)	 Frequência	(%)

Pesquisa e Desenvolvimento 6 26,1

Aquisição de tecnologia 17 73,9

Através de terceiros 3 13,0

Pelos proprietários 8 34,8

totAl	obSErvAdo 23 

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação a como ocorreram às inovações orga-
nizacionais, mais de 70% dos entrevistados afirma-

ram que ocorreu pela aquisição de tecnologia, con-
forme resultados ilustrados na Tabela 21.

Após resultados quantitativos descritivos, foi 
realizada a correlação entre as variáveis da indús-
tria e inovação. A correlação é um tipo de estudo 
que tem como propósito medir o grau de relação 
que existe entre duas ou mais variáveis. A principal 
finalidade da correlação é saber como se compor-
ta uma variável conhecendo o comportamento de 
outras variáveis relacionadas, ou seja, é decidir e 
prever o valor que tem uma variável ou variáveis 
relacionadas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2001). A correlação representada por r é a estatís-
tica mais utilizada, que resume a força e a direção 
da associação entre duas variáveis métricas (MA-
LHOTRA, 2011 p. 419). 

Na correlação da variável faturamento com as 
variáveis da inovação, duas das vinte e três em-
presas foram excluídas da análise, pois não infor-
maram o valor de faturamento anual. A correla-
ção entre as variáveis foi interpretada no software 
SPSS Statistics 20, de acordo com a Tabela 22, a 
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Tabela 22 – Correlação entre faturamento com o investimento nas inovações

Tabela 23 – Correlação entre número de colaboradores com o investimento nas inovações

Faturamento	Anual	(p)

Valor Investido em Inovação de Produto

Valor Investido em Inovação de Processo 

Valor Investido em Inovação de Marketing

Valor Investido em Inovação Organizacional 

número	de	Colaboradores	(p)

Valor Investido em Inovação de Produto

Valor Investido em Inovação de Processo

Valor Investido em Inovação de Marketing

Valor Investido em Inovação Organizacional

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

0,228
0,296

0,279
0,197

0,691**
0,000

0,329
0,125

0,496*
0,016

0,363
0,089

0,709**
0,000

0,469*
0,024

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

correlação da variável faturamento anual com as 
variáveis de valor investido em inovação nas qua-
tro dimensões da inovação, resultou em correlação 

moderada positiva (0,5 ≤ p < 0,8) segundo Santos 
(2007), entre a variável: faturamento anual com a 
variável: valor investido em inovação de marketing.

**. Correlação é significante no nível 0.01

Na Tabela 23, a variável Número de Colabora-
dores foi correlacionada com as variáveis de in-
vestimento das empresas nas quatro dimensões da 
inovação, onde se pôde observar a existência de 
correlação moderada positiva (0,5 ≤ p < 0,8) entre 
a variável: número de colaboradores com a variável: 

valor investido em inovação de marketing. Assim 
como também se pôde observar as correlações fra-
cas positivas (0,1 ≤ p < 0,5) entre a variável: número 
de colaboradores com as variáveis: valor investido 
em inovação de produto e valor investido em inova-
ção organizacional.

De acordo com a Tabela 24, a existência de corre-
lação entre a variável mão de obra qualificada foi me-
dida com o valor investido em inovação nas quatro 
dimensões da inovação, em que se obteve correlação 

moderada positiva (0,5 ≤ p < 0,8) entre a variável: 
mão de obra qualificada com as variáveis: valor in-
vestido em inovação de produto e valor investido em 
inovação organizacional.
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Tabela 24 – Correlação entre mão de obra qualificada com o investimento nas inovações

Mão	de	obra	qualificada	(p)

Valor Investido em Inovação de Produto

Valor Investido em Inovação de Processo

Valor Investido em Inovação de Marketing

Valor Investido em Inovação Organizacional

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

Coeficiente de Correlação
Significância

0,534**
0,009

0,196
0,369

0,392
0,064

0,650**
0,001

Fonte: Elaborado pelos autores

Frente aos resultados, o pesquisador acreditava em 
algumas correlações sob seu ponto de vista: a) acredi-
tava-se que a variável faturamento anual estivesse rela-
cionada também com as variáveis: valor investido em 
inovação de produto e processo, foi surpreendente a 
correlação da variável, faturamento anual com a variá-
vel valor investido em inovação de marketing; b) sobre 
a variável: número de colaboradores, estimava-se que 
somente esta variável se relacionaria com a variável: 
valor investido em inovação de processo, portanto o 

resultado surpreendeu, com mais três correlações com 
as variáveis, valor investido em inovação de produto, 
marketing e organizacional; c) por fim, sobre a variável 
mão de obra qualificada, acreditava-se que houvesse 
relação desta variável também com a variável valor in-
vestido em inovação de processo, logo não era espera-
do que ocorresse relação com a variável valor investido 
em inovação organizacional.

Na Tabela 25, seguem as inovações mais citadas 
nas entrevistas.

Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 25 – Inovações mais citadas nas entrevistas

dimensão	da	Inovação							Principais	inovações																																		quantidade

Inovação de Produto

Inovação de Processo

Inovação de Marketing

Inovação Organizacional

totAl

Matéria prima; modelagem; 
aviamentos; textura; cores.

Máquinas; layout de produção; 
softwares; técnicas de produção.

Catálogos; folder; banners; design; 
etiqueta; embalagem, promoção.

Nota eletrônica; associação; 
terceirização; estrutura física.

10

9

19

13

51

As correlações entre as variáveis analisadas ob-
tiveram os seguintes resultados: a) a variável fatura-
mento anual foi correlacionada com as variáveis de 
valor investido em inovação, nesta correlação hou-
ve somente uma correlação moderada positiva, que 
foi entre o faturamento anual e o valor investido em 
inovação de marketing; b) a variável número de cola-
boradores comparado às variáveis de valor investido 
em inovação, resultaram em duas correlações fracas 
positivas entre, número de colaboradores e valor in-
vestido em inovação de produto e valor investido em 

inovação organizacional. A correlação desta variável 
também resultou em uma correlação moderada po-
sitiva com a variável valor investido em inovação de 
marketing. A variável mão de obra qualificada foi tes-
tada com as variáveis de valor investido em inovação 
e obtiveram duas correlações moderadas positivas, as 
variáveis valor investido em inovação de produto e 
valor investido em inovação organizacional.

Em relação às correlações entre todas as variáveis, 
pôde-se observar 10 correlações, 7 destas classifica-
das como correlações moderadas positivas e 3 como 
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Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura	1	– Correlações moderadas positivas entre variáveis

Figura	2	– Correlações fracas positivas entre variáveis

fracas positivas de acordo com Santos (2007). 
Na correlação significativa ao nível de 0,01%, 

pôde-se verificar a correlação moderada positiva, se-
gundo Santos (2007), que classifica a correlação entre 
0,5 ≤ p < 8, entre: faturamento anual com número de 
colaboradores; faturamento anual com valor investido 
em inovação de marketing; número de colaboradores 
com valor investido em inovação de marketing; mão 

de obra qualificada com valor investido em inovação 
de produto; mão de obra qualificada com valor inves-
tido em inovação organizacional; valor investido em 
inovação de produto com valor investido em inovação 
de marketing; valor investido em inovação de produto 
com valor investido em inovação organizacional. Se-
guem ilustradas, na Figura 1, as correlações modera-
das positivas verificadas nas análises. 

Faturamento

Número de 
Colaboradores

Valor Investido 
em  Inovação 
de Marketing

Valor Investido em 
Inovação de Produto

Valor Investido
em Inovação 

Organizacional

Mão de Obra 
Qualificada

Valor Investido
em Inovação 

Organizacional

Número de 
Colaboradores

Mão de Obra 
Qualificada

Valor Investido em 
Inovação 

de Produto

Na correlação significativa ao nível de 0,05%, pôde-
-se verificar a correlação fraca positiva, segundo Santos 
(2007), que classifica a correlação em 0,1 ≤ p < 0,5, entre: 
número de colaboradores com valor investido em inova-

ção de produto; número de colaboradores com valor in-
vestido em inovação organizacional; número de colabo-
radores com mão de obra qualificada. Na Figura 2, segue 
as correlações fracas positivas entre as variáveis.
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4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

O objetivo da pesquisa foi identificar as inovações, 
no setor industrial de malharia retilínea, em indústrias 
de Caxias do Sul no período de 2008 a 2011. Os re-
sultados da pesquisa, frente ao objetivo, foram de que 
o setor de malharia retilínea possui a inovação como 
norteadora do progresso das organizações, neste caso 
no setor de malhas, onde a qualidade e a modernidade, 
entre outros requisitos, são exigidas pelo mercado. 

A partir da pesquisa, foram verificadas 51 inova-
ções incrementais implantadas no período investiga-
do. As inovações mencionadas pelos entrevistados 
incluem mudanças incrementais em procedimentos, 
técnicas, materiais e divulgação, no qual se referem 
as quatro dimensões da inovação. Pode-se concluir 
que o setor de malharia retilínea apresenta inovações 
que permitem caracterizar um ambiente de mudan-
ças, que objetiva, o aperfeiçoamento e a qualificação 
dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.

Nas inovações de processo, destacaram-se as mu-
danças significativas em maquinário, no layout da 
produção, nos softwares que auxiliam no controle da 
produção e programação e técnicas de produção. As 
inovações de marketing foram as de maior quantida-
de, o que demonstrou que cada vez mais as empresas 
se mostram dispostas a divulgar seu produto por meio 
de catálogos, folders, banners, do design das peças, 
das etiquetas, das embalagens e das promoções. É 
uma forma de divulgação direta aos clientes, já o site 

e as redes sociais são uma forma de divulgar a empre-
sa e seus produtos globalmente. Por fim, as inovações 
organizacionais mais citadas foram a nota eletrônica, 
a associação das empresas em entidades do setor, que 
viabilizam a facilidade da venda. A terceirização do 
trabalho foi outra prática adotada gerencialmente pe-
las malharias, no intuito de reduzir custos com pesso-
al e aumentar a produção.

A estrutura física também foi considerada como 
inovação, pois algumas empresas modificaram sua 
estrutura a fim de melhorar a produção ou para criar 
um ponto de venda na própria empresa. As empre-
sas pesquisadas localizam-se no município de Caxias 
do Sul e todas as malharias funcionam em sede pró-
pria. Através da pesquisa pode-se identificar como 
um setor que investe parte de seu faturamento para a 
inovação e consequentemente estas inovações geram 
mais faturamento. Sendo que 100% dos entrevistados 
disseram inovar em produtos, 87% afirmaram inovar 
em processos, 100% relataram inovar em marketing e 
100% disseram que inovaram na dimensão organiza-
cional no período de 2008 a 2011.

Mesmo com o faturamento em queda, mão de 
obra qualificada escassa e clima da região algumas 
vezes desfavorável para as malharias, as indústrias 
investem em novos produtos e na melhoria dos exis-
tentes, também investem em processos, marketing e 
na gestão das empresas, buscando a implementação 
de inovações que apesar da adversidade do ambiente 
mantém o retorno econômico do setor. 
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resUmo
Nos últimos anos, a cidade de Fortaleza vem passando por um crescimento acelerado no número e no tamanho de shoppings centers, ocasionando 
mudanças no formato do varejo tradicional, transformando em um varejo de múltiplos fatores que deverá transformar o comportamento de compra 
dos consumidores fortalezenses. Este artigo pesquisa e analisa a correlação dos valores de compra hedônico e utilitário sobre os aspectos atrativos 
dos shoppings. A pesquisa foi realizada nos dois shoppings mais frequentados da cidade de Fortaleza. Na análise dos shoppings, foi aplicada a 
correlação entre as variáveis de Pearson. Os resultados mostram que os valores hedônicos são, predominantemente, os que mais se relacionam com 
as atratividades desses centros comerciais. A pesquisa também apresenta como resultado os aspectos motivacionais que levam os consumidores para 
esses grandes estabelecimentos comerciais. Os shoppings de Fortaleza apresentam como fatores relevantes para os consumidores locais a estética, 
o escape, o fluxo, a exploração e a conveniência.

Palavras-chaves: valor de compra hedônico. Valor de compra utilitário. Atributos do shopping.

aBstract
In recent years the city of Fortaleza has experienced an accelerated growth of numbers and sizes of shopping malls, changing the format of the 
traditional retail for retail multiples factors that should transform the buying behavior of consumers of Fortaleza. This article, research analyzes 
the correlation of hedonic and utilitarian purchase values on the attractive aspects of shopping malls. The survey was conducted in the two most 
frequented malls in the city. Was applied in the analysis of the correlation between the variables of Pearson. The results show that the hedonic values 
are predominantly what else relate to the attractiveness of these shopping centers. The research also shows as a result the motivational aspects that 
lead the consumers to these large commercial establishments. The shopping malls in Fortaleza as relevant factors to local consumers: aesthetics, 
exhaust, flow, exploitation and convenience.

Keywords: Hedonic purchase value. Utility purchase value. Attributes of mall.
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1 INTRODuÇÃO

O anseio de entender os motivos subjacentes ao 
comportamento de compra das pessoas vem cada vez 
mais despertando o interesse de executivos e pesqui-
sadores. O cliente passou a ser componente funda-
mental para o sucesso e o desenvolvimento do empre-
endimento, assim a sua satisfação representa lucro e 
constância no mercado consumidor (HASTREITER; 
MARCHETTI; PRADO, 1999).

Uma das questões mais importantes que envol-
vem o comportamento de compras é o porquê que as 
pessoas compram. Uma forma de responder a essa 
pergunta é examinar os motivos de compra dos con-
sumidores, ou seja, as motivações (PATEL, SHARM 
2009). Motivação refere-se ao movimento, ao estimu-
lo, ao desejo ou a vontade que leva a um comporta-
mento orientado (MOWEN; MINOR, 1995).

Quando alguém sente a necessidade de adquirir 
um produto, vai às compras, porém as compras não 
ocorrem apenas para adquirir um produto, isto é, há 
várias razões ou necessidades do porquê um indiví-
duo decide sair de casa para realizar compras e ir para 
um local de compras. Esses motivos ou necessidades 
são chamados motivações de compra ou valores de 
consumo (ARNOLD; REYNOLDS, 2003; BABIN; 
DARDEN; GRIFFIN, 1994; BLOCH; RIDGWAY; 
DAWSON, 1994; TAUBER, 1972; WESTBROOK; 
BLACK, 1985).

Segundo Babin, Darden e Griffin (1994), os con-
sumidores podem ter várias motivações para fazer 
compras, o motivo primário é denominado como uti-
litário, que representa o consumo racional. Porém, 
existe outra dimensão de consumo, o hedônico, que 
representa o consumo emocional, ou seja, a compra 
por prazer.

Os estudos sobre o comportamento do consumi-
dor passaram gradativamente de uma abordagem do 
consumo como uma escolha racional para a visão ex-
periencial (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). O 
consumo racional está relacionado à aquisição de pro-
dutos, levando-se em conta seus aspectos funcionais. 
O consumo hedônico, por sua vez, está relacionado 
aos valores emocionais e psicológicos da experiência 
de alguém com determinados produtos (CARPEN-
TER; MOORE, 2009).

A transição de valores de compra a partir de ape-
nas utilitários a mais hedônicos é desencadeada pelo 
desenvolvimento dos centros comerciais, sendo o 
shopping center um bom representante desse desen-

volvimento. Segundo Khare (2011), esses estabeleci-
mentos comerciais são ajustados para revolucionar o 
comportamento de compras dos consumidores e para 
proporcionar um determinado impacto sobre seu es-
tilo de vida.  

Os shoppings são locais ideais para se verificar o 
comportamento dos consumidores, tanto em relação 
aos valores utilitários quanto aos hedônicos (BLOCH; 
RIDGWAY; DAWSON, 1994). Ahmed, Ghingold e 
Dahari (2007) e Khare (2011) citam em seus estudos 
sete atributos de shopping center que, coletivamente, 
explicam os motivos dos consumidores para visitar 
esses locais de compras. Os atributos são: estética, es-
cape, fluxo, exploração, promulgação do papel, social 
e conveniência.

Assim, diante dessa explanação, questiona-se so-
bre a relação das dimensões que motivam os consumi-
dores a frequentar os shoppings com os seus valores 
de compra. Dessa forma, este estudo tem como per-
gunta norteadora: Qual a relação dos valores hedôni-
co e utilitário dos consumidores fortalezenses com os 
sete atributos do shopping center? Os objetivos deste 
estudo são, portanto, analisar a relação existente en-
tre as dimensões dos shoppings centers e os valores 
de compra, bem como, constatar o valor de compra 
mais presente nos consumidores fortalezenses e iden-
tificar os principais e mais relevantes atributos dos 
shoppings para esses consumidores.

   2 REVIsÃO DA LITERATuRA

No referencial teórico do trabalho, com o intuito 
de fornecer sustentação ao desenvolvimento da pes-
quisa, buscou-se sintetizar os principais elementos 
teóricos referentes às áreas de interesse pesquisadas. 
Dessa forma, apresenta-se uma breve revisão de es-
tudos relacionados aos valores de compra hedônico 
e utilitário e aos shoppings centers e seus atributos.

2.1 HEDÔNICOS E UTILITÁRIOS: VALORES 
DE COMPRA

As abordagens iniciais sobre o consumo foram 
tratadas sob o enfoque da teoria econômica tradi-
cional, na qual, de acordo com os seus postulados, 
o consumidor faria suas escolhas de forma racional, 
eficiente e objetiva, procurando sempre o menor dis-
pêndio monetário. Entretanto, o comportamento hu-
mano é influenciado por diversos aspectos psicológi-
cos que podem distorcer a identificação e a percepção 
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dos fatos, incorrendo em decisões baseadas em julga-
mentos individuais e limitadas, nas quais a racionali-
dade imposta pela teoria da utilidade esperada pode 
não ser obedecida (KIMURA; BASSO; KRAUTER, 
2006). Com efeito, as teorias de consumo atuais afir-
mam que algumas variáveis econômicas não podem 
ser descritas pelas condições de equilíbrio propostas 
pela teoria tradicional, tendo em vista que os agen-
tes econômicos tomam decisões muitas vezes incom-
patíveis com atitudes baseadas em lógicas racionais 
(SHEFRIN, 2000).

Os estudos sobre o comportamento do consumi-
dor passaram gradativamente de uma abordagem do 
consumo como uma escolha racional para uma visão 
experiencial, na qual os aspectos sensoriais, estéti-
cos e emocionais do consumo são priorizados (HOL-
BROOK; HIRSCHMAN, 1982; BABIN; BABIN, 
2001). Babin, Gonzales e Watts (2007) comparam os 
dois tipos de compra, (1) uma utilitarista, que é relacio-
nado às escolhas de forma racional e objetiva e a outra 
(2) hedônica, que é relativo às escolhas espontâneas e 
emocionais; esses são dois valores básicos de recom-
pensas para os muitos comportamentos humanos.

Com relação ao valor utilitário, os consumido-
res se preocupam em realizar o objetivo de compra 
de uma forma eficiente e sem desperdício de tempo 
(COTTET et al, 2006), o que contrasta com o valor 
hedônico, o qual prevalece a busca de sensações, de 
prazer, de diversão e de fantasia durante o ato da com-
pra (HISCHMAN, 1983; BABIN; DARDEN; GRI-
FFIN, 1994; COTTET et al., 2006). Na perspectiva 
hedônica, é reconhecido o potencial do processo de 
compra enquanto experiência geradora de diversão, 
independente da satisfação de um objetivo de com-
pra pré-determinado (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 
1982; BABIN; GONZALES; WATTS, 2007).

Vários pesquisadores demonstraram que experi-
ências de compra e de consumo podem produzir tan-
to valor utilitarista como hedonista simultaneamente. 
(BELK, 1979; FISCHER; ARNOLD, 1990; SHER-
RY, 1990). Assim, é possível verificar que compras 
em shoppings (como outras experiências de consumo) 
podem proporcionar tanto prazer e diversão quanto 
serem resultantes da procura consciente de um pro-
duto ou serviço pretendido.

Estudos realizados nos últimos anos têm reconhe-
cido o papel central dos valores hedônicos no shop-
ping e como eles se somam ao valor emocional (ROY, 
1994). Desse modo, os comportamentos de compras 
tradicionais de aquisição de produtos e de consumo 
já não podem explicar a “experiência de compra” que 

os consumidores procuram quando vão a uma loja ou 
a um shopping (KHARE, 2011). Esses consumidores 
buscam muito além de uma mera variedade de pro-
dutos e atributos funcionais, ou seja, estão, muitas 
vezes, à procura também de experiências emocionais.

2.2 SHOPPINg E ATRIBUTOS 

Atualmente, os grandes centros comerciais fecha-
dos representam instituições importantes na cultura 
ocidental moderna. Segundo a Associação Brasilei-
ra de Shoppings Centers (ABRASCE), os shoppings 
representaram, em 2012, 18,3% do varejo nacional e 
2% do PIB. Entre os anos de 2006 a 2012, o número 
de estabelecimentos cresceram 76% no território na-
cional; em Fortaleza, a cidade encerará o ano de 2015 
com uma previsão de mais de 30 shoppings em pleno 
funcionamento.

Todavia, os shoppings centers não representam ape-
nas centros de compras, mas espaços sociais de entre-
tenimento altamente organizados, com ambientes de 
interação e de outros tipos de excitação do consumidor 
(FIRAT; VENKATESH, 1993). Assim, a atratividade 
de um shopping é baseada no acoplamento de ativida-
des de venda tradicional com outros serviços de valor 
agregado, que os tornam centros de entretenimento de 
varejo complexo (CSABA; ASKEGARRD, 1999). 

Ahmed, Ghingold e Dahari (2007) e Khare (2011), 
baseado nos estudos de Bloch, Ridgway e Dawson 
(1994), Kaufman (1996) e Arnold e Reynolds (2003), 
citam sete atributos de shoppings que explicam as 
motivações coletivas dos consumidores visitarem 
esses estabelecimentos de compra, como também 
a influência dos sete fatores no comportamento do 
consumidor, os atributos são: estética, escape, fluxo, 
exploração, promulgação do papel, social e conveni-
ência, os quais serão discutidos brevemente a seguir.

Estética – Segundo Banerjee (2012), as exibições 
arquitetônicas afetam na tomada de decisão dos con-
sumidores com relação aos shoppings centers que 
irão realizar compras. O ambiente que as lojas e os 
shoppings possuem; como o design, a instalação, o 
interior, a decoração, o corredor, o aquecimento, a 
iluminação, a cor, a música, o aroma, a limpeza e o 
layout; afetam positivamente na emoção da compra 
do consumidor e no desejo de permanecer no local 
de compra, dessa maneira, influenciam cada vez mais 
as suas motivações e intenções de compras (DONO-
VAN et al., 1994; WAKEFIELD; BAKER, 1998).

Segundo Teixeira e Hernandez (2009), aspectos 
como corredores amplos, iluminação clara, prate-
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leiras organizadas, agilidade no atendimento e bom 
sortimento podem aumentar a conveniência e a ra-
pidez de uma compra, deixando o consumidor com 
a sensação de que ele foi mais eficiente e conseguiu 
fazer mais compras em menos tempo, desempe-
nhando assim uma relação entre as características 
ambientais do local de compra com os valores de 
compras utilitários.

Escape – Alguns consumidores utilizam frequen-
temente os shoppings para aliviar o tédio ou a solidão 
(TAUBER, 1972). O ambiente dos shoppings ofere-
cem altos níveis de estimulação sensorial (BLOCH et 
al, 1994) permitindo com que os consumidores esque-
çam suas pressões diárias de trabalho e melhorem seu 
humor (AHMED; GHINGOLD; DAHARI, 2007). A 
experiência de compra pode oferecer ao consumi-
dor a oportunidade para desvio da vida cotidiana e, 
como tal, representa uma forma de recreação, dessa 
maneira os consumidores com valor hedônico pos-
suem uma tendência maior a experimentar esse atri-
buto do shopping (KHARE, 2011). Os consumidores 
com o valor de consumo mais utilitarista veem a ati-
vidade de compra como um “trabalho” (FISCHER; 
ARNOLD, 1990), assim não relaciona o ambiente de 
compra como um local para relaxar ou fugir das pres-
sões diárias, mas como um lugar para desenvolver um 
“trabalho”. Essa relação é tanta que comumente esse 
tipo de consumidor descreve a atividade de compras 
com certos termos utilizado para avaliar o desempe-
nho de trabalho (SHERRY, 1990).

Fluxo – É o atributo descrito como um estado 
de prazer que está associado com uma determina-
da perda de faixa de tempo (BLOCH; RIDGWAY; 
DAWSON, 1994), logo as pessoas estão tão inten-
samente envolvidas em uma atividade, que nada 
mais parece importar; ou seja, a experiência em si é 
tão agradável que as pessoas vão fazer isso mesmo 
com um grande custo para o bem absoluto de fazê-
-lo (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Essa sensação 
que os shoppings proporcionam relaciona-se bastan-
te com o valor hedônico, principalmente com uma 
característica desse valor que é a perda da realidade 
(BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994), e relaciona-
-se inversamente com o valor utilitário, pois a prin-
cipal motivação para esse tipo de valor é a compra 
do bem predetermina da forma mais rápida possível 
(FISCHER; ARNOLD, 1990).

Exploração – Uma variedade de pontos de vendas 
nos shoppings oferece motivos comerciais tanto uti-
litários quanto hedônicos (WAKEFIELD; BAKER, 
1998; KHARE, 2011). A exploração de novos produ-

tos ou lojas, enquanto no shopping, provoca prazer 
nos consumidores (HIRSCHMAN, 1983; LESSER; 
JAIN, 1985; COCKERHAM, 1995), proporcionado 
motivação hedônica. A variedade de lojas e produtos 
que estão nos shoppings faz com que esses estabele-
cimentos possam atender a vários tipos de necessi-
dades dos clientes em uma única etapa, “one-stop” 
(KAUFMAN, 1996), sendo também atrativo para os 
consumidores do valor de compra utilitário.

Promulgação do papel – Arnold e Reynolds (2003) 
afirmam que as compras ajudam as pessoas a exibi-
rem diversos papéis e a buscarem a "ego exaltação ao 
seu autoconceito". Assim, os motivos que levam um 
consumidor às compras são orientados por comporta-
mentos tradicionalmente esperados ou aceitos como 
parte de uma posição ou função na sociedade (WES-
BROOK; BLACK, 1985; TAUBER, 1972). As pesso-
as internalizam esses comportamentos como "neces-
sários" e, desse modo, se veem motivadas a participar 
das atividades previstas (KHARE, 2011). Os consu-
midores realizam compras em shoppings devido à fa-
cilidade proporcionada por esses ambientes de com-
pra de desempenhar as suas responsabilidades de ser 
pai, mãe, esposa ou marido e outros papéis sociais 
(WALKEFIELD; BAKER, 1998; AHMED; GHIN-
GOLD; DAHARI, 2007; KHARE, 2011). Enquanto 
o consumidor utilitário ver essa responsabilidade 
como uma tarefa ou trabalho, o consumidor hedônico 
desfruta de uma satisfação em realizar compras para 
outra pessoa (BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994; 
ARNOLD; REYNOLD, 2003).

Social – Os shoppings centers são centros comu-
nitários que oferecem aos visitantes atrações comuns 
de lazer. Devido a isso, esses estabelecimentos são, 
muitas vezes, um ponto central para a interação social 
e para o entretenimento, satisfazendo as necessida-
des comerciais hedônicas e sociais dos consumido-
res (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Segundo 
Tauber (1972), as pessoas vão às compras quando elas 
desejam ter atenção, interagir com grupos de pares 
e conhecer pessoas com interesses semelhantes. Os 
consumidores com valores utilitários mais forte são 
orientados mais pela natureza da atividade (BATRA; 
AHTOLA, 1991), desconsiderando assim os aspectos 
sociais da compra.

Conveniência – São as facilidades ou benefícios 
funcionais que os shoppings oferecem aos consumi-
dores que ajudam a maximizar os aspectos de cus-
to, tempo e lugar. Seiders, Berry e Gresham (2000) 
definem conveniência como a relação entre entradas 
e saídas e energia e esforço despendidos para a aqui-
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sição de produtos. Esse atributo é mais voltado aos 
consumidores utilitaristas que dão ênfase a eficiência 
e a economia de tempo na compra. (LIMA, 2009). 
Desse modo, esses consumidores preferem shoppings 
ou lojas em que possam entrar e sair rapidamente.

Esses benefícios funcionais que os shoppings cen-
ters oferecem também contribuem para a melhoria da 
experiência de compra. Destarte, aumentam a excita-
ção, o envolvimento, a liberdade percebida, a realiza-
ção de fantasia, o escapismo e tudo o que pode indicar 
uma experiência de compra hedonista (HIRSCHAN, 
1983; BABIN; DARDEN; GRIFFIN, 1994; BABIN; 
GONZALES; WATTS, 2007).

3 mETODOLOGIA 

O estudo desenvolvido teve um delineamento do 
tipo levantamento survey e a caraterística da amostra 
utilizada foi de natureza não probabilística por con-
veniência (MALHOTRA, 2001). Uma amostra pro-
babilística que seja representativa dos shoppings de 
Fortaleza não seria possível, tendo em vista que não 
existe nenhuma informação documentada sobre nú-
mero e perfil de consumidores do lugar.

 A amostra foi coletada em dois finais de semana 
nos dois shoppings de maior fluxo de pessoas da cida-
de de Fortaleza, o Shopping Iguatemi e o North Shop-
ping, a escolha desses estabelecimentos foi significa-
tiva, pois os dois shoppings são os mais tradicionais 
da cidade, como também por estarem localizados e 
atenderem públicos de regiões com características 
distintas do município. Ao final da coleta foram ob-
tidos 148 questionários válidos. Os dados foram ana-
lisados com o auxílio do Software Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS 18.0), módulos de 
estatística descritiva, análise fatorial e correlação de 
Pearson (HAIR et al., 2005).

O instrumento de pesquisa utilizado foi adapta-
do da pesquisa de Khare (2011) e Ahamed (2007) e 
foi constituído por três seções. A primeira seção do 
questionário captura dados demográficos dos respon-
dentes (idade, gênero e grau de escolaridade). A se-
gunda seção foi adaptada de Babin, Darden e Griffin 
(1994) composta de valores comerciais hedônicos e 
utilitários. Houve um total de 6 (seis) itens na variável 
hedônica e 5 (cinco) itens para os valores utilitários. 
O número total de itens nessa seção foi de 11. A ter-
ceira seção do questionário foi adaptada a partir dos 
atributos dos shoppings desenvolvido por Ahmed, 
Ghingold e Dahari (2007), Bloch, Ridgway e Dawson 
(1994) e Arnold e Reynolds (2003). As construções 

totais nessa seção foram segregadas em sete atributos 
que compõem os shoppings: estética (dois itens), es-
cape (cinco itens), fluxo (três itens), exploração (dois 
itens), promulgação do papel (dois itens), social (dois 
itens) e conveniência (quatro itens). O número total de 
itens nessa seção foi de 20. Todos os itens da segunda 
e terceira seção foram constituídos sob a forma de 
uma instrução com respostas gravadas em escalas de 
cinco pontos de Likert, em que 1 representa “discordo 
totalmente” e 5 representa “concordo totalmente”.

Com os dados levantados da pesquisa, aplicamos 
técnicas estatísticas de descritiva para caracterizada a 
amostra de acordo com os dados sociodemográfico ob-
tidos na pesquisa. Posteriormente, utilizamos a analise 
fatorial exploratória para definir os construtos de valores 
de compra e atributos do shopping. Por fim, para testar 
as hipóteses foi realizada uma análise de correlação en-
tre as dimensões extraídas, utilizando o coeficiente de 
Correlação de Pearson. Com base nas acepções teóricas 
levantadas na pesquisa bibliográfica, foram testadas 14 
hipóteses, as quais são listadas a seguir:

H1a: O atributo estético possui relação positiva com 
o valor hedônico;
H1b: O atributo estético possui relação positiva com 
o valor utilitário.

H2a: O atributo escape possui relação positiva com o 
valor hedônico;
H2b: O atributo escape possui relação negativa com 
o valor utilitário.

H3a: O atributo fluxo possui relação positiva com o 
valor hedônico;
H3b: O atributo fluxo possui relação negativa com o 
valor utilitário.

H4a: O atributo exploração possui relação positiva 
com o valor hedônico;
H4b: O atributo exploração possui relação positiva 
com o valor utilitário.

H5a: O atributo promulgação de papel possui relação 
positiva com o valor hedônico;
H5b: O atributo promulgação de papel possui relação 
positiva com o valor utilitário.

H6a: O atributo social possui relacionamento positiva 
com o valor hedônico; 
H6b: O atributo social possui relação negativa com o 
valor utilitário.
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Fatores
 Utilitário             Hedônico

H7a: O atributo conveniência possui relação positiva 
com o valor hedônico;
H7b: O atributo conveniência possui relação positiva 
com o valor utilitário.

4 ANáLIsE DOs REsuLTADOs

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os 
resultados obtidos na aplicação da metodologia apre-
sentada.

4.1 ANALISE DESCRITIVA

As amostras desse estudo foram, como esperado, 
constituídos majoritariamente por mulheres, do total 
dos respondentes, 62,8% são do sexo do feminino e 
37, 2% são do sexo masculino.

Com relação à faixa etária, a maioria dos entrevis-
tados se encontra na faixa etária entre 21 e 30 anos 
(45,3%), sendo a minoria dos respondentes acima dos 
51 anos de idade (4,1%) e entre a faixa de 41 a 50 anos 
de idade (8,7%).

No que diz respeito à escolaridade, 37,2% dos 
entrevistados possuem ensino superior completo e 
50,7% possuem ensino médio completo. Tendo ape-
nas 8,9% dos respondentes somente o ensino funda-
mental e 4% pós-graduação.

     
4.2 ANÁLISE FATORIAL, ANÁLISE DE 
VARIÂNCIA UNIVARIADA (ANOVA), 
CORRELAÇÃO DE PEARSON

A primeira escala a ser testada foi de percepção 
dos valores comerciais. Na primeira tentativa de aná-
lise fatorial exploratória e de consistência interna da 
variável latente, a comunalidade extraída dos indica-
dores VH4 “Eu gostei de estar envolvido com novos 
e estimulantes produtos e informações” e VH6 “Du-
rante esta visita ao shopping, eu esqueci meus pro-
blemas” foram menores que 0,5 (HAIR et al., 2005). 
Além disso, os indicadores VH6 “Esta visita ao sho-
pping foi uma verdadeira alegria” apresentou carga 
fatorial cruzada maior que 0,4. Desse modo, esses 
indicadores foram eliminados. Na segunda tentativa, 
a comunalidade extraída de todos os indicadores foi 
maior que 0,5, o teste de esfericidade de Bartlett as-
sumiu valores 245,47, significativo a 0,00% e o teste 
de KMO resultou em um coeficiente de 0,694, consi-
derado satisfatório (HAIR et al., 2005).

Usando a Rotação Varimax foram extraídos três 
fatores, entretanto um dos fatores foi constituído 
com apenas um item, o VU.2 “Enquanto eu estava 
no shopping, eu procurei apenas o(os) item(ns) que 
desejava”, que representa uma atitude do consumidor 
focado apenas na compra do produto, um consumo 
objetivo. Porém devido à presença de um único item 
nesse fator, o mesmo foi excluído.

Os dois fatores remanescentes em conjunto ex-
plicaram 53,61% da variância total e indicaram uma 
confiabilidade boa, atestada pelo Alpha de Cronbach 
de α = 0,828 para o primeiro fator, que representa o 
valor de compra utilitário e α = 0,711 para o segundo 
fator, que representa o valor de compra hedônico. Na 
tabela 1, mostram-se os resultados da análise fatorial 
exploratória da escala de valor de compra.

Tabela 1 – Componentes Rotacional – Valores Comerciais

      
Variáveis 

     

VU.5 Eu acho que esta visita ao Shopping foi bem sucedida.  0,774 

VU.1 Eu consegui obter o que queria nesta visita ao Shopping Center. 0,756 

VU.4 O Shopping foi um bom lugar para visitar, pois obtive rapidamente o que queria. 0,744 

VU.3 Eu me senti desapontado, porque precisarei ir a outro Shopping ou outro lugar para finalizar minha procura. -0,729 

VH.3 A visita ao Shopping representou uma verdadeira distração para mim.  0,816

VH.5 Eu me diverti nesta visita ao Shopping por si só, não somente pelos itens que pude consumir.  0,807

VH.2 Comparando com outras coisas que eu poderia ter feito, o tempo passado no Shopping foi muito prazeroso.  0,744

Alfa de Cronbach  0,828 0,711

Método de extração: Análise de Componentes Principais.

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser.

Fonte: Elaboração Própria.
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Variáveis 

     

VESC 4 Quando estou estressado, o Shopping é um bom lugar para ir. 0,864  

VESC 2 Quando estou entediado, o Shopping é um bom lugar para ir. 0,826  

VESC 7 Quando estou sozinho e preciso de algo para fazer, o Shopping é um bom lugar para ir. 0,823   

VESC 6 Eu me sinto relaxado durante a visita ao Shopping. 0,713   

VEST 2 O ambiente (ou seja, iluminação e decoração) nos Shoppings atrai minha atenção.  0,894 

 VEST 1 O design do interior dos Shoppings geralmente atrai minha atenção.  0,854  

VFLU 1 Eu perco a noção do tempo quando eu estou dentro do Shopping.   0,885  

VFLU 2 Quando deixo o Shopping, às vezes, fico surpreso ao descobrir que já está escuro.   0,856  

VEXP 2 Quando estou no Shopping gosto de procurar por novos produtos e lojas.    0,880 

VEXP 1 Shopping é um bom lugar para encontrar o que há de novo.    0,782 

VCON 2 Eu visito os Shoppings porque é mais fácil encontrar um local para estacionar.     0,827

VCON 1 O horário de funcionamento dos Shoppings é conveniente.     0,717

Alfa de Cronbach  0,853 0,808 0,742 0,636 0,393

Método de extração: Análise de Componentes Principais.

Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser.

Atributos do Shopping
A segunda escala testada foi de análise dos atri-

butos do shopping. Na primeira tentativa de aná-
lise fatorial exploratória e de consistência interna 
das variáveis latente, a comunalidade extraída dos 
indicadores ASOC2 “As vendedoras dos shoppin-
gs são mais ágeis e amigáveis”, ACON1 “Eu visito 
os shoppings por causa da localização conveniente 
para a minha casa ou para o meu local de traba-
lho (ou estudo)” e ACON4 “O shopping é um local 
de serviços centralizados” foram menores que 0,5. 
Além disso, os indicadores AESC 1 “Eu geralmen-
te fico de bom humor quando estou no shopping” e 
APP1 “O shopping é um ótimo local para comprar 
presentes para amigos e familiares” apresentou 
carga fatorial cruzada maior que 0,4. Desse modo, 
esses indicadores foram eliminados. 

Na segunda tentativa, a comunalidade extraída 

dos indicadores AESC5 “Quando estou sozinho e 
preciso de algo para fazer, o shopping é um bom lu-
gar para ir” e ASOC1“Ir ao shopping é uma experi-
ência agradável quando estou com os amigos” foram 
menores que 0,5. Além disso, o indicador APP2 “No 
shopping sempre encontro o presente perfeito para 
alguém” não apresentou carga fatorial. Desse modo, 
esses indicadores foram eliminados.

Por fim, na terceira tentativa, a comunalidade ex-
traída de todos os indicadores foi maior que 0,5, o tes-
te de esfericidade de Bartlett assumiu valores 572,71, 
significativo a 0,00% e o teste de KMO resultou em 
um coeficiente de 0,719.

A dimensão ajustou-se a 5 fatores e após a rotação 
Varimax, conjuntamente esses 5 fatores são responsá-
veis por 74,82% do total da variância explicada. Segue 
a tabela 2 com o resultado da matriz de componentes 
rotacionados da escala de atributos do shopping.

Tabela 2 – Matriz de Componentes Rotacional – Valores Comerciais

Fatores
Escape  Estética  Fluxo  Exploração Conveniência

Fonte: Elaboração Própria.

Utilizou-se a correlação de Pearson (Tabela 3) 
para medir o grau de correlação entre os fato-
res (Valor de Compra e Atributos do Shopping) 

(HAIR et al. 2009); por meio de tal procedimen-
to pode-se verificar a comprovação das hipóte-
ses de pesquisa.
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Escape Correlação de Pearson -0,187**    0,401**

 Sig. (2-tailed) 0,001    0,000

 N 306    306

Estética Correlação de Pearson 0,005    0,043

 Sig. (2-tailed) 0,937    0,454

 N 306    306

Fluxo Correlação de Pearson 0,046    0,130*

 Sig. (2-tailed) 0,427    0,023

 N 306    306

Exploratório Correlação de Pearson 0,066    0,201**

 Sig. (2-tailed) 0,252    0,000

 N 306    306

Conveniência Correlação de Pearson 0,00    0,177**

 Sig. (2-tailed) 1    0,002

 N 306    306

Tabela 3 – Matriz de Componentes Rotacional – Valores Comerciais

CORRELAÇÃO
                         Construto                                                                      Utilitário              Hedônico

Fonte: Elaboração Própria.

**. Correlação é significativa ao nível de 0,01 (2-tailed).
*. Correlação é significativa ao nível de 0,05 (2-tailed).

Como é possível observar mediante a análise da 
tabela, o atributo estética não se relaciona com os va-
lores de compra hedônico e utilitário, rejeitando-se, 
dessa forma, as hipóteses H1a e H1b. Tais resultados 
diferem dos estudos de Donavan e Rossiter (1982) os 
quais concluem que a atmosfera do ambiente afeta os 
elementos emocionais e cognitivos do consumidor e 
de Wakefield e Baker (1998) os quais afirmam que 
o ambiente influencia a avaliação do produto pelo 
consumidor. Entretanto, os resultados são semelhan-
tes aos achados dos estudos de Teixeira e Hernandez 
(2009), no qual os valores de consumo hedônico e uti-
litário não se relacionaram com o ambiente de com-
pra do estabelecimento abordado. Como verificado 
na pesquisa desses dois autores, a rejeição da hipótese 
pode ter ocorrido devido à eliminação de variáveis 
hedônicas e utilitárias em função da baixa comuna-
lidade extraída e da elevada carga fatorial cruzada.

As hipóteses H2a e H2b, por outro lado, foram 
comprovadas, demonstrando uma relação positiva e 
significativa do atributo escape com o valor hedô-
nico e uma relação negativa com o valor utilitário. 
Tais resultados corroboram a ideia de que o atribu-
to escape dos shoppings estimula sensorialmente os 

compradores, uma vez que a experiência de com-
pra pode representar uma recreação ao consumidor, 
oferecendo-lhe a oportunidade para desvio da vida 
cotidiana (WESTBROOK; BLACK, 1985). De outro 
modo, assim como desempenha uma fuga às atribui-
ções diárias para indivíduos que desejam expressar 
seus valores de compra hedônico, o atributo escape 
não representa um atributo positivo aos indivíduos 
que detêm um valor de compra preponderantemente 
utilitário, porquanto a atividade de compra represen-
te, para eles, uma operação laboriosa e fatigante (FIS-
CHER; ARNOLD, 1990; BABIN; DARDEN; GRI-
FFIN, 1994; BABIN; GONZALES; WATTS, 2007; 
PATEL; SHARMA, 2009).

Quanto à terceira hipótese, desdobrada em duas 
sub-hipóteses H3a e H3b, observa-se que há uma re-
lação positiva e significativa do atributo fluxo com o 
valor hedônico, validando a sub-hipótese H3a. Dessa 
forma, é possível afirmar que, de fato, consumidores 
que possuem um destacado valor de compra hedôni-
co apresentam uma percepção diferenciada de tem-
po, envolvendo-se tão intensamente com a atividade 
que chegam a olvidar da duração da compra (BABIN; 
DARDEN; GRIFFIN, 1994; BABIN; GONZALES; 



88Revista Raunp, v.7, n.2, p.80-91, Fev./Maio/2015 ISSN 1984-4204

WATTS, 2007). Não obstante, a hipótese H3b, que 
trata da relação do atributo fluxo com o valor utilitá-
rio, foi rejeitada. Tal resultado indica que a disfunção 
na forma de acompanhar o fluxo do tempo na hora da 
compra não se relaciona negativamente com o valor 
de compra utilitário, muito embora a rapidez seja uma 
das principais motivações para esse tipo de valor (FIS-
CHER; ARNOLD, 1990; BABIN; BABIN, 2001).

No que concerne às hipóteses H4a e H4b, o atribu-
to exploração apresentou uma relação positiva e sig-
nificativa com o valor hedônico, validando a sub-hi-
pótese H4a (COCKERHAM, 1995; KHARE, 2011), 
e, ao contrário, não apresentou relação com o valor 
utilitário, rejeitando assim a hipótese H4b. Destarte, 
ressalta-se que a necessidade de se manter a par dos 
produtos novos e das inovações que estão disponí-
veis no mercado como incorrida em uma destacada 
motivação hedônica (ARNOLD; REYNOD, 2003). 
Por outro lado, a dimensão utilitária de compra não 
faculta, diferente do que foi apontado pela literatura 
(KAUFMAN, 1996), a necessidade de procurar por 
lançamentos e novidades. Deve-se ressaltar, contudo, 
que a grande variedade de produtos em oferta pode 

ser entendida pelos consumidores de orientação mais 
utilitária como uma ameaça a uma compra com rapi-
dez e eficiência (COTTET et al, 2006).

A sétima hipótese, como as demais, é dividida em 
duas sub-hipóteses H7a e H7b. O atributo conveni-
ência apresentou relação significativa com o valor de 
compra hedônico, validando, dessa forma, a sub-hi-
pótese H7a, e não apresentou relação com o valor uti-
litário, rejeitando, destarte, a hipótese H7b. Com base 
nos resultados alcançados é possível asseverar que as 
facilidades e benefícios oferecidos pelos shoppings 
aos consumidores se relacionam a aspectos hedônicos 
ao passo que maximizam a dimensão custo, tempo e 
lugar (SEIDERS; BERRY; GRESHAM, 2000). Inobs-
tante, ao contrário do que se observou na literatura, o 
atributo conveniência não obteve relação significante 
com o valor de compra utilitário.

A quinta e a sexta hipóteses, que são desmembra-
das nas sub-hipóteses H5a, H5b, H6a e H6b, não fo-
ram testadas devido à falta de significância dos atri-
butos sociais e de papel promulgado como variáveis 
explicativas nesse estudo, ficando assim em desacor-
do com sua base teórica.

HIPÓTESES  Resultados

H1a: O atributo estético possui relação positiva com o valor hedônico  Rejeitada

H1b: O atributo estético possui relação positiva com o valor utilitário Rejeitada

H2a: O atributo escape possui relação positiva com o valor hedônico  Aceita

H2b: O atributo escape possui relação negativa com o valor utilitário Aceita

H3a: O atributo fluxo possui relação positiva com o valor hedônico  Aceita

H3b: O atributo fluxo possui relação negativa com o valor utilitário Rejeitada

H4a: O atributo exploração possui relação positiva com o valor hedônico  Aceita

H4b: O atributo exploração possui relação positiva com o valor utilitário Rejeitada

H5a: O atributo promulgação de papel possui relação positiva com o valor hedônico Não testada

H5b: O atributo promulgação de papel possui relação positiva com o valor utilitário Não testada

H6a: O atributo social possui relacionamento positiva com o valor hedônico  Não testada

H6b: O atributo social possui relação negativa com o valor utilitário Não testada

H7a: O atributo conveniência possui relação positiva com o valor hedônico Aceita

H7b: O atributo conveniência possui relação positiva com o valor utilitário Rejeitada

Tabela 4 – Resultados das Hipóteses

Fonte: Elaboração Própria.

Quanto a não significância da relação entre o valor 
de compra utilitário e a grande maioria dos atributos 
dos shoppings, uma ressalva deve ser feita. É possí-
vel observar, por meio de uma análise semântica da 
teoria, que os atributos possuem uma relação mais 

contundentemente voltada a aspectos que concernem 
aos valores de compra hedônicos. Ademais, porquan-
to não há oposição de valência entre as dimensões 
hedônica e utilitária, os atributos podem se relacionar 
com uma dimensão de compra sem necessariamen-
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te incorrer em uma relação oposta com a outra. Os 
valores hedônico e utilitário não apresentam carac-
terísticas antagônicas, representam apenas proprieda-
des diversas vinculadas ao ato de compra (BABIN; 
DARDEN; GRIFFIN, 1994; BABIN; BABIN, 2001; 
BABIN; GONZALES; WATTS, 2007). Destarte, não 
há incoerência teórica em se alcançar significância es-
tatística na relação entre os atributos dos shoppings e 
apenas um valor de compra.

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

A pesquisa desenvolvida com os consumidores de 
shoppings centers de Fortaleza apresentou como re-
sultados que há uma relação de determinados valores 
de compra com alguns atributos de shoppings, demos-
trando que o valor hedônico é aquele que mais se rela-
ciona com os atributos estudados por Bloch, Ridgway 
e Dawson (1994) e Ahmed, Ghingold e Dahari (2007). 
O valor hedônico se relacionou diretamente com qua-
tro dos cincos benefícios percebidos que motivam a 
presença dos consumidores no ambiente de shoppings 
centers, sugerindo que a maioria dos consumidores 
considera esse local de compras como um lugar para 
diversão, lazer e entretenimento. O valor utilitário 
não apresentou relevância no ambiente de shoppings, 
porém o item VU.2, originário do utilitário, apresen-
tou uma relação com esses centros comerciais. Esse 
item se relaciona bastante com o objetivo de compra 
“one-stop”, em que o cliente pretende em um só lugar 
desempenhar sua tarefa de compra de maneira prática 
e rápida (KAUFMAN, 1996).

A pesquisa também apresenta como resultado os 
aspectos motivacionais que levam os consumidores 
fortalezenses para esses grandes estabelecimentos 
comerciais. Os shoppings de Fortaleza apresentam 
como fatores relevantes para os consumidores locais: 
a estética, o escape, o fluxo, a exploração e a conve-
niência, ou seja, os consumidores de Fortaleza são 
atraídos para esses estabelecimentos pela arquitetura 

agradável e funcional do ambiente, pela conveniência 
dos horários, pela facilidade de estacionamento, pela 
possibilidade de esquecer os seus problemas e de se 
abstrair da realidade. Os shoppings também atraem 
os compradores pelo fato de possuírem uma quanti-
dade de lojas que oferecem o contato com vários pro-
dutos novos. Dessa forma, a pesquisa contribui com a 
perspectiva gerencial.

Além disso, o estudo colaborou com a perspectiva 
acadêmica, proporcionando informações dos valores 
de consumo que têm sua importância dentro da teoria 
do comportamento do consumidor. O estudo confir-
mou ainda que existem determinados fatores do am-
biente de compra que se relacionam diretamente com 
os valores de compra dos consumidores.

Como limitações do estudo, tem-se o fato de que, 
embora tenha sido um estudo realizado nos dois sho-
ppings de maior representatividade da cidade, sua 
amostra ficou reduzida a apenas 148 respondentes e 
utilizou o procedimento de amostragem não proba-
bilístico que, sob o ponto de vista estatístico, limita 
a extensão dos resultados encontrados. Outro fator 
limitante da pesquisa foi o fato das escalas utilizadas 
na pesquisa para mensurar os valores de consumo e 
atributos do shopping terem apresentado resultados 
pobres, sendo eliminados muitos itens, o que repercu-
te na qualidade dos resultados obtidos.

Para pesquisas futuras, indicam-se estudos para a 
elaboração de instrumentos que permitam melhorar 
a mensuração desse tipo de comportamento, princi-
palmente com relação à dimensão excluída, composta 
pelo o item VU.2. Propõe-se também a coleta de mais 
dados demográficos, por exemplo a renda, em uma 
amostra mais significativa. Outra indicação interes-
sante seria o estudo comparativo dos atributos de lo-
cais com menor formalidade de compra, como feiras 
públicas e shoppings populares, como os atributos do 
shopping verificando o modo como o aspecto psico-
lógico do valor de consumo se comporta nesses dois 
ambientes.
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resUmo
é evidente que as formas de interação e processos de decisão de compras vêm se alterando no âmbito familiar, onde antes o homem era o responsável 
pela maioria das decisões. Posteriormente, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, percebeu-se um equilíbrio no processo de decisão e por 
fim, a criança ou adolescente atualmente também participam do processo de tomada de decisão quando o produto ou serviço diz respeito ao mesmo. 
No setor de serviços educacionais percebe-se que o adolescente vem desempenhando este papel de decisor em relação aos serviços educacionais. Para 
tanto, o objetivo geral deste artigo é investigar o papel do adolescente no processo decisório de compra familiar de serviços educacionais do ensino 
médio privado de Maringá - Pr. Para responder aos objetivos deste artigo, realizou-se um survey com 134 famílias na cidade de Maringá – Pr, tendo 
natureza descritiva, com a utilização de variáveis quantitativas. Os resultados advindos das análises realizadas através do tratamento estatístico 
dos dados, utilizando-se do software (SPSS), trazem contribuições importantes e relevantes para a literatura no que se refere ao papel do adolescente 
no processo decisório familiar, bem como, fica evidenciado de que quando o adolescente participa do processo decisório da escolha do colégio em que 
irá estudar, o mesmo acaba por ter um comprometimento maior.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Processo decisório de compra. Adolescente. Ensino médio.

aBstract
It is evident that the ways of interaction and the decision process of purchasing have been changing within the family, in which before man was 
responsible for making most of decisions. Later, with the woman's entry into the labor market, it started to establish  a balance on  decision process 
and nowadays the child or teenager  currently also participate in the decision process when the product or service concern to them. In educational 
services sector it is evident that the teenager has played an important role as decision maker when the decision is related to educational services. 
Therefore, the objective of this paper is to investigate the role of the teenager in the family decision process in purchasing educational services in 
private high school of Maringá - Pr. To achieve the aim of this article, it was made a survey with 134 families in the city of Maringa – Pr. It is a 
descriptive survey, with the use of quantitative variables. The results of the analyses carried out through statistical processing of data, using the 
software (SPSS), provides important and relevant contributions to the literature regarding the adolescent role in family decision on making process, 
and this survey also makes evident that when the teenager participates in the decision-making process of choosing the school he will study, he has a 
greater commitment in his studies. 

Keywords: Consumer behavior. Decision process in purchasing. Teenager. High school.
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1 INTRODuÇÃO

O papel do adolescente no âmbito familiar tem 
alterado a forma de interação do processo decisório 
nas famílias, bem como tem sido estudado com maior 
profundidade para entender tal comportamento que 
afetam as organizações e principalmente as estraté-
gias mercadológicas em serviços educacionais. Antes, 
percebia-se que as famílias restringiam o processo 
ao homem e posteriormente a mulher que conseguiu 
o seu espaço no mercado de trabalho, contribuindo 
nas receitas da unidade familiar e por consequência 
passando a ser ouvida em diversos aspectos do pro-
cesso decisório familiar (WEBSTER; RICE, 1996; 
BURNS; FOXMAN, 1989; BELCH; WILLIS, 2002).

Não obstante, tem-se percebido uma convergência 
para uma tríade familiar, sendo inserido o adolescen-
te no processo decisório de compra, principalmente 
quando o serviço ou o produto é direcionado ao mes-
mo (BRAVO; FRAJ; MONTANER, 2008; HECK-
LER; CHILDERS; ARUNACHALAM, 1989).

Com tal convergência da tríade familiar torna-se 
fundamental estudar o papel do adolescente no pro-
cesso decisório de compra (OLSHAVSKY; GRAN-
BOIS, 1977, FOXMAN; TANSUHAJ; EKSTROM, 
1989), portanto, este artigo justifica-se por duas ques-
tões básicas. A primeira, diz respeito as mudanças 
ocorridas nas estruturas familiares que tem alterado 
o processo decisório, onde existe a inserção do ado-
lescente nos processos de compra.

A segunda, diz respeito a influência que o mesmo 
tem exercido na tríade familiar opinando nas ques-
tões em que seu envolvimento com a compra do pro-
duto ou serviço fica clara e evidente, mesmo ainda 
sua participação sendo pequena como no caso dos 
serviços educacionais.

Fica assim evidenciado que o adolescente tem a 
sua participação no processo de decisão de compra 
da família, principalmente quando o serviço ou o 
produto tem o seu envolvimento (EL AOUD; NEE-
LEY, 2008; FOXMAN; TANSUHAJ, 1988). Porém, 
existem poucos estudos sobre o papel do adolescente 
no processo decisório e principalmente no setor de 
serviços educacionais, constituindo-se uma lacuna 
para o conhecimento científico. Sendo assim, o pre-
sente artigo, visa contribuir para futuras pesquisas 
do comportamento do consumidor, sendo o foco o 
adolescente.

Por fim, o objetivo geral deste artigo é de investi-
gar o papel do adolescente no processo decisório de 

compra familiar de serviços educacionais do ensino 
médio privado de Maringá – Pr, tendo como objetivos 
específicos: a) entender o comportamento da família 
no processo decisório de compra de serviços educa-
cionais; b) averiguar o quanto o adolescente contribui 
para o processo decisório familiar; c) analisar a in-
fluência do adolescente quando o serviço educacional 
tem a contribuição do mesmo.  Isto posto, este artigo 
encontra-se estruturado da seguinte forma: esta se-
ção contém a justificativa e os objetivos deste artigo; 
a segunda, diz respeito a revisão da literatura sobre o 
comportamento do consumidor, da família e do ado-
lescente, bem como o processo decisório dos mes-
mos; a terceira trata da metodologia deste trabalho 
que se caracteriza por ser quantitativa; a quarta bus-
ca demonstrar os dados coletados da pesquisa, bem 
como, demonstrar o papel de cada um dos indivíduos 
da tríade familiar com ênfase no adolescente, e por 
fim, tem-se as conclusões e referências bibliográficas 
que embasam este artigo. 

   2 FuNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

A busca de uma clara definição do consumidor e 
do seu papel decisório vem sofrendo inúmeras alte-
rações no decorrer dos anos, onde o consumidor tem 
passado de uma unidade organizacional que o seu 
papel no processo de consumo de uma organização 
(SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001) ao entendi-
mento de Mowen e Minor (2003) que o consumidor 
está em uma das partes do processo de troca e que os 
recursos são transferidos entre duas partes. 

Tais definições do consumidor demonstra a im-
portância do mesmo no processo decisório de com-
pra de qualquer produto ou serviço, onde o mesmo 
é tratado como indivíduos em potencial que poderão 
comprar ou utilizar determinado produto ou serviço 
de uma empresa (PALADINI,1997).

Para Taylor, Gallagher e McCullough (2004, p. 
337), “um consumidor pode ser definido como uma 
pessoa que utiliza produtos ou serviços”. Assim, 
além da clareza do papel do consumidor faz-se ne-
cessário, entender o comportamento do consumidor 
é importante no desenvolvimento das estratégias or-
ganizacionais, uma vez que quando se sabe como é o 
comportamento do consumidor fica mais fácil o de-
senvolvimento das estratégias.

Para tanto, Mowen (1998, p. 5) define o comporta-
mento do consumidor “como o estudo dos processos 
de compra e troca envolvidos na aquisição e consumo 
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de produtos, serviços, experiências e ideias”.
Para Kotler (2000, p. 182) “o propósito do ma-

rketing é satisfazer as necessidades e os desejos dos 
clientes-alvo”. Assim o comportamento do consumi-
dor como disciplina, se encarrega de estudar as pes-
soas, os grupos familiares e as organizações que per-
cebem como os consumidores compram e descartam 
bens e serviços para satisfazer as suas necessidades e 
seus desejos. 

O entendimento de como se comporta o consumi-
dor não é tarefa simples, os clientes podem dizer que 
fazem algo e na prática fazerem outra coisa totalmen-
te diferente. Semenick e Bamossy (1995, p. 206-207) 
“entendem que a melhor maneira de tentar entender o 
comportamento de compra do consumidor doméstico 
é considerá-lo como um aspecto do comportamento 
humano básico dentro de um contexto específico: o 
consumo”.

Já Schiffman e Kanuk (2000, p. 5) corrobora que 
“o estudo do comportamento do consumidor é en-
tender como os indivíduos tomam decisões de gastar 
seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro e esforço) 
em itens relacionados ao consumo”. O autor ainda 
afirma que o entendimento do comportamento do 
consumidor deve se ater em pesquisar o que o con-
sumidor está buscando, bem como por que compram, 
como compram, quando consomem determinado pro-
duto ou serviço e frequência de consumo.

Por se tratar de uma área de estudo muito nova, 
o comportamento do consumidor está se expandido 
e demonstrando novas perspectivas no campo de es-
tudo, desta forma, é um campo de estudos interdisci-
plinar. Não obstante, Holbrook (1987) entende que o 
papel de disciplinas como a macroeconomia, a micro-
economia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, 
a filosofia entre outras disciplinas tem corroborado 
para um melhor entendimento do comportamento do 
consumidor, revelando contribuições importantes no 
estudo desta área.

Na perspectiva de (SOLOMON, 2008; BLA-
CKWELL; MINIARD; ENGEL 2005) o compor-
tamento do consumidor abrange uma ampla área, 
estudando os processos que são utilizados pelos in-
divíduos ou grupos, quando os mesmos fazem a sele-
ção, a compra, a utilização ou o descarte dos produ-
tos ou serviços para satisfazer necessidades e desejos. 
Porém, a decisão sempre será do consumidor de com-
prar os bens ou serviços que estão sendo oferecidos, 
assim entender o processo familiar que se insere o 
homem, a mulher e o adolescente é de suma impor-
tância, uma vez que todos participam na maioria das 

vezes do processo decisório de forma ativa.

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
FAMÍLIA 

Estudar o comportamento da família e como a 
mesma se relaciona enquanto consumidor é de suma 
importância, por que determina padrões de consumo 
e porque as decisões individuais de comprar ou não 
de determinados produtos ou serviços acabam por in-
fluenciar os outros membros da família, assim como 
se percebe a influencia do adolescente no processo 
decisório de compra de produtos e serviços.

Para Kotler (2006), Schiffman e Kanuk, (2000), a 
família tem se caracterizado como a mais importante 
organização de compra de produtos de consumo na 
sociedade, sendo também o maior mercado alvo de 
produtos e serviços. Ainda, segundo Kotler (2000, 
p. 187-188) pode-se distinguir dois tipos de famílias 
“[...] a família de orientação, que consiste nos pais 
e irmãos de uma pessoa” neste grupo as pessoas co-
meçam a receber orientações em relação a diversos 
assuntos, como religião, a política, a economia e va-
lores pessoais “[...] um outro tipo de família é a de 
procriação – o cônjuge e os filhos [...]”. 

Contudo, Solomon (2002) destaca que a organiza-
ção familiar tradicional está diminuindo e, à medida 
que isso acontece, as pessoas estão colocando ênfase 
ainda maior em irmãos, amigos íntimos e outros fa-
miliares para ter companhia e apoio social. Portan-
to, torna-se fundamental descobrir os papéis de cada 
membro na compra de determinado bem/serviço, o 
que pode ser a chave do sucesso para as empresas que 
querem permanecer competitivas no mercado (KO-
TLER; KELLER, 2006). 

Ressalta-se que não só os membros da família 
exercem alguns tipos de influência, que determinam 
padrões e valores para as pessoas. Um grupo de refe-
rência pode ser definido como uma ou mais pessoas 
que exercem influências significativas no compor-
tamento individual de outras pessoas. Dessa forma, 
podem ser identificados quatro grupos básicos (FO-
XALL, 1995):

Primários: quando o indivíduo faz parte do gru-
po e desenvolve interações face-a-face, havendo uma 
interação mais ou menos contínua, tais como amigos 
vizinhos etc. 

Secundários: em que pode haver ou não contato 
’’ face-a-face’’, com interações menos contínuas, ha-
vendo maior formalidade com entidades de classe, 
grupos religiosos, sindicatos e associações diversas.
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Aspiração: designa grupos ao qual a pessoa não 
pertence, mas gostaria de pertencer. Leva, normal-
mente, à adoção de normas, valores e modelagem de 
comportamento. São exemplificados comumente pela 
classe artística, entre outras.

Dissociação: refere-se a grupos que as pessoas 
evitam. Correspondem, por exemplo, a determinadas 
seitas, religiões etc.

Quando da decisão de compra do consumidor, a 
unidade familiar, sem dúvida, é a mais importante e 
difícil de decidir pela compra, ela envolve vários as-
pectos desde a responsabilidade de comprar o produ-
to certo até o grau de importância que o produto terá 
para a família como um todo, sendo um processo de 
aprendizagem organizacional. 

Ao desempenhar seus papéis na decisão de com-
pra, os membros da família desempenham vários 
papéis dentro os quais destaca (SOLOMON, 2008; 
BLACKWELL, MINIARD; ENGEL 2005; ROW-
LEY, 1997): (a) iniciador, este papel cabe àquela 
pessoa que propõe a compra de algum tipo de produ-
to ou serviço ou até mesmo acaba por identificar as 
necessidades do grupo; (b) o vigia, este papel cabe à 
pessoa que busca as informações necessárias para a 
aquisição e também controla o fluxo de dados dispo-
níveis para o grupo como um todo; (c) o influencia-
dor, que se encarrega de tentar influir no resultado 
final do processo de compra, observando e interfe-
rindo nas motivações individuais ou do grupo para 
a compra; (d) o comprador, a pessoa que irá efetuar 
a compra, podendo ser simplesmente a pessoa que 
está no poder ou no comando da família, que apenas 
compra o produto para uso de outros na família; e 
(e) usuário, que é a pessoa que utilizará o produto ou 
serviço consumido. 

Assim, fica claro que o comportamento de compra 
do consumidor passa por diversos estágios e que os 
vários membros existentes nas famílias influenciam 
de forma direta a compra de produtos ou serviços, 
no consumo e na influência no momento de compra 
do mesmo. Ressalta-se que o nível de influência na 
decisão de compra do produto ou serviço irá variar 
de acordo com o grau de interesse dos indivíduos da 
família por determinado produto ou serviço.

2.2 CONCEITO DE FAMILIA

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 377) 
“família é um grupo de duas ou mais pessoas ligadas 
pelo mesmo tipo de sangue, pelo casamento ou pela 
adoção, que vivem juntas”. 

E para Solomon (2008, p. 440) “uma unidade fa-
miliar (household), conforme definição do Census 
Bureau contém pelo menos, duas pessoas aparentadas 
por laços sanguíneos ou pelo casamento”, este tipo de 
definição abrange aspectos voltados para o censo. 

Reiss (1965) refere-se à família como uma insti-
tuição, tendo como base normas sociais definidas e 
processos de socialização entre os membros. Esta 
definição demonstra a família como um processo de 
socialização, dizendo muito pouco sobre o papel dos 
indivíduos dentro da estrutura familiar.  

Para outros autores como Solomon (2008), Bla-
ckwell,, Miniard e Engel (2005), as famílias podem 
ser entendidas com outras concepções que não so-
mente as acima citadas, como sendo os laços fami-
liares existentes, mas como uma extensão um pou-
co mais aprofundada, como a família nuclear que é 
composta pelo pai, a mãe e um ou mais filhos, sendo 
reconhecida como a unidade familiar modelo nos dias 
de hoje, já a família estendida é composta pelo nú-
cleo familiar ou a família nuclear, agregando outros 
parentes, como avós, tios e tias, primos, cunhados e 
sogros habitando todos juntos no mesmo espaço. Bla-
ckwell, Miniard e Engel (2005) citam ainda a famí-
lia de orientação que é a família em que o indivíduo 
nasceu e a família de procriação formada por dois 
indivíduos adultos e estabelecida pelo casamento.  

Para Coser (1974, p. 16) a família é “um grupo 
que manifesta os seguintes atributos: ela encontra sua 
origem no casamento [...] o grupo está unido por [...] 
direitos sexuais e proibições, bem como sentimentos 
tão socialmente modelados como o amor, a atração, 
piedade e temor”.

Ainda de acordo com Murdock (1949), para que 
se possa melhor compreender a família é necessário 
que se entenda suas funções: (a) socialização; (2) a 
cooperação econômica; (3) reprodução e (4) as rela-
ções sexuais. Para Park, Tansuhaj e Kolbe (1991, p. 
655) “[...] amor, carinho e intimidade são emoções 
básicas. A inclusão dessas dimensões no processo 
de tomada de decisão da família ajuda a estabelecer 
esses componentes emocionais como importantes 
fatores explicativos.”.

2.3 INFLUÊNCIA FAMILIAR NA COMPRA 
DO PRODUTO OU SERVIÇO

As alterações nas influencias familiares ao se rea-
lizar a compra de produtos e serviços não estão mais 
restritas nas famílias somente com a decisão do ma-
rido e da mulher e outras com o marido, a mulher e 
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os filhos. Burns e Foxman (1989) demonstram que as 
mulheres estão cada vez mais tomando decisão, uma 
vez que as mesmas estão ocupando seu espaço cada 
vez maior no mercado de trabalho, impactando no 
orçamento familiar, uma vez que a geração de renda 
adicional auxilia na compra de bens e serviços que 
não podiam anteriormente ser comprados por falta de 
renda adicional. Assim sendo, a mulher passa a de-
sempenhar um papel fundamental na estrutura fami-
liar, tendo cada vez mais a autoridade de decidir as 
compras de bens e serviços com a família. 

Para Belch e Willis (2002) a avaliação do processo 
de tomada de decisão tem de levar em conta a influ-
ência do marido e da esposa no processo. E continua 
Belch e Willis (2002, p. 111) “pouca atenção tem sido 
atribuída à tomada de decisão da família, particular-
mente os papéis do marido e da esposa”. 

Em um estudo de Belch (1985), o autor concluiu 
que a influência familiar varia de produto para pro-
duto, com o marido tendo maior influencia na com-
pra de automóveis e aparelhos eletrônicos, tal qual a 
televisão, enquanto a mulher era mais dominante nas 
decisões de compra de eletrodomésticos, mobiliário 
e produtos para o lar. Ainda pode-se dizer, que as 
mudanças que estão ocorrendo se devem as mulheres 
estarem trabalhando e contribuindo de forma econô-
mica mais ativa. 

Para Foster e Olshavsky (1989, p. 665) “a análise 
básica dos estudos do comportamento do consumidor 
são reconhecidos que devem ser o estudo da família 
e não do indivíduo”. Estudar a decisão da família é 
algo difícil, mas que implica a síntese dos objetivos, 
as preferências e as estratégias e percepções de todos 
os membros da família que fazem parte do grupo de 
tomada de decisão. E ainda Bravo, Fraj e Montaner 
(2008), Heckler, Childers e Arunachalam (1989) en-
tendem que a família é considerada como um fator 
muito importante no comportamento dos consumido-
res, sendo importante analisar os hábitos de consumo 
da família e suas influências para que se possa expli-
car a origem de certos comportamentos dos consu-
midores. 

Demonstram Bravo, Fraj e Montaner (2008) em 
seus estudos, que a existência de uma literatura sobre 
as influências da família no comportamento do con-
sumidor tem sido tratada no âmbito do processo de 
aprendizagem e padrões de consumo em geral, dei-
xando a análise de atitudes e percepções relegadas em 
segundo plano.

Além disso, há importantes diferenças a caracteri-
zar em relação às famílias e as importantes mudanças 

que ocorrem no seio das famílias em termos de com-
posição, estrutura e funções desempenhadas pelos 
vários membros da família, tanto ao longo do tempo 
e sobre as etapas do processo de decisão (DAVIS; RI-
GAUX, 1974; DAVIS, 1976).

2.4 ABORDAgENS DE INFLUÊNCIA DOS 
INDIVÍDUOS

O papel de decidir a compra de determinado pro-
duto ou serviço, muitas vezes são realizadas por uma 
única pessoa, existindo somente um consumidor 
para o produto ou serviço. Em outros casos podem 
ocorrer mudanças de quem decide pela compra do 
produto ou serviço (SCHIFFMAN; KANUK, 2000; 
DUBOIS, 1998).

A influência da decisão de compra é maior para um 
cônjuge que está altamente envolvido com a compra 
e desejos que demonstram seu interesse e preferên-
cia individual ao produto (CORFMAN; LEHMANN, 
1987; MYERS; REYNOLDS, 1972). Ressalta-se que 
as iniciativas de compra de determinados produtos 
são tomadas essencialmente, pelos homens, quando se 
referem a produtos como seguros (DAVIS; RIGAUX, 
1974), automóveis (BURNS; GRANBOIS, 1977), por 
exemplo. Já no caso da decisão pela mulher, as inicia-
tivas de compras ocorreram quando são relacionados 
com o papel de dona de casa (BONFIELD, 1981; DA-
VIS; RIGAUX, 1974, GREEN et al, 1983).

Com o passar do tempo, todas as constatações dos 
papéis das mulheres como donas de casa, vem per-
dendo espaço, e por consequência vem demonstran-
do, que as mulheres estão cada vez mais atuando no 
mercado de trabalho e atuando de forma mais partici-
pativa nas decisões conjuntas com o marido. Assim, 
Webster e Rice (1996) estão prevendo mudanças sig-
nificativas na influência relativa dos papéis conjugais. 

No que se refere as decisões em conjunto, Qualls 
(1998) demonstra que o aumento de decisões pelos 
membros da família, tem sido a quantidade de confli-
tos existentes quando do processo de tomada da deci-
são no que se refere ao produto ou serviço.

 
2.5 PROCESSO DECISÓRIO DA FAMÍLIA

Para Bravo, Fraj e Montaner (2008) a família é 
considerada como um fator importante no comporta-
mento dos consumidores, uma vez que a mesma im-
pacta na forma como se dá o processo decisório de 
compra. Portanto, para Grashof e Dixon (1980) é im-
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portante estudar a família em vez do indivíduo como 
estrutura básica do comportamento do consumidor. 

Assim, Heckler, Childers e Arunachalam (1989, p. 
276) entendem que “é por meio da família que primei-
ro aprendemos as habilidades, tais como: orçamento 
e negociação e que temos a primeira exposição para a 
enorme variedade de produtos disponíveis [...]”.

Para Herbst (1954), existe uma taxonomia com 
quatro tipos de papel na estrutura familiar: a primeira 
diz respeito à estrutura dominante do marido; a se-
gunda diz respeito à estrutura dominante da esposa, 
a terceira autônoma e a quarta sincrática, onde se en-
tende que marido e mulher dominantes na família são 
aqueles que desempenham o papel na tomada de de-
cisão de compra.

Para Foster e Olshavsky (1989, p. 665) “estudar to-
mada de decisões familiares é difícil, no entanto, na 
medida em que implica a síntese dos objetivos, pre-
ferências, estratégias e percepções de todos os mem-
bros da família que fazem parte do grupo de tomada 
de decisão”.  

Palan e Wilkes (1997) demonstram que investiga-
ções sobre o comportamento de compra da família 
estão em mudança, tendo a decisão dos pais com-
partilhadas com os filhos, para que o mesmo possa 
também opinar quando da compra de algum tipo de 
produto ou serviço. Ideia esta corroborada por Bel-
ch e Willis (2002) em que as mudanças ocorridas na 
família americana como resultado das relações de 
trabalho, tem impactado e refletido nos processos de 
tomada de decisão das famílias. 

Ressalta-se a importância de a mulher estar ocu-
pando um maior espaço no processo de tomada de 
decisão conjunta. Este espaço deve-se a mulher estar 
trabalhando e ampliando seus horizontes. Conforme 
afirma Burns e Foxman (1989, p. 57) “os comercian-
tes têm testemunhado mudanças dramáticas nos mer-
cados consumidores em função de mulheres casadas 
entrando no mercado de trabalho”.

Desta forma, as mulheres vêm cada vem mais 
adentrando no mercado profissional e ganhando a 
atenção do cônjuge nos processos de tomada de de-
cisão. Para entender os papéis desempenhados pelos 
membros de consumo é necessário primeiramente 
entender a estrutura dos papéis desempenhados por 
cada membro da família (BEATTY; TALPADE, 
1994; DAVIS, 1976; JENKINS, 1979) demonstram 
que a decisão de compra familiar tem privilegiado a 
decisão do marido e da esposa. 

Para Schiffman e Kanuk (2000) os profissionais de 
marketing estudam e analisam cada vez mais as mu-

lheres que trabalham fora, entendendo que se trata de 
um segmento diferenciado das que não trabalham. “As 
mulheres que trabalham gastam menos tempo indo às 
compras do que as mulheres que não trabalham [...] 
essa economia de tempo elas conseguem comprando 
com menos frequência e sendo leais à marca e à loja” 
(SCHIFFMANN; KANUK, 2000, p. 328).

2.6 ADOLESCENTE

O papel do adolescente nas famílias também tem 
desempenhado uma função essencial no processo 
de compra e na tomada de decisão do consumidor. 
Dessa forma, Olshavsky e Granbois (1977) Foxman, 
Tansuhaj e Ekstrom (1989), demonstram que entender 
o comportamento do consumidor adolescente e seu 
desenvolvimento auxilia no entendimento do consu-
mo dos adultos, uma vez que os adolescentes estão 
sendo ouvidos no processo decisório. Avançando um 
pouco mais na literatura, percebe-se que no decorrer 
dos anos esta situação vem mudando, tendo o adoles-
cente um maior poder de decisão no meio familiar, 
conforme é demonstrado por Foxman, Tansuhaj e 
Ekstrom (1989), que entendem que estão acontecendo 
mudanças em estruturas demográficas e familiares, 
com as crianças alcançando um novo papel nas deci-
sões familiares sobre os pais e do seu envolvimento 
no processo de tomada de decisão.

Mas, para Moschis (1985, p. 898), no entanto, pou-
ca atenção tem sido dada ao conteúdo das comuni-
cações de família: “se encontra relativamente poucos 
trabalhos teóricos e empíricos sobre o papel da comu-
nicação interpessoal no desenvolvimento do compor-
tamento de consumo dos jovens.”. 

Palan e Wilkes (1997) entendem que o adolescente 
tem mais influência quando as decisões de compra em 
família são desenvolvidas em um ambiente de comu-
nicação orientado (onde as crianças são incentivadas 
a desenvolver suas ideias) e quando os recursos pes-
soais são maiores. 

Entende El Aoud e Neeley (2008), que os adoles-
centes estão assumindo maior participação nas deci-
sões da família e cada dia mais contribuindo para o 
processo de tomada de decisão. 

Foxman e Tansuhaj (1988, p. 449) afirmam que em 
“geral, para os produtos em que a criança está direta-
mente envolvida no consumo, a criança deverá pelo 
menos ter alguma influência sobre a decisão”. Desta 
forma, percebe-se a importância da criança no pro-
cesso decisório de compra.

E ainda de acordo com Aoud e Neeley (2008, p. 
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251) “Compreendendo os fatores que influenciam a 
contribuição que os adolescentes fazem às decisões 
da família, é importante para os profissionais de ma-
rketing que estão focando adolescentes e as famílias 
para compras [...]”.

3 mETODOLOGIA

O universo da pesquisa constituiu-se de 4029 alu-
nos que estudam e encontram-se matriculados no en-
sino médio privado de Maringá – PR, utilizando-se 
dados do último censo escolar do INEP. Para compor 
a amostra foram enviados aos colégios selecionados 
300 questionários para que os adolescentes pudessem 
responder, tendo havido um retorno de 134 questioná-
rios. Para a determinação da quantidade de questio-
nários enviados por colégio foi utilizada a amostra-
gem não probabilística por cotas. 

Os entrevistados foram então selecionados de for-
ma aleatória, sendo a entrega realizada em sala de 
aula para os alunos através dos pedagogos dos colé-
gios selecionados, que fizeram um trabalho de acom-
panhamento e conscientização do aluno nas salas de 
aula a respeito do questionário. Ressalta-se que, a 
pesquisa se deu com o consentimento livre e escla-
recido, onde se enviou um juntamente com o ques-
tionário, uma folha de apresentação indicando do que 
se tratava tal pesquisa, sua finalidade, bem como as 
regras de confidencialidade dos dados.

Os dados quantitativos obtidos foram analisados 
utilizando-se o software SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). Foram realizadas análises 
estatísticas descritivas, distribuições de freqüência 
e analise multivariada. O estudo foi caracterizado 
como um levantamento do tipo survey, com base em 
um corte transversal, com variáveis quantitativas, 
conforme descrito por (TANUR apud PINSONNE-
AULT; KRAEMER, 1993; MALHOTRA, 2001; 
CERVO; BERVIAN, 2002).

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

4 REsuLTADOs

As alterações das famílias no decorrer dos anos 
vêm demonstrando que a estrutura das famílias está 

sofrendo mudanças substanciais conforme afirma 
Belch e Willis (2002), desta forma, fica evidente que 
o resultado de tais alterações, tem impactado no pro-
cesso de decisão do consumidor. 

Quando da decisão de compra dos serviços edu-
cacionais, cabe salientar que o processo não se dá de 
forma isolada pelo pai, mãe ou pelo filho, conforme 
é demonstrado no quadro 1, que se utiliza de uma es-
cala de soma constante 10, que afere o quanto cada 
um dos indivíduos participa no processo. A escala de 
soma constante solicita que os respondentes atribuam 
um determinado valor às categorias indicadas, para 
que se possa indicar a importância relativa dos atri-
butos (HAIR; COLS, 2005).  

No que se refere à participação do pai, da mãe e do 
filho no processo de escolha do serviço educacional, 
a mãe é quem mais participa do processo de escolha 
com 45,37% no processo. Este percentual de partici-
pação na maioria das vezes se dá por ser a pessoa 
que tem o maior contato com o colégio e com a vida 
escolar dos filhos, tendo assim um peso maior na de-
cisão, seguida, pelo pai com 36,04%, que é a pessoa, 
na decisão, que normalmente está trabalhando e o seu 
peso é somente financeiro no processo, conforme de-
monstrado na tabela 1. 

Ressalta-se que as iniciativas de compra de deter-
minados produtos são tomadas essencialmente pelos 
homens, quando se referem a produtos como segu-
ros (DAVIS; RIGAUX, 1974), automóveis (BURNS; 
GRANBOIS, 1977), por exemplo. Já no caso da deci-
são pela mulher, as iniciativas de compras ocorreram 
quando são relacionados com o papel de dona de casa 
(BONFIELD, 1981; DAVIS; RIGAUX, 1974, GRE-
EN et al, 1983).

Já o adolescente participa menos, com 19,25%. 
Conforme destaca Solomon (2002) que a organização 
familiar tradicional está diminuindo e, à medida que 
isso acontece, as pessoas estão colocando ênfase ain-
da maior em irmãos, amigos íntimos e outros fami-
liares para ter companhia e apoio social. Desta forma, 
apesar de o adolescente participar em menor grau, o 
adolescente não pode ser desprezado no processo de-
cisório conforme destaca Palan e Wilkes (1997) em 
que as investigações sobre o comportamento de com-
pra da família estão mudando da decisão dos cônju-
ges para uma decisão conjunta dos cônjuges com as 
crianças. Olshavsky e Granbois (1977) demonstram 
que entender o comportamento do consumidor ado-
lescente e seu desenvolvimento auxilia no entendi-
mento do consumo dos adultos.
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Fonte: Dados da pesquisa (2011).

Tabela 1 – Participação dos Membros da Família no Processo Decisório

									 						n															Média																		desvio	Padrão

134

134

134

134

3,6045

4,5373

1,9254

1,89585

1,69323

1,90617

Participação do pai

Participação da mãe

Participação do filho (a)

Total

No que tange ao grau de participação dos pais 
em relação ao estado civil, a participação do filho 
quando a família é nuclear é muito pequena no pro-
cesso decisório. Desta forma, a mãe tem maior par-
ticipação no processo, já no caso dos pais serem 
divorciado/separado a mãe continua tendo maior 
participação no processo decisório no que ser re-
fere a compra dos serviços educacionais, sendo 

que o pai e o filho, neste caso, têm o mesmo grau 
de importância. Já em relação aos pais serem sol-
teiros, a mãe ainda continua participando mais no 
processo decisório de escolha e posteriormente o 
filho participa mais do que o pai, conforme descrito 
no gráfico 1, tal situação demonstra o quanto a mãe 
influencia nas decisões quando se trata da educa-
ção dos filhos.

Quando analisado em separado o grau de participação 
do pai, da mãe e do filho em relação aos colégios confes-
sionais e não confessionais, verifica-se que a participação 
do filho no processo decisório continua menor, não po-
dendo ser descartada a sua importância no processo, sen-
do que nas escolas confessionais o filho participa em me-

nor grau no processo, já o pai tem praticamente a mesma 
participação no processo e a mãe continua participando 
mais do processo do que o pai e o filho, tanto no colégio 
não confessional como no colégio confessional, destacan-
do que a mãe participa com maior intensidade no colégio 
confessional, conforme o gráfico 2.

Gráfico	1		– Grau de participação x estado civil dos pais

Fonte: dados de pesquisa (2011).
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Gráfico	2		– Grau de participação da família x colégio confessional e não confessional

Fonte: dados de pesquisa (2011).

Ao ser medido o comportamento do (a) filho (a) 
na escolha do colégio percebe-se pela tabela 2 o 
fato de gostar do colégio onde estuda atualmente, 
se deve muito por o filho (a) ter participado do pro-
cesso de escolha, sendo levado em consideração 
a sua opinião, conforme já demonstrado anterior-
mente no gráfico 5, mesmo que sua participação no 
processo ainda seja menor em relação aos demais 
membros da família.

Conforme El Aoud e Neeley (2008) os adolescen-
tes estão assumindo maior participação nas decisões 
da família e cada dia mais contribuindo para o pro-
cesso de tomada de decisão. E, Palan e Wilkes (1997) 
entendem que o adolescente tem mais influência 
quando as decisões de compra em família são desen-

volvidas em um ambiente de comunicação orientado 
(onde as crianças são incentivadas a desenvolver suas 
ideias) e quando os recursos pessoais são maiores. Fo-
xman, Tansuhaj e Ekstrom (1989) entendem que estão 
acontecendo mudanças nas estruturas demográficas e 
familiares, onde as crianças alcançado um novo papel 
nas decisões familiares influenciando os pais no pro-
cesso de tomada de decisão. 

Fica claro que quando o filho participa do proces-
so decisório, por mais que seja pequena a sua par-
ticipação no processo, o mesmo se sente inserido e 
colabora, tendo uma reação positiva em relação ao 
colégio, demonstrando, então, ser importante inserir 
o filho no processo para que o mesmo não se sinta 
excluído, conforme descrita na tabela 2.
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Gráfico	3		– Participação do filho na escolha x tipo de colégio

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

Tabela 2 – Comportamento do Filho ao Participar do Processo de Escolha do Colégio 

									 																																																									n																Média											desvio	Padrão

133

133

133

133

6,4887

8,0075

6,3008

3,75705

2,42929

3,45092

p14.1Ao participar da escolha do colégio seu filho (a), qual foi o 
comportamento dele (a) - participou	ativamente	na	escolha	do	colégio

p14.2Ao participar da escolha do colégio seu filho (a), qual foi o 
comportamento dele (a) - gostou	do	colégio

p14.3Ao participar da escolha do colégio seu filho (a), qual foi o 
comportamento dele (a) - demonstrou	reação	na	escolha	do	colégio

Total

Quando analisada a participação do filho em rela-
ção ao colégio, levando-se em conta os colégios con-
fessionais e não confessionais, aparecem diferenças 
entre a participação do filho em relação aos dois tipos 
de colégios.

No colégio confessional, o filho demonstra uma 
menor participação na escolha do colégio, muitas ve-

zes por o colégio ser religioso, os pais têm maior influ-
ência no processo. Já em relação ao comportamento 
do filho, mesmo participando com menor intensidade 
em relação a escolha do colégio, ele demonstra que 
gostou do colégio, enquanto que no colégio não con-
fessional o filho demonstrou uma reação maior na es-
colha do colégio, como ilustra o gráfico 3.

Fonte: dados de pesquisa (2011).
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Quando analisado os dois tipos de colégios (con-
fessionais e não confessionais), o comportamento do 
filho em relação a gostar do colégio que estuda atual-
mente e sentiu prazer em ir estudar no colégio atual é 
maior no colégio confessional, isto se dá pois o mes-
mo participou ativamente do processo de escolha do 
colégio, enquanto que sentiu prazer em ir estudar no 
colégio atual é melhor avaliado pelo filho no colégio 
não confessional, tal fato se deve pelo mesmo estar 
em seu grupo de conhecimento, ou seja com pessoas 
que  de acordo com o quadro 30. 

Para tanto, o comportamento do filho mais rele-

vante ao iniciar a aula diz respeito ao filho gostar do 
colégio que estuda atualmente com a média de 7,7778, 
sendo o mesmo confessional e medido em uma esca-
la de 1 para discordo totalmente e 10 para concordo 
totalmente, demonstrando que apesar de sua partici-
pação no processo de escolha ser menor, o compor-
tamento do mesmo se dá em parte por o filho estar 
inserido no processo decisório, independente se a sua 
participação é pequena ou não, impactando em seu 
comportamento e demonstrando seu comprometi-
mento quando o mesmo participa do processo decisó-
rio de escolha, como demonstra a tabela 3.

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

Tabela 3 – Comportamento do filho (a) ao iniciar as aulas x tipo de colégio 

		n								Média										

63

71

63

70

63

71

confessional

não confesssional

confessional

não confesssional

confessional

não confesssional

7,778

7,4225

7,333

6,9429

2,381

3,2113

2,55548

2,92116

2,33487

2,60371

2,37886

2,89292

0,32196

0,34668

0,29417

0,3112

0,29971

0,34333

P15.1Com relação a seu filho (a) quando 
iniciou-se as aulas, qual foi o comportamento 
dele em relação ao colégio? – gostou	do	
colégio	que	estuda	atualmente

P15.2Com relação a seu filho (a) quando 
iniciou-se as aulas, qual foi o comportamento 
dele em relação ao colégio? – sentiu	prazer	
em	estudar	no	colégio	atual

P15.3Com relação a seu filho (a) quando 
iniciou-se as aulas, qual foi o comportamento 
dele em relação ao colégio? – não	sentiu	
prazer	em	estudar	no	colégio	atual

desvio	
Padrão

tipo	de	
colégio

Média	desvio	
Padrão

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Ao analisar a influência dos integrantes da famí-
lia no processo de tomada de decisão de compra do 
serviço educacional, ficou claro que existe uma influ-
ência muito grande da mãe, seguida pela importância 
do pai, conforme corroborado pela literatura, onde 
Burns e Foxman (1989) entendem que a mulher, cada 
vez mais, está participando das decisões familiares. 
Ressalta-se também a importância da mãe no proces-
so decisório, tendo a mesma um peso muito grande 
na escolha do colégio dos filhos, sendo demonstrado 
que no processo como um todo existem diferenças na 
participação do pai, da mãe e dos filhos no processo, 
independente se os pais são casados/amigados, divor-
ciados ou solteiros.

Paralelamente, verificou-se de forma espon-

tânea, a importância de se decidir em conjunto o 
colégio dos filhos, preocupação que ficou evidente 
pelos pais, que entendem que o filho participando 
do processo a probabilidade de se errar na escolha 
do colégio é menor.

Quando analisada a participação dos membros da 
família no processo decisório, o filho e o pai partici-
pam em menor intensidade no colégio confessional, 
enquanto a mãe participa com maior intensidade no 
processo como um todo, dando-se ênfase para a mãe 
nos colégios confessionais, onde a mesma participa 
de forma mais intensa. Assim, a influência da de-
cisão de compra é maior para um cônjuge que está 
altamente envolvido com a compra e desejos que 
demonstra seu interesse e preferência individual ao 
produto (CORFMAN; LEHMANN, 1987; MYERS; 
REYNOLDS, 1972).
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A participação do filho, embora bem inferior, 
tanto à da mãe como do pai, apresenta valores não 
desprezíveis. Esta participação, incipiente, permite 
concluir que está havendo uma mudança consisten-
te nos processos familiares, com a democratização 
da participação para todos os integrantes da mesma, 
onde para Carey, Shaw e Shiu (2008) as decisões cada 
vez mais passam pela unidade familiar. Para tanto, 
entende-se que a família desempenha vários papéis 
no comportamento de compra (SOLOMON, 2008; 
BLACKWELL, MINIARD; ENGEL, 2005; ROW-
LEY, 1997).

Ainda pode-se compreender que o papel desem-
penhado pelo adolescente na família é importante, 
uma vez que o mesmo está inserido no processo de-
cisório e que mesmo que seja com pouca intensidade 
o adolescente tem um papel fundamental, uma vez 
que as famílias passam por um processo de transfor-
mação em seu comportamento familiar, sendo que 
cada dia mais os adolescentes estão impactando no 
processo decisório. 

Para Foxman e Tansuhaj (1988), quando os pro-
dutos ou serviços que são adquiridos e que a crian-
ça está diretamente ligada ao consumo a mesma tem 
pelo menos alguma influência na decisão. Todavia, 
Olshavsky e Granbois (1977) demonstram que en-
tender o comportamento do consumidor adolescente 
e seu desenvolvimento auxilia no entendimento do 
consumo dos adultos. 

Corroborando com esta pesquisa, Palan e Wilkes 
(1977) entendem que o adolescente tem uma maior 
influência quando o ambiente em que vive é de comu-
nicação nas decisões de compra em família, e que o 
mesmo é desenvolvido em um ambiente de comuni-
cação orientado (onde as crianças são incentivadas a 
desenvolver suas ideias) e quando os recursos pesso-
ais são maiores.

Portanto, entender como se dá o comportamento 
do consumidor não é uma tarefa fácil e sim com-
plexa e que envolve um grande número de variáveis 
que impactam no processo decisório, que embora a 
decisão seja aparentemente rápida, exige um tempo 
de preparação grande para a coleta de informações e 
não existe homogeneidade de comportamento entre 

os pais, nem mesmo predominância de estilo. Alguns 
pais delegam mais e outros menos, além de alguns se-
rem mais centralizadores que os outros, não existindo 
assim uma regra que norteia o processo decisório. Fi-
nalmente, a hierarquização dos atributos demonstrou 
existir dois grupos importantes que são considerados 
no processo de escolha pelos pais.

Outro resultado expressivo, deu-se ao perceber 
que o adolescente tem uma tendência maior em gos-
tar do colégio, pois como já dito anteriormente, ele se 
sente motivado e tem um maior envolvimento no que 
diz respeito ao processo decisório, conforme demons-
tra na literatura Foxman, Tansuhaj e Ekstrom (1989) 
que entendem que estão acontecendo mudanças nas 
estruturas demográficas e familiares, tendo as crian-
ças alcançado um novo papel nas decisões familiares 
sobre os pais e do seu envolvimento no processo de 
tomada de decisão. 

Em relação ao papel desempenhado pelo adoles-
cente no ensino médio, após a decisão de escolha do 
colégio ao iniciar as aulas, entende-se que quando 
os mesmos participam do processo decisório se sen-
tem comprometidos em escolher o melhor colégio 
para estudar, ajudando no processo, bem como, se 
sentindo comprometido e motivado em estudar no 
colégio atual. 

Por fim, o comportamento do adolescente em re-
lação ao colégio ao iniciar as aulas, conforme já des-
crito anteriormente, demonstra que quando o mesmo 
participa do processo de escolha, a tendência é que 
o mesmo goste do colégio em que estuda e quando 
o adolescente inicia as aulas no colégio, percebe-se 
que ele entende que a sua participação no processo 
foi primordial para que o colégio fosse escolhido, e 
que foi a melhor decisão em relação ao colégio atual 
e que o prazer em ir estudar está relacionado a sua 
participação no processo decisório.

Para pesquisas futuras, sugere-se entender o com-
portamento do adolescente de forma mais aprofun-
dada, utilizando-se de pesquisas qualitativas com o 
intuito de aprofundar os conhecimentos acerca do 
processo decisório em que o adolescente encontra-se 
inserido, observando que podem existir diferenças 
entre colégios confessionais e não confessionais.
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resUmo
O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) em relação à satisfação no trabalho, considerando-se que esta está relacionada com o comprometimento organizacional, que influencia 
o absenteísmo e pode afetar a rotatividade dos funcionários. Foram adotadas duas linhas de interpretação: uma, fundamentada na teoria das 
necessidades de Maslow, relativa às necessidades humanas básicas e outra, na teoria da motivação-higiene de herzberg. Foi realizada uma survey 
com técnicos administrativos da UERN. Inicialmente foi calculada a média de satisfação, convertida para uma escala nominal de classificação com 
os conceitos insatisfeito, indiferente e satisfeito. Os resultados revelaram que os servidores técnico-administrativos da UERN encontram-se satisfeitos 
quanto às necessidades humanas básicas, apenas em relação ao fator necessidades sociais e indiferentes aos demais fatores. Quanto aos fatores 
higiênicos (motivacionais) os servidores declararam-se satisfeitos com os fatores supervisão, relações interpessoais e vida pessoal e insatisfeitos com 
relação à remuneração. Por sua vez os servidores mostraram-se indiferentes a todos os fatores motivadores. Os resultados forneceram indícios para 
considerar que os servidores com menos tempo de serviço estão menos comprometidos podendo influenciar o absenteísmo e a rotatividade.

Palavras-chave: Satisfação. Técnico-Administrativo. Absenteísmo. Rotatividade.
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aBstract
This study aimed to analyze the perception of technical and administrative staff of the University of Rio Grande do Norte State (UERN) in relation 
to job satisfaction, considering that this is related to the organizational commitment, which influences the and absenteeism can affect employee 
turnover. Two lines of interpretation were adopted: one, based on the theory of Maslow's needs relating to basic human needs and another, the theory 
of motivation-hygiene Herzberg. One survey with administrative technicians UERN was held. The average satisfaction, converted to a nominal rating 
scale with the concepts dissatisfied, indifferent and satisfied initially calculated. The results revealed that the technical and administrative staff 
of UERN are satisfied as to the basic human needs, only in relation to factor social needs and indifferent to other factors. As for the hygiene factors 
(motivational) servers declared themselves satisfied with the supervision factors, interpersonal relationships and personal and unhappy life with 
respect to compensation. In turn the servers proved indifferent to all motivating factors. The results provided evidence for believing that the servers 
with less seniority are less committed may influence absenteeism and turnover.

Keywords: Satisfaction. Administrative Technician. Absenteeism. Turnover.
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1 INTRODuÇÃO

O tema satisfação no trabalho tem sido objeto de 
interesse no meio acadêmico visando aprofundar o 
estudo sobre o comportamento humano nas organiza-
ções. De acordo com Brandão e Reyes Junior (2011), 
a satisfação dos trabalhadores é um fator importante 
para a eficiência e aumento da produtividade da orga-
nização, tendo em vista que um funcionário insatis-
feito é um trabalhador improdutivo.

No âmbito governamental, segundo Vieira et al. 
(2011), as características são diferentes da esfera pri-
vada, não havendo ênfase em competitividade, fator 
impulsionador da busca pelo crescimento da eficiên-
cia operacional.

Ao se reportarem as características do trabalho 
no âmbito governamental Gondim e Silva (2004), 
assim como Beale (2007), apontam o regime jurídi-
co estatutário como outro aspecto que diferencia os 
servidores públicos dos trabalhadores da iniciativa 
privada. Estas divergências, dentre outras, ensejam a 
necessidade de se compreender a satisfação no traba-
lho dos agentes públicos, a fim de que a Administra-
ção Pública possa propor medidas para manter seus 
servidores satisfeitos, motivá-los e aumentar-lhes a 
produtividade.

A satisfação no trabalho pode ser descrita como 
sentimentos, atitudes e preferências das pessoas em 
relação aos seus respectivos trabalhos (CHEN, 2008). 
Desse modo a satisfação no trabalho colabora com a 
obtenção de resultados positivos, com o alcance de 
metas e com o desempenho organizacional ao pro-
duzir mudanças nos desejos e no ambiente, gerando 
uma força ativadora (BEALE, 2007; GODOI; FREI-
TAS; CARVALHO, 2011).

A satisfação no trabalho está fortemente relacio-
nada com o comprometimento organizacional, que 
influencia o absenteísmo e pode afetar a rotativida-
de do funcionário (SCHERMERHORN JR.; HUNT; 
OSBORN, 2000; BEALE, 2007; BEDRAN JUNIOR; 
OLIVEIRA, 2009; AFONSO; ROCHA, 2010).

A partir do ano 2010 a Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte iniciou um processo de reestru-
turação em seu quadro funcional com a contratação 
de servidores técnico-administrativos aprovados em 
concurso público para preenchimento de vagas que 
vinham sendo ocupadas por servidores prestadores 
de serviços em caráter temporário. No entanto, ob-
serva-se que muitos desses funcionários recém-con-
tratados têm buscado colocação em outros postos de 

trabalho, ocasionando uma alta rotatividade, em fun-
ção da saída e contratação de novos servidores. Con-
forme Medeiros (2002), trabalhadores pouco satisfei-
tos tendem a apresentar altos índices de rotatividade 
nas organizações. 

Dessa forma torna-se relevante a realização deste 
estudo, visto que, a partir do conhecimento do nível 
de satisfação com o trabalho manifestado pelos ser-
vidores, a área de recurso humanos poderá elaborar 
políticas para melhorar o comprometimento dos ser-
vidores com a Instituição.

Nessa perspectiva este estudo buscou resposta à 
seguinte questão: Qual a percepção dos servidores 
técnico-administrativos da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN) em relação à satis-
fação no trabalho?

O objetivo geral do estudo, consiste, portanto, em 
analisar a percepção dos servidores técnico-adminis-
trativos da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) em relação à satisfação no trabalho e 
de modo específico: i) identificar o grau de satisfação 
em relação aos fatores de necessidades humanas bá-
sicas; ii) avaliar o grau de satisfação em relação aos 
fatores higiênicos (ambientais); e iii) medir o grau de 
satisfação em relação aos fatores motivadores.

Os fatores de necessidade apresentados nos obje-
tivos deste estudo foram definidos com base na teoria 
da motivação-higiene de Herzberg, Mausner, Snyder-
man (1959) e na teoria da hierarquia das necessidades 
de Maslow (1954), como em Gomes e Quelhas (2003).

A investigação foi realizada por meio uma pesqui-
sa descritiva, quantitativa do tipo survey, cujos dados 
foram coletados mediante questionário enviado por 
correio eletrônico a todos os 638 servidores técnico 
administrativos da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte-UERN, que compuseram o univer-
so do estudo.

O estudo de Rebouças et al. (2008) identificou um 
nível intermediário de satisfação, ao passo em que 
Rebouças, Legay e Abelha, (2007) também encontra-
ram resultados com profissionais de serviços de saúde 
mental satisfeitos.

Com amostra de servidores públicos, Quevedo, 
Souza e Lima (2012) encontraram um elevado grau 
de motivação dos funcionários, o que leva a um am-
biente propício para satisfação quanto às necessida-
des humanas básicas de Maslow (1970) como as ne-
cessidades fisiológicas e estima.

O trabalho realizado por Andrade, Pereira e 
Ckagnazaroff (2007) concluiu que os fatores moti-
vadores como realização, reconhecimento, progresso 
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e o crescimento aumentam a satisfação dos empre-
gados e acaba motivando esses no desempenho de 
suas atividades na empresa. Já em relação aos fatores 
higiênicos, Brandão et al. (2014) perceberam que os 
servidores são satisfeitos quanto ao relacionamento 
interpessoal e supervisão. Os mesmos autores cons-
tataram que a realização e as atividades desempe-
nhadas no trabalho são os fatores motivacionais que 
predominam na satisfação dos funcionários.

Resultados de estudos anteriores realizados com 
servidores de instituições públicas serviram de base 
para a formulação das hipóteses de pesquisa.

H1 - Entre os fatores relacionados às necessidades 
humanas básicas, necessidades fisiológicas e estima 
são os que determinam maior grau de satisfação para 
os servidores técnico-administrativos da Universida-
de do Estado do Rio Grande do Norte.

H2 - Entre os fatores higiênicos (ambientais), re-
lações interpessoais e supervisão são os que deter-
minam maior grau de satisfação para os servidores 
técnico-administrativos da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte.

H3 - Entre os fatores motivadores, realização e 
satisfação decorrente das atividades de trabalho são 
os que determinam maior grau de satisfação para os 
servidores técnico-administrativos da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte.

O trabalho divide-se em cinco seções, sendo a pri-
meira esta introdução. A segunda seção do trabalho 
é o referencial teórico, tratando sobre os conceitos de 
satisfação no trabalho dentro do contexto das organi-
zações, incluindo estudos empíricos anteriores sobre 
o tema em questão. A terceira seção do trabalho refe-
re-se à metodologia, em que é abordada a tipologia da 
pesquisa, a população e a amostra, a coleta de dados 
e a análise dos dados. O trabalho é finalizado com as 
considerações finais e as limitações da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Na área de comportamento organizacional existe 
um fator de extrema importância por apresentar in-
fluência no desempenho da organização; esse fator é 
descrito como a satisfação do trabalhador, que está 
relacionada com as atividades que este executa ao 
longo de sua jornada de trabalho (MARTINS; SAN-
TOS, 2006). Maestro Filho (2004) trata a satisfação 
no trabalho como um fator de grande importância, 
colocando que no ambiente competitivo no qual se 

encontram as organizações, há uma busca contínua 
pelo aperfeiçoamento e pela modernidade, e a satis-
fação do trabalhador se insere nesse meio como um 
fator que acaba otimizando o desempenho dos fun-
cionários.

 Marqueze e Moreno (2005) relatam que a sa-
tisfação do trabalhador em relação ao trabalho exe-
cutado não acarreta apenas uma consequência, mas 
sim, diversas consequências no plano pessoal ou pro-
fissional, que afetam o bem-estar, o comportamento e 
a saúde do trabalhador e, consequentemente, acabam 
afetando significativamente o desempenho organiza-
cional. O processo de satisfação no trabalho incorre 
não só na atuação do profissional no seu serviço, mas 
também como características de algo complexo que 
leva em consideração a interação com as condições 
gerais de vida. Oliveira (2009) identifica o trabalho 
de uma pessoa como algo muito mais complexo do 
que uma simples atividade óbvia. Trata-se de um pro-
cesso que envolve motivos como a convivência com 
outros colegas de trabalho, obediência às regras e po-
líticas, condições de trabalho, e alcance dos padrões 
de desempenho, sendo que a soma desses motivos 
pode resultar em um constructo percebido como sa-
tisfação ou insatisfação no trabalho.

Carlotto e Câmara (2008) definem a satisfação 
no trabalho como um conjunto de sentimentos que 
os trabalhadores percebem no seu trabalho, sejam 
eles favoráveis ou desfavoráveis, além disso, tratam 
a satisfação como um conceito relacionado a respos-
tas emocionais dos trabalhadores em relação ao seu 
trabalho.

No intuito de explicar o comportamento das pes-
soas em situação de trabalho, Herzberg, Mausner, 
Snyderman (1959) apresentam um modelo de satisfa-
ção relacionado à falta ou presença de alguns fatores, 
classificados como fatores higiênicos, que podem ser 
descritos como supervisão, relações interpessoais, 
remuneração e segurança, e estes não dependem do 
trabalhador, sendo classificados assim como fatores 
extrínsecos. Os fatores higiênicos definidos na teoria 
de Herzberg estão relacionados com as necessidades 
básicas de natureza material e fisiológica, como salá-
rio, segurança, clima organizacional e benefícios, em 
que após o indivíduo atender as essas necessidades, 
ele busca atender a aspectos relacionados com moti-
vação, como crescimento pessoal, realização profis-
sional, responsabilidade e reconhecimento. 

Além desses fatores higiênicos Herzberg ainda 
elenca os fatores motivadores ou motivacionais, con-
siderados fatores intrínsecos, pois estão relacionados 
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com o cargo que o funcionário executa. Esses fatores 
motivadores podem ser descritos como a realização, 
o reconhecimento, o trabalho em si, a responsabili-
dade, o progresso funcional e o crescimento pessoal.

A conjunção desses fatores constitui a chama-
da teoria dos dois fatores de Herzberg. De acordo 
com esta teoria, conforme Gomes e Quelhas (2003), 
o que influencia a satisfação no trabalho, no senti-
do do seu aumento ou diminuição, é o nível de sa-
tisfação referente aos fatores motivadores. Quanto 
aos fatores higiênicos, eles entendem que estes não 
são capazes de proporcionar satisfação no trabalho; 
porém, são capazes de provocar insatisfação. Isso, 
porque, Para Herzberg, Mausner, Snyderman (1959, 
p. 61), “o oposto de satisfação no trabalho não é a 
insatisfação no trabalho, mas sim ausência de satis-
fação; e da mesma forma, o oposto de insatisfação 
no trabalho não é satisfação no trabalho, mas sim 
ausência de insatisfação”.

Maslow (1970) apresenta as necessidades huma-
nas básicas que são organizadas em níveis hierárqui-
cos. São elas, as necessidades fisiológicas, necessida-
des de segurança, necessidades sociais, auto-estima e 
auto-realização.

Dentro do ambiente de trabalho, as relações entre 
as pessoas devem proporcionar um clima saudável e 
que deixe o trabalhador em situação agradável, com 
trabalho em harmonia, e relacionamento estável entre 
os membros da empresa, sendo o reflexo dessa práti-
ca, o alcance dos resultados positivos da organização 
(OLIVEIRA; CARVALHO; ROSA, 2012).

Marçal, Melo e Nardi (2013) realizaram um tra-
balho com o objetivo de mensurar qual o nível de 
satisfação no trabalho, e as razões de satisfação e in-
satisfação dos indivíduos, e relataram que os fatores 
higiênicos como ambiente de trabalho e condições 
físicas não estão em níveis satisfatórios, sendo que 
esses fatores são fundamentais para a motivação, e 
em relação aos fatores motivacionais, foi constatado 
um nível muito baixo de satisfação em relação a car-
go e trabalho realizado.

No contexto das organizações, podem existir re-
clamações e manifestações de insatisfação por parte 
dos funcionários, indicando o modo pelo qual está 
sendo conduzida a gestão. Diante desse cenário é 
necessário que haja um diagnóstico do nível de sa-
tisfação e motivação do trabalhador, sendo realizado 
por meio de medidas gerenciais, as quais podem ser 
capazes identificar e reduzir a insatisfação dos fun-
cionários de uma empresa, para uma consequente 
melhoria no desempenho organizacional (GOMES; 

QUELHAS, 2003).
Andrade, Pereira e Ckagnazaroff (2007) com 

o objetivo de evidenciar os fatores que provocam a 
satisfação e a insatisfação dos trabalhadores de uma 
empresa de prestação de serviços, e o que os leva a 
desligar-se da empresa. Os autores identificaram que 
a satisfação ou permanência do trabalhador na em-
presa está condicionada aos benefícios oferecidos 
pela empresa, já em relação aos fatores higiênicos, 
estes não foram condicionantes para a satisfação dos 
empregados.

Karpinski e Stefano (2008) em um estudo sobre 
Qualidade de Vida no Trabalho e Satisfação em uma 
empresa identificaram níveis satisfatórios em relação 
ao grau de satisfação dos funcionários, no entanto, 
quando se relaciona com a categoria ambiente saudá-
vel, os trabalhadores demonstraram insatisfação.

Silva Junior (2001) identifica em um trabalho so-
bre satisfação de funcionários, que o salário apre-
senta-se como um indicativo de insatisfação. O mes-
mo autor relata ainda que quando é mal remunerado, 
o funcionário passa a ter menos comprometimento 
com as tarefas a serem realizadas durante o seu tra-
balho, e ainda mostra que apenas o fato de ter uma 
boa remuneração não caracteriza resultados de de-
sempenho adequado. 

A satisfação no trabalho é dinâmica, pois para a 
construção de um grupo de funcionários satisfeitos 
são necessários esforços em conjunto de todos os 
membros da organização, em um processo em que o 
empregado vai obtendo informações sobre o ambien-
te de trabalho, em que se faz necessária a presença de 
gestores para acompanhar o processo, demandando 
muito tempo, diferentemente da desconstrução de 
da satisfação, que ocorre muito rapidamente (MAR-
ÇAL; MELO; NARDI, 2013).

Muitos autores tratam a satisfação no trabalho 
como fator essencial para os trabalhadores, e têm in-
fluência direta sobre o desempenho organizacional, 
partindo do pressuposto de que pessoas satisfeitas de-
sempenham mais adequadamente suas tarefas (SIL-
VA JUNIOR, 2001; MARQUEZ; MORENO, 2009; 
TAVARES FILHO et al., 2010; OLIVEIRA; CAR-
VALHO; ROSA, 2012).

Os efeitos da desmotivação no trabalho podem 
gerar graves problemas tanto para as organizações 
quanto para as pessoas. Do lado das organizações, 
podem sofrer perdas de seus padrões de qualidade 
e produtividade em decorrência da falta de compro-
metimento. Da parte das pessoas, as consequências 
negativas estão ligadas à saúde física e mental, ao 
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stress, ao absenteísmo, à baixa produtividade e de-
sempenho no trabalho (MACIEL; SÁ, 2007).

2.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO NA 
ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

No âmbito da administração pública, a satisfação 
no trabalho deve levar em conta peculiaridades como 
relação estatutária e não contratual entre servidor e 
Estado, provimento obrigatório por concurso públi-
co, estabilidade e impossibilidade de mudança para 
outros cargos (BRANDÃO et al., 2014). Além disso, 
conforme Nunes e Rodrigues (2011), características 
do setor público como burocracia e paternalismo po-
dem afetar o comportamento dos indivíduos e con-
sequentemente o clima dessas organizações. Em um 
estudo realizado sobre satisfação e os impactos no 
trabalho de serviços de saúde mental Rebouças et al. 
(2008) apresentaram que mais de sessenta por cento 
dos profissionais demonstram um nível intermediário 
de satisfação. Já Santos, Meneghim e Pereira (2007) 
buscando avaliar o grau de satisfação do profissional 
e do usuário de serviço público odontológico eviden-
ciaram que há insatisfação em relação a organização 
do serviço por parte tanto dos usuários quanto dos 
profissionais.

Rebouças, Legay e Abelha, (2007) em um es-
tudo que analisa o nível de satisfação e o impac-
to causado nos profissionais de serviço de saúde 
mental, identificaram um nível intermediário de 
satisfação, com um número pequeno de pessoas 
expressando insatisfação.

Ladeira, Sonza e Berte (2012) realizaram um es-
tudo que investigou os fatores antecedentes da satis-
fação no trabalho no serviço público, focalizando um 
ente público municipal, e constataram que a satisfa-
ção sofre interferência direta de algumas caracterís-
ticas do trabalho como a rotina, a especificidade do 
trabalho e os recursos humanos, e ainda que a satis-
fação está positivamente correlacionada com alguns 
construtos como a especificidade do trabalho, e o de-
senvolvimento de recursos humanos.

Um estudo realizado por Quevedo, Souza e Lima 
(2012) sobre satisfação, motivação e insatisfação no 
serviço público, identificou um elevado grau de mo-
tivação resultante da presença dos fatores higiênicos 
e motivacionais de Herzberg, chegando ao alcance da 
satisfação em relação às necessidades de Maslow e afe-
tando positivamente o desempenho dos funcionários.

Affonso e Rocha (2010) realizaram um estudo 
para determinar o nível de motivação e satisfação do 

servidor público em um programa de saúde pública 
e constataram que os servidores mostram-se insa-
tisfeitos em relação aos fatores higiênicos definidos 
por Herzberg, e ainda desmotivados por fatores como 
oportunidade de crescimento, valorização e outros 
fatores, mas que em relação aos serviços prestados 
por esses funcionários, foi percebido que os usuários 
do serviço encontram-se satisfeitos, demonstrado 
que apesar de estarem insatisfeitos, os funcionários 
desempenham suas funções devidamente da forma 
correta. Em um estudo com servidores públicos de 
uma instituição, baseado na teoria dos dois fatores 
de Herzberg e na teoria das necessidades de Maslow, 
Brandão et al. (2014) evidenciaram que os servidores 
encontram-se mais satisfeitos quando se trata de rela-
cionamento interpessoal e supervisão em relação aos 
fatores higiênicos. Já quando se trata dos fatores mo-
tivacionais, os resultados apontaram para uma pre-
dominância da realização profissional, as atividades 
desempenhadas e a responsabilidade atribuída.

De acordo com Maciel e Sá (2007), os fatores 
motivacionais, quando presentes, produzem elevado 
nível de satisfação, mas sua ausência não gera insa-
tisfação na mesma medida; em contraponto, a inexis-
tência de fatores higiênicos causa alto grau de insa-
tisfação, mas sua existência não promove o mesmo 
percentual de satisfação. Desse modo, optou-se pela 
adoção das teorias das necessidades de Maslow e te-
oria bifatorial de Herzberg como fundamentos para 
este estudo, em função estreito relacionamento e do 
caráter de complementariedade entre elas.

   3 mETODOLOGIA

Este estudo se propôs a analisar a percepção dos 
servidores técnico-administrativos da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em re-
lação à satisfação no trabalho. Para tanto foi realiza-
da pesquisa quantitativa, descritiva, do tipo survey, 
que é um procedimento para coleta de dados primá-
rios a partir de indivíduos por meio de questionários 
(COLLIS; HUSSEY, 2005; MAY, 2004).

O universo do estudo foi constituído por todos os 
638 servidores técnico-administrativos da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
sendo 305 técnicos de nível médio (TNM) e 333 téc-
nicos de nível superior (TNS), lotados no Campus 
Central em Mossoró e nos campi avançados de Pau 
dos Ferros, Patu, Assu, Caicó e Natal. 

A pesquisa foi disponibilizada em meio eletrônico 
no período de 15 de maio a 7 de agosto de 2014. Um 
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Quadro 1  - Classificação do grau de satisfação dos servidores da UERN

Fonte: Adaptado de Gomes e Quelhas (2003) e Brandão et al. (2014).

MédIA	dE	SAtISFAçÃo	 				GrAu	dE	SAtISFAçÃo	do	SErvIdor

De 1,0 até 2,5 Insatisfeito
Acima de 2,5 e até 3,5 Indiferente
Acima de 3,5 e até 5,0 Satisfeito

link acompanhado de apresentação dos objetivos do 
estudo e de esclarecimentos relacionados à adesão à 
pesquisa foi enviado via e-mail institucional a cada 
servidor, mediante lista fornecida pelo Departamento 
de RH da UERN. Dos 638 e-mails enviados cinco 
retornaram com informações de não entrega, resul-
tando em 633 questionários enviados, compondo-se 
assim a população total do estudo. Desse total, foi 
constituída uma amostra de 96 servidores que res-
ponderam à pesquisa, sendo 45 TNM e 51 TNS. 

Os dados foram coletados através de um questio-
nário autoadministrado composto por 24 itens, distri-
buídos em quatro partes: a) perfil do respondente; b) 
satisfação quanto às necessidades humanas básicas; c) 
satisfação quanto aos fatores higiênicos (ambientais); 
e d) satisfação quanto aos fatores motivadores. A par-
te referente ao perfil do respondente foi composta por 
seis questões fechadas, (gênero, faixa etária, nível de 
escolaridade, categoria funcional, tempo de serviço 
na UERN e exercício de cargo comissionado).

A segunda parte buscou identificar o nível de sa-
tisfação dos servidores quanto às necessidades huma-
nas básicas, definidas pela teoria da hierarquia das 
necessidades de Maslow (1954), por meio de cinco fa-
tores de satisfação (necessidades fisiológicas, neces-
sidades de segurança, necessidades sociais, estima e 
auto-realização). 

A terceira parte avaliou o grau de satisfação com 
relação aos fatores higiênicos (ambientais), segundo 

a teoria de Herzberg, Mausner, Snyderman (1959), 
compreendendo sete fatores (política e administra-
ção, supervisão, relacionamento interpessoal, condi-
ções de trabalho, remuneração, vida pessoal e status/ 
prestígio). Por fim, a quarta parte buscou medir a 
satisfação quanto aos fatores motivadores, também 
definidos conforme Herzberg, Mausner, Snyderman 
(1959), através de seis fatores (realização, reconheci-
mento, trabalho em si, responsabilidade, progresso e 
crescimento.

Para mensuração de cada um dos fatores de satis-
fação foi utilizada uma escala do tipo Likert de cinco 
pontos: 1 – muito insatisfeito, 2 – insatisfeito, 3 – in-
diferente, 4 – satisfeito e 5 – muito satisfeito, como 
utilizado por Brandão et al. (2014). O corpo do ques-
tionário foi acompanhado de um texto com esclareci-
mentos quanto ao significado dos fatores. 

Os dados quantitativos foram tabulados e anali-
sados com o auxílio Microsoft Excel 2013. A apre-
ciação dos fatores necessidades humanas básicas, 
fatores higiênicos (ambientais) e fatores motivadores 
e sua relação com os conceitos satisfação no trabalho 
foram realizadas através de estatística descritiva.

Para verificar o grau de satisfação dos servidores 
da UERN, foi elaborada uma classificação a partir da 
média ponderada do nível de satisfação de cada um 
dos dezoito fatores analisados, atribuindo-se a classi-
ficação descrita no quadro 1, assim como foi utilizado 
por Gomes e Quelhas (2003) e Brandão et al. (2014).

Assim, quando a média de satisfação dos servi-
dores dos servidores TNM e TNS ficou entre 1,0 e 
2,5 foi considerado que os servidores encontravam-se 
insatisfeitos; quando a média ficou acima de 2,5 e até 
3,5 foi considerado que os servidores encontravam-se 
indiferentes; e quando a média ficou acima de 3,5 e 
até 5,0 foi considerado que os servidores encontra-
vam-se satisfeitos.

Para aferir o nível geral de satisfação, foi calcula-
da a nota média dos 18 fatores analisados e atribuí-

da a mesma escala nominal (insatisfeito, satisfeito e 
indiferente). Os dados obtidos com os dois estratos 
da população (TNM e TNS) foram analisados sepa-
radamente.

   4 ANáLIsEs DOs REsuLTADOs

Os resultados da pesquisa foram subdivididos 
em quatro partes. Inicialmente apresenta-se o perfil 
dos respondentes; em seguida, são apresentados e 
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analisados os dados referentes aos fatores de satis-
fação confrontando-se com as hipóteses propostas 
pelo estudo.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES

Conforme dados obtidos junto ao Departamento 
de Recursos Humanos da UERN, a instituição conta 
com 638 servidores técnico-administrativos em seu 
quadro funcional efetivo, sendo 305 técnicos de nível 
médio (TNM) e 333 técnicos de nível superior (TNS), 
havendo portanto, uma proporção praticamente igual 
entre as categorias. Dos 96 servidores que responde-
ram à pesquisa 47% são de nível médio e 53% são 
de nível superior. Do total dos respondentes, 51% são 
do sexo masculino; 57,0% tem idade entre 29 e 40 
anos e 8% tem idade superior a 50 anos; 48% tem 
pós-graduação latu senso, 10% tem apenas formação 
em nível médio e 18% tem pós-graduação em nível de 
mestrado ou doutorado. 

Um dado relevante a ser observado é que 71% dos 

respondentes tem menos de cinco anos de serviço na 
instituição e apenas 11% tem mais de 25 anos de tem-
po de serviço. Entre os respondentes 24% exercem 
cargos comissionados atualmente e 73% nunca exer-
ceram nenhum cargo comissionado. 

4.2 SATISFAÇÃO QUANTO ÀS 
NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes à 
satisfação dos servidores da UERN no que concerne 
às necessidades humanas básicas, fundamentadas na 
hierarquia das necessidades de Maslow (1954). Os da-
dos foram calculados para dois extratos da população, 
compreendendo: servidores técnico-administrativos 
de nível médio (TNM) e servidores técnico-admi-
nistrativos de nível superior (TNS). A nota média é 
calculada a partir da pontuação atribuída pelos res-
pondentes na escala de 1 a 5 e o conceito final foi 
estabelecido com base na classificação apresentada 
na metodologia. 

Tabela 1 – Satisfação dos servidores quanto às necessidades humanas básicas

2,2% 51,1% 8,9% 35,6% 2,2% 100,0% 2,8 Indiferente

6,7% 28,9% 8,9% 53,3% 2,2% 100,0% 3,2 Indiferente

2,2% 17,8% 8,9% 62,2% 8,9% 100,0% 3,6 Satisfeito

2,2% 17,8% 13,3% 64,4% 2,2% 100,0% 3,5 Indiferente

11,1% 42,2% 8,9% 33,3% 4,4% 100,0% 2,8 Indiferente

            TNS

9,8% 35,3% 3,9% 41,2% 9,8% 100,0% 3,1 Indiferente

3,9% 17,6% 13,7% 52,9% 11,8% 100,0% 3,5 Indiferente

0,0% 7,8% 3,9% 70,6% 17,6% 100,0% 4,0 Satisfeito

5,9% 13,7% 11,8% 52,9% 15,7% 100,0% 3,6 Satisfeito

5,9% 25,5% 11,8% 37,3% 19,6% 100,0% 3,4 Indiferente

Fonte: Elaborada pelos autores.

Categorias Insatisfeito Indiferente Satisfeito
Muito 

insatisfeito
Muito 

satisfeito
Nível de 

satisfação
Nota 

médiaTotal

Necessidades fisiológicas

Necessidades de segurança

Necessidades sociais

Estima

Auto-realização

Necessidades fisiológicas

Necessidades de segurança

Necessidades sociais

Estima

Auto-realização

Observa-se que os servidores TNM mostraram-
-se satisfeitos apenas quanto ao fator necessidades 
sociais e indiferentes quanto aos demais. Já os TNS 
mostraram-se satisfeitos quanto aos fatores necessi-
dades sociais e estima e indiferentes aos outros fa-

tores. Este resultado diverge do estudo de Gomes e 
Quelhas (2003) cujos resultados apresentam um ní-
vel médio de satisfação igual a 3,5, representado por 
graus que variam de 3,24 (necessidades de seguran-
ça) a 3,82 (necessidades de auto-realização).
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Tabela 2 – Satisfação dos servidores quanto aos fatores higiênicos (ambientais)

15,6% 31,1% 13,3% 40,0% 0,0% 100,0% 2,8 Indiferente

4,4% 13,3% 15,6% 57,8% 8,9% 100,0% 3,5 Indiferente

2,2% 6,7% 8,9% 73,3% 8,9% 100,0% 3,8 Satisfeito

15,6% 53,3% 13,3% 17,8% 0,0% 100,0% 2,3 Insatisfeito

42,2% 35,6% 8,9% 13,3% 0,0% 100,0% 1,9 Insatisfeito

2,2% 8,9% 13,3% 62,2% 13,3% 100,0% 3,8 Satisfeito

8,9% 20,0% 40,0% 24,4% 6,7% 100,0% 3,0 Indiferente

                                                          TNS

7,8% 43,1% 15,7% 27,5% 5,9% 100,0% 2,8 Indiferente

7,8% 5,9% 15,7% 52,9% 17,6% 100,0% 3,7 Satisfeito

0,0% 5,9% 7,8% 68,6% 17,6% 100,0% 4,0 Satisfeito

13,7% 37,3% 11,8% 29,4% 7,8% 100,0% 2,8 Indiferente

17,6% 47,1% 5,9% 27,5% 2,0% 100,0% 2,5 Insatisfeito

0,0% 7,8% 7,8% 66,7% 17,6% 100,0% 3,9 Satisfeito

5,9% 21,6% 23,5% 41,2% 7,8% 100,0% 3,2 Indiferente

Fonte: Elaborada pelos autores.

Categorias Insatisfeito Indiferente Satisfeito
Muito 

insatisfeito
Muito 

satisfeito
Nível de 

satisfação
Nota 

médiaTotal

Política e administração

Supervisão

Relacionamento interpessoal

Condições de trabalho

Remuneração

Vida pessoal

Status/Prestígio

Política e administração

Supervisão

Relacionamento interpessoal

Condições de trabalho

Remuneração

Vida pessoal

Status/Prestígio

4.3 SATISFAÇÃO QUANTO AOS FATORES 
HIgIÊNICOS (AMBIENTAIS)

 
A Tabela 2 mostra os resultados referentes à sa-

tisfação dos Servidores técnico-administrativos da 
UERN concernentes aos fatores higiênicos (ambien-
tais) fundamentados pela teoria da motivação-higie-
ne de Herzberg.

TNM

Verificou-se que os servidores TNM e TNS con-
cordam que política e administração e status/prestí-
gio são indiferentes na determinação da satisfação. 
Ambas as categorias declararam insatisfação com 
relação à remuneração, corroborando com Afonso 
e Rocha (2010), Silva Junior (2011), Marçal, Melo e 
Nardi (2013), assim como, satisfação para com o re-
lacionamento interpessoal e vida pessoal, como em 
Brandão et al. (2014). As condições de trabalho são 
consideradas insatisfatórias para os TMM, enquanto 
os TNS as consideram indiferentes.

Diante disso, pode-se inferir que o grau de insa-
tisfação e indiferença tanto dos servidores de nível 
médio quanto dos servidores de nível superior em re-
lação a alguns fatores como condições de trabalho, 
remuneração e status/prestígio, podem levar à falta de 
comprometimento do funcionário, que de acordo com 

Silva Junior (2001), o funcionário mal remunerado 
tende a ter menos comprometimento com o trabalho.

Além disso, diversos autores entendem que a falta 
de comprometimento, oriunda de fatores como a bai-
xa remuneração e condições ruins de trabalho, pode 
ser considerada uma influência que pode ocasionar 
na rotatividade, comprometendo o desempenho das 
atividades da organização (BEALE, 2007; BEDRAN 
JUNIOR; OLIVEIRA, 2009; AFONSO; ROCHA, 
2010).

4.4 SATISFAÇÃO QUANTO AOS FATORES 
MOTIVADORES

A Tabela 3 apresenta os resultados referentes aos 
fatores motivadores definidos conforme a teoria da 
motivação-higiene de Herzberg.
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Tabela 3 – Satisfação dos servidores quanto aos fatores motivadores

Tabela 4 – Satisfação dos servidores da UERN

8,9% 40,0% 22,2% 28,9% 0,0% 100,0% 2,7 Indiferente

11,1% 26,7% 22,2% 33,3% 6,7% 100,0% 3,0 Indiferente

8,9% 17,8% 13,3% 48,9% 11,1% 100,0% 3,4 Indiferente

6,7% 17,8% 6,7% 57,8% 11,1% 100,0% 3,5 Indiferente

28,9% 35,6% 13,3% 20,0% 2,2% 100,0% 2,3 Insatisfeito

15,6% 40,0% 6,7% 33,3% 4,4% 100,0% 2,7 Indiferente

                                                        TNS

3,9% 35,3% 13,7% 43,1% 3,9% 100,0% 3,1 Indiferente

5,9% 37,3% 21,6% 27,5% 7,8% 100,0% 2,9 Indiferente

0,0% 19,6% 11,8% 56,9% 11,8% 100,0% 3,6 Satisfeito

5,9% 15,7% 5,9% 62,7% 9,8% 100,0% 3,5 Indiferente

27,5% 31,4% 11,8% 19,6% 9,8% 100,0% 2,5 Insatisfeito

19,6% 21,6% 19,6% 27,5% 11,8% 100,0% 2,9 Indiferente

Necessidades fisiológicas 3,0  Indiferente

Necessidades de segurança 3,3  Indiferente

Necessidades sociais 3,8  Satisfeito

Estima 3,5  Indiferente

Auto-realização 3,1  Indiferente

Fonte: Elaborada pelos autores.

Categorias

Grupos de Fatores

Insatisfeito

Fatores

Indiferente

Nota Média

Satisfeito

Desvio Padrão

Muito 
insatisfeito

Muito 
satisfeito

Nível de 
satisfação

Nota 
médiaTotal

Nível de Satisfação

Realização

Reconhecimento

Trabalho em si

Responsabilidade

Progresso funcional

Crescimento pessoal

Necessidades humanas básicas

Realização

Reconhecimento

Trabalho em si

Responsabilidade

Progresso funcional

Crescimento pessoal

TNM

Com relação aos fatores motivadores, também fun-
damentados em Herzberg, com exceção da progressão 
funcional, que foi considerado um fator insatisfatório 
tanto pelos TNM quanto pelos TNS e do fator trabalho 
em si considerado satisfatório pelos TNS, todos os de-
mais fatores motivadores, foram considerados indife-
rentes na avaliação dos servidores técnico-administra-
tivos, em concordância com as conclusões de Afonso e 
Rocha (2010), Marçal, Melo e Nardi (2013).

De acordo com o resultado, pode ser considerado 
que os servidores procuram ser atendidos quanto aos 
fatores motivacionais após terem suas necessidades 
básicas e fatores higiênicos atendidos (HERZBERG; 
MAUSNER; SNYDERMAN, 1959), sendo que Go-
mes e Quelhas (2003) consideram os fatores motiva-
cionais como influenciadores da satisfação. 

Apesar disso, amparado pela teoria dos fatores 
motivadores de Herzberg, pode ser entendido que o 
nível de indiferença relacionado aos fatores motiva-
cionais caracteriza a ausência de satisfação e insa-
tisfação dos funcionários, estando estes com baixa 
motivação para desempenhar suas funções dentro da 
organização, o que acaba implicando em menos com-
petitividade organizacional.

4.5 SATISFAÇÃO QUANTO ÀS 
NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS, 
FATORES HIgIÊNICOS E FATORES 
MOTIVADORES

 A Tabela 4 mostra a média dos fatores de sa-
tisfação considerando a amostra em sua totalidade.
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Política e administração 2,8  Indiferente

Supervisão 3,6  Satisfeito

Relacionamento interpessoal 3,9  Satisfeito

Condições de trabalho 2,6  Indiferente

Remuneração 2,2  Insatisfeito

Vida pessoal 3,9  Satisfeito

Status/Prestígio 3,1  Indiferente

Realização 2,9  Indiferente

Reconhecimento 3,0  Indiferente

Trabalho em si 3,5  Indiferente

Responsabilidade 3,5  Indiferente

Progresso funcional 2,4  Insatisfeito

Crescimento pessoal 2,8  Indiferente

Fonte: Elaborada pelos autores.

Grupos de Fatores Fatores Nota Média Desvio Padrão Nível de Satisfação

Fatores higiênicos (motivacionais)

Fatores motivadores

Tomando-se os dados em sua totalidade, verifica-
-se que os servidores declararam-se satisfeitos quanto 
às necessidades humanas básicas apenas em relação 
ao fator necessidades sociais e indiferentes aos de-
mais fatores relacionados às necessidades humanas 
básicas. Quanto aos fatores higiênicos (motivacionais) 
os servidores declararam-se satisfeitos com os fatores 
supervisão, relações interpessoais e vida pessoal e 
insatisfeitos com relação à remuneração. Por sua vez 
os servidores mostraram-se indiferentes a todos os 
fatores motivadores. Esses resultados são coerentes 
com diversos estudos anteriores (SILVA JUNIOR, 
2001; AFONSO; ROCHA, 2010; MARÇAL; MELO; 
MARDI, 2013; BRANDÃO et al., 2014).

A Tabela 4 forneceu o suporte para a análise das 
hipóteses do estudo. Com base nos dados rejeita-se 

integralmente a hipótese H1, uma vez que os fatores 
necessidades fisiológicas e estima, relacionados às 
necessidades humanas básicas, não foram considera-
dos satisfatórios. A hipótese H2 foi confirmada uma 
vez que os fatores higiênicos supervisão e relações 
interpessoais apresentaram maior grau de satisfação. 
Por sua vez, rejeita-se integralmente a hipótese H3 já 
que nenhum dos fatores motivadores foi considerado 
satisfatório.

Um aspecto relevante a ser destacado é que os ser-
vidores manifestaram-se indiferentes a mais de 2/3 
dos fatores analisados (14 de um total de 18). Esse re-
sultado remete a uma análise adicional no sentido de 
verificar o grau de satisfação considerado o tempo de 
serviço dos servidores na instituição. Os dados para 
esta análise estão dispostos na Tabela 5.

Tabela 5 – Satisfação dos servidores de acordo com o tempo de serviço 

2,8 Indif 2,8 Indif 3,5 Indif 3,0 Indif 4,0 Sat 3,6 Sat

3,4 Indif 2,4 Insat 3,5 Indif 2,0 Insat 3,3 Indif 3,9 Sat

3,7 Sat 3,7 Sat 4,3 Sat 4,0 Sat 4,3 Sat 4,2 Sat

3,4 Indif 3,7 Sat 3,8 Sat 3,0 Indif 4,0 Sat 4,0 Sat

2,9 Indif 3,3 Indif 3,3 Indif 2,0 Insat 4,0 Sat 4,3 Sat

Fatores
Menos de 5 

anos

Média Média Média Média Média Média

De 5 a 
10 anos

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

De 11 a 
15 anos

De 16 a 20 
anos

Acima de 25 
anos

De 21 a 25 
anos

Necessidades 

humanas básicas

Necessidades 
fisiológicas

Necessidades de 
segurança

Necessidades 
sociais

Estima

Auto-realização
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2,7 Indif 2,6 Indif 3,3 Indif 2,0 Insat 4,0 Sat 3,2 Indif

3,6 Sat 3,4 Indif 4,0 Sat 4,0 Sat 4,3 Sat 3,6 Sat

3,9 Sat 3,8 Sat 4,0 Sat 4,0 Sat 4,0 Sat 4,0 Sat

2,5 Insat 2,6 Indif 3,0 Indif 3,0 Indif 4,0 Sat 2,8 Indif

2,0 Insat 2,1 Insat 3,0 Indif 2,0 Insat 4,0 Sat 3,1 Indif

3,7 Sat 3,8 Sat 4,3 Sat 4,0 Sat 4,3 Sat 4,3 Sat

3,0 Indif 2,9 Indif 3,5 Indif 4,0 Sat 4,0 Sat 3,7 Sat

2,7 Indif 3,1 Indif 3,5 Indif 4,0 Sat 3,7 Sat 3,7 Sat

2,9 Indif 2,9 Indif 3,3 Indif 2,0 Insat 4,0 Sat 3,2 Indif

3,3 Indif 3,8 Sat 4,5 Sat 4,0 Sat 4,0 Sat 4,1 Sat

3,4 Indif 3,9 Sat 4,3 Sat 4,0 Sat 4,0 Sat 3,6 Sat

2,2 Insat 2,4 Insat 3,0 Indif 3,0 Indif 3,7 Sat 3,3 Indif

2,5 Insat 3,3 Indif 3,0 Indif 4,0 Sat 4,0 Sat 3,6 Sat

legenda:	Nível Sat. – Nível de satisfação; Indif – Indiferente; Sat – Satisfeito; Insat – Insatisfeito.
Fonte: Elaborada pelos autores

Fatores
Menos de 5 

anos

Média Média Média Média Média Média

De 5 a 
10 anos

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

Nível 
Sat.

De 11 a 
15 anos

De 16 a 20 
anos

Acima de 25 
anos

De 21 a 25 
anos

Fatores higiênicos 
(motivacionais)

Fatores 
motivadores

Política e 
administração

Supervisão

Relacionamento 
interpessoal

Condições de 
trabalho

Remuneração

Vida pessoal

Status/prestígio

Realização

Reconhecimento

Trabalho em si

Responsabilidade

Progresso 
funcional

Crescimento 
pessoal

Como se pode observar, o nível de indiferença 
com relação aos fatores diminui entre os servidores 
com mais tempo de serviço. Por sua vez, o nível de 
satisfação é maior entre os servidores com maior 
tempo de serviço na instituição. Estes dados podem 
fornecer indícios de que os servidores com menos 
tempo de serviço estão menos comprometidos com a 
instituição, o que pode influenciar o absenteísmo e a 
rotatividade. 

4 CONsIDERAÇÕEs FINAIs
 
O presente estudo analisou a percepção dos ser-

vidores técnico-administrativos da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em relação 
à satisfação no trabalho como embasamento na teoria 
da hierarquia das necessidades de Maslow e na teoria 
bifatorial de Herzberg, compreendendo fatores higiê-

nicos (ambientais) e fatores motivadores.
A conclusão geral que emerge dos dados é que os 

servidores técnico-administrativos da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte são indiferentes 
tanto aos fatores relacionados às necessidades huma-
nas básicas, quanto aos fatores higiênicos (ambien-
tais) e aos motivadores. 

De modo específico, necessidades sociais, segu-
rança e estima foram os únicos fatores relativos às 
necessidades humanas básicas considerados satisfa-
tórios pelos servidores, todos os demais foram consi-
derados indiferentes. Quanto aos fatores higiênicos, 
somente relacionamento interpessoal e vida pessoal 
foram considerados como satisfatórios, os demais 
também foram considerados indiferentes. 

Com exceção do fator progresso funcional, avalia-
do como insatisfatório, todos os demais fatores moti-
vadores foram considerados indiferentes na avaliação 
dos servidores. Além disso, foi constatado que os ser-
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vidores com menos tempo de trabalho podem estar 
menos comprometidos com o trabalho.

Quanto as três hipóteses levantadas, verificou-se 
que os dados dão suporte apenas para a confirmação 
da hipótese H2 uma vez que os fatores higiênicos, su-
pervisão e relacionamento interpessoal foram consi-
derados satisfatórios. 

Este trabalho, além de acrescentar evidências em-
píricas sobre o nível de satisfação no trabalho no âm-
bito do serviço público, reúne informações que po-
derão contribuir com os gestores da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na formula-
ção de políticas e planos que conduzam a um maior 
comprometimento dos servidores com a Instituição.

O estudo apresenta algumas limitações decor-
rentes do tamanho da amostra e do emprego do 
questionário eletrônico como único instrumento 
de coleta de dados, o que limita o potencial de 
generalização das conclusões. Além disso, o es-
tudo considera os servidores de todas as unidades 
acadêmicas em conjunto. 

Para estudos futuros sugere-se a verificação com a 
separação de dados por unidades acadêmicas (Cam-
pi), bem como a realização de estudo específico para 
avaliar o elevado grau de indiferença dos servidores 
quanto à maioria dos fatores apresentados e uma pos-
sível relação como o desempenho das atividades, o 
absenteísmo e a rotatividade.
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resUmo
A incorporação tecnológica e de sistemas de informações em saúde trouxe acentuada preocupação com  a qualidade assistencial por parte de 
profissionais de saúde. Até 2010 inexistia no Hospital estudado a Sistematização da Assistência de Enfermagem, instrumentalizada pelo Processo 
de Enfermagem, que subsidia o raciocínio do enfermeiro na individualização e melhoria da assistência e permite melhor qualidade e adequação 
à Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem(COFEN). O propósito do presente trabalho foi o de avaliar a melhoria na qualidade de 
registros de Enfermagem após a implantação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE). O estudo de caso realizado em um hospital de 
ensino, com base teórico-empírica,  compôs-se de duas fases: pré-implantação (fevereiro/2009 a julho/2010) e pós-implantação (novembro/ 2011 a 
abril/2012). A avaliação de conformidade de registros foi  realizada por meio de auditorias de prontuários. Foram revistas 11 questões sobre qualidade 
de registros com respostas dicotômicas. Demonstrou-se que,  apesar de alterações de impressos e prévio treinamento das equipes de enfermagem 
atuantes no complexo hospitalar, não houve melhora significativa na adesão ao preenchimento. Em função das constatações a instituição reforçou a 
revisão dos programas de educação continuada, com oficinas de treinamento e implementação de novas formas de registro e sensibilização quanto à 
importância de aspectos assistenciais e jurídicos.

Palavras chave: Gestão em Saúde. Enfermagem. Auditoria. Prontuário. Diagnóstico de Enfermagem.

aBstract
The importance of technological updating and incorporating new ways of using information acquired causes there is a constant concern in healthcare 
quality. In 2010 this hospital study there was no Care System Nursing is a methodology, manipulated through the Nursing Process , which provides 
subsidy for the reasoning of nurses to provide individualized care , improve care and , consequently , better quality and appropriateness of the 
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requirement from Federal Nursing Council (COFEN) , Resolution 358/2009. The study was divided into two phases: pre - deployment (February 2009 
to July 2010) and post-deployment (November 2011 to April 2012). Conformity assessment of the records is accomplished through audits of medical 
records by 11 questions relating to the quality of records with dichotomous responses are evaluated. Demonstrated that despite the changes made in 
the preparation of new printed and prior team training there was no significant improvement in adherence to filling in the forms. Reinforced the need 
for revision of continuing education programs in service with the creation of training workshops and implementing new ways of recording / technology 
teams and awareness about the importance of adherence in relation to assistance and legal aspects.

Keywords: health management. Nursing. Audit. Medical records. Nursing Diagnosis
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1 INTRODuÇÃO

A evolução tecnológica e a incorporação de no-
vas formas de utilização das informações apreendi-
das nas diversas áreas da assistência tem propiciado 
a emergência de novas abordagens na técnica de en-
fermagem. Questões relacionadas aos impactos das 
ações aos custos envolvidos com a assistência e aos 
processos de educação continuada têm propiciado aos 
profissionais do setor um crescente desenvolvimento 
de suas qualificações e da consciência acerca da im-
portância profissional de uma prática centrada no pa-
ciente, custo-efetiva e que incorpore em sua dinâmica 
princípios de humanização e acolhimento. Em conse-
quência, a enfermagem necessita de uma metodologia 
que tenha a capacidade de apresentar todo dinamismo 
característico da profissão. Esta, quando aplicada ao 
processo de enfermagem (PE) deve ter como uma das 
características, a facilitação da troca de informações 
entre enfermeiros, profissionais de saúde de outras 
funções assistenciais, entre instituições diversas e 
até entre países e culturas distintos daqueles em que 
ocorre o ato profissional. Além disto, é essencial que 
a abordagem das situações de atuação técnica contri-
bua com a melhoria no cuidado prestado de um modo 
individualizado, personalizado e consequente com a 
qualidade dos registros de enfermagem. 

A preocupação com a qualidade da assistência tem 
bases históricas no campo da assistência à saúde. De 
acordo com D’Innocenzo, Adami e Cunha (2006) no 
século XIX, Florence Nightingale foi precursora das 
bases na enfermagem moderna, desenvolvendo a or-
ganização dos hospitais de campanha com intuito de 
melhoria na qualidade do atendimento conseguindo 
diminuir significativamente o número de infecções e 
a mortalidade dos soldados ingleses feridos na guerra 
da Criméia, e várias foram as contribuições incor-
poradas pelo corpo funcional com o estudo crítico e 
com a instituição de procedimentos de treinamento e 
educação continuada em enfermagem. 

A partir de 1951 ocorre nos Estados Unidos da 
América (EUA) a criação da Comissão Conjunta de 
Acreditação de Hospitais cujos propósitos essenciais 
foram relacionados diretamente à revisão da assistên-
cia em termos de eficácia e eficiência como posto por 
Malik e Schiesari (2011). Naquele País, a dinâmica 
de remuneração dos hospitais por meio de terceiros 
pagadores (TANAKA; TAMAKI, 2012) e a preocu-
pação com a evolução dos custos e riscos associados 
à assistência acabam por  consolidar  um sistema de 

garantia da qualidade cuja base é a acreditação das 
organizações com base em padrões de conformidade 
e  modelos de contratação. Com isto, consolida-se em 
1988 a Joint Commission Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) que tinha como finalidade 
principal a de monitorar a qualidade dos serviços de 
saúde oferecidos à população por meio da acredita-
ção. Este trabalho teve que introduzir crescentemente 
a colaboração de outras instituições e outros profis-
sionais (odontologistas e enfermeiros) e de represen-
tantes de consumidores.

Nesse cenário, a enfermagem percebe a neces-
sidade de evoluir os conhecimentos de uma forma 
organizada e ordenada, trazendo como principio a 
adequação dos registros de suas atividades e procedi-
mentos técnicos e trazendo a necessidade da criação 
das classificações. Em 1973 ocorre nos EUA, uma das 
primeiras iniciativas para a criação de sistemas de 
classificação para a prática de enfermagem, com o in-
tuito principal de identificar e classificar as condições 
diagnosticadas e tratadas pelas enfermeiras, através 
da realização da I Conferência do Grupo Norte Ame-
ricano para a Classificação de Diagnósticos de Enfer-
magem. Destas discussões cria-se em 1982 a Ameri-
can Nursing Diagnosis Association (NANDA) cujo 
propósito foi o de desenvolver e elaborar a taxonomia 
de terminologia diagnóstica para uso das enfermeiras 
e consolidar o uso de evidências na base da produ-
ção da assistência médico-hospitalar em enfermagem 
(LUCENA, 2013; LAIBHEN-PARKES, 2014). 

A padronização da linguagem de enfermagem re-
cebeu também contribuições de outras instituições e 
organizações com a criação de sistemas de classifi-
cações para intervenções e resultados, que apesar de 
pouco conhecidos, trazem os benefícios do uso de 
terminologia comum, da facilitação da comunicação, 
da colaboração na qualidade da assistência de enfer-
magem, e com o aumento da visibilidade e domínios 
da profissão (LUCENA, 2013; MEDEIROS; SAN-
TOS; CABRAL, 2013).

Tais movimentos levaram à sistematização da as-
sistência de enfermagem (SAE) que vem sendo utiliza-
da em algumas instituições de saúde como uma meto-
dologia instrumentalizada do processo de enfermagem 
(PE) entendido como a aplicação prática de uma teoria 
de enfermagem na assistência aos pacientes. 

O PE compreende cinco etapas: coleta de dados / 
histórico de enfermagem (entrevista e exame físico), 
diagnóstico de enfermagem, intervenções de enfer-
magem, prescrição de enfermagem e plano de alta. 
Este processo é um instrumento que auxilia o enfer-
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meiro a conduzir uma forma de pensar nas necessida-
des do indivíduo e decidir quais intervenções será as 
mais adequadas durante o cuidado num determinado 
contexto, além de ser uma exigência do Conselho Fe-
deral de Enfermagem por meio da Resolução do Con-
selho Federal de Enfermagem (COFEN)  nº 358/2009. 

No hospital público de ensino e pesquisa, onde 
foi realizado o estudo até no ano de 2010 não havia o 
P.E estruturado e implantado, e impressos próprios 
da enfermagem, dificultando a prestação de serviço, 
a qualidade no atendimento, a padronização de cui-
dados e da linguagem própria da enfermagem. No 
ano de 2006 um grupo composto por 12 enfermeiros 
de diversas áreas (cirúrgicas, clínicas e ambulato-
rial) com o interesse comum de implementação da 
SAE, se reúne para estudar o tema. A partir destes 
encontros foi formado o Grupo de Estudo de Siste-
matização da Assistência de Enfermagem (GESAE). 
Para subsidiar a criação dos impressos do PE, houve 
um período superior a um ano de estudos dos mem-
bros do GESAE para aprofundar e solidificar conhe-
cimentos. A SAE foi então implantada em clínicas 
piloto, onde um dos membros participantes do gru-
po prestava serviço, conseguindo contemplar todas 
as especialidades (clinica médica e cirúrgica). Após 
este período foi estendido para todas as unidades de 
terapia intensiva (UTIs), enfermaria da vascular e  
unidade semi-intensiva e enfermaria do transplante 
de fígado. Posteriormente, para as outras unidades 
do hospital, exceto o pronto-socorro, que foi incluí-
do na quarta fase.

Na fase inicial (clínicas pilotos, onde o perfil dos 
pacientes era diferente, entre clínicos e cirúrgicos), 
pretenderam-se determinar os diagnósticos de enfer-
magem, intervenções de enfermagem e atividades de 
enfermagem mais prevalentes em cada especialidade, 
possibilitando a unificação dos instrumentos em todo 
o complexo hospitalar, minimizando a variabilidade 
de formas de registro. 

A implantação do P.E teve também como intui-
to o cumprimento da exigência do Conselho Federal 
de Enfermagem, que prevê o alinhamento da prática 
assistencial com a visão, missão e valores do Hospi-
tal, da Divisão de Enfermagem e o treinamento dos 
funcionários antes da inserção dos impressos do PE.

A resolução COFEN nº358 diz em seu artigo 6º 
que a realização do processo de enfermagem deve 
registrar formalmente e englobar o resumo dos da-
dos coletados (pessoa, família ou coletividade hu-
mana) no processo saúde-doença, nos diagnósticos 
de enfermagem, nas ações ou intervenções de en-

fermagem executada frente aos diagnósticos de en-
fermagem identificada e os resultados obtidos como 
conclusão das ações ou intervenções de enferma-
gem realizadas (CONSELHO FEDERAL DE EN-
FERMAGEM, 2009).

A preocupação com a qualidade das informações 
do registro de enfermagem devem se compor de cri-
térios que especifiquem de forma clara as anotações 
de enfermagem na forma de comunicação escrita de 
informações pertinentes ao cliente e aos seus cuida-
dos. Entende-se que os registros são elementos im-
prescindíveis no processo de cuidado humano visto 
que, quando redigidos de maneira que retratam a re-
alidade a ser documentada, possibilitam à comunica-
ção permanente, podendo destinar-se a diversos fins 
(TANURE; PINHEIRO, 2011).

Entretanto, apesar dos esforços dos corpos técni-
cos responsáveis pelos projetos de implementação da 
sistematização, questões relacionadas à cultura das 
organizações, às habilitações necessárias aos apon-
tamentos das informações e à disponibilidade de 
instrumentos de coleta em tempo e local adequados 
podem ser apontados como elementos associados 
ao baixo grau de adesão e implementação do PE, e  
instâncias responsáveis pelo exercício profissional de 
Enfermagem no Brasil passam, por meio de resolu-
ções e rotinas administrativas, definições acerca  de 
responsabilidades e  níveis de atuação.  

No Instituto hospitalar estudado a avaliação de 
conformidade dos registros é realizada por meio de 
auditorias de prontuários médicos. São avaliadas 
11 questões relativas à qualidade dos registros. São 
abordados aspectos relacionados à identificação do 
paciente, registro temporal de execução de procedi-
mentos, identificação do profissional executor da ação 
de assistência, existência de registros de evolução e 
adequação no prontuário, anotações de eventos, exis-
tência de conferência dos procedimentos de prescri-
ção e administração de medicamentos, presença da 
prescrição de enfermagem e checagem de execução 
do plano terapêutico assistencial instituido. 

    2 REFERENCIAL TEÓRICO

A preocupação em prestar assistência individua-
lizada está estabelecida há muitas décadas pela en-
fermagem e constitui um dos princípios de prática 
profissional definido pela continuidade do cuidado 
“continuum of care” (JOINT COMMISSION IN-
TERNATIONAL, 2011), sendo que tal prática se im-
planta nos Estados Unidos em 1929 e no Brasil em 



126Revista Raunp, v.7, n.2, p. 122-131, Fev./Maio/2015 ISSN 1984-4204

1934. Inicialmente, este mecanismo de validação do 
cuidado aplica-se com a realização de estudos de 
casos em que ocorrem discussões sobre as condu-
tas assistenciais, a técnica profissional e os meios de 
ensino e educação continuada. Eram compostos da 
história da doença, evolução da moléstia, tratamen-
to médico e cuidados de enfermagem (TANNURE; 
PINHEIRO, 2011). Pode ser observada uma preocu-
pação com a qualidade relacionada ao início o aten-
dimento médico-hospitalar, onde se acreditava pouco 
provável o fato de alguém atuar sobre a vida de outra 
pessoa e não manifestar a intenção de fazê-lo com a 
melhor qualidade possível (D’INNOCENZO; ADA-
MI; CUNHA, 2006).

Nos E.U.A, inicia-se, a partir do enfoque contido 
nas iniciativas estabelecidas pelo relatório Flexner, 
do começo do século XX, em que a avaliação da for-
mação médica e a restrição à manutenção de cursos 
de qualidade duvidosa, um movimento de avaliação 
da qualidade dos serviços prestados pelo setor sau-
de. Em 1951 ocorre a criação da Comissão Conjun-
ta de Acreditação de Hospitais, que posteriormente 
deu origem à Joint Commission Accreditation of He-
althcare Organizations (JCAHO), organização cer-
tificadora de padrões para os Hospitais americanos 
confluindo para a internacionalização deste modelo 
com a criação da Joint Commission International 
(JCI) nos anos 2000. 

Em 1986, com a Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem nº 7.498, o planejamento da assistência 
de enfermagem passa a ser uma imposição legal, li-
mitando as atribuições e responsabilidades destes 
profissionais tornando privativas as funções de pla-
nejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 
Define-se também como competências exclusivas os 
papeis de consultoria, auditoria e emissão de parecer 
sobre matéria de enfermagem (BRASIL, 1986).

Segundo Tannure e Pinheiro (2011) o PE, introdu-
zido por Wanda Horta, vem sendo implantado desde 
a década de 70, e em 2002 o COFEN através da Re-
solução nº 272, determinou a implementação da siste-
matização da assistência de enfermagem em âmbito 
nacional nas instituições de saúde brasileiras.

De acordo com essa resolução, o PE organiza-se 
em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes 
e recorrentes. A primeira etapa é a coletas de dados- 
histórico de enfermagem – o qual tem por finalida-
de a obtenção de informações sobre as pessoas, fa-
mília ou coletividade humana e suas repostas frente 
ao processo saúde e doença, através de um processo 

deliberado, sistemático e contínuo, que é executado 
através de métodos e técnicas variadas. A segunda 
etapa constitui o diagnóstico de enfermagem, onde os 
dados coletados da primeira etapa são interpretados e 
agrupados, e são a base para a seleção das ações ou 
intervenções a serem realizados para que possam ser 
atingidos os resultados esperados. A terceira etapa 
compreende o planejamento de enfermagem onde se-
rão determinados resultados esperados das ações ou 
intervenções de enfermagem. A quarta etapa é deno-
minada de implementação compreendida pelas reali-
zações das ações ou intervenções pré-estabelecidas 
na terceira fase. A quinta etapa e última constitui a 
avaliação de enfermagem, realizada de forma siste-
mática e contínua acerca de alterações nas respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana, conside-
rando a efetividade das ações ou intervenções de en-
fermagem, seus resultados, e das possíveis alterações 
ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem.

Pode ser percebido com muita regularidade, que a 
implantação de um modelo ou fórmula pré-determi-
nada de assistência não pode ser considerada como 
garantia de maior qualidade na assistência em saúde. 
Tal asserção pode ser decorrente também das carac-
terísticas culturais das profissões de saúde em que se 
apresentam relações complexas relações e interações 
multidisciplinares proporcionando aprendizado do 
ser humano de forma ampla e integral (NASCIMEN-
TO et al.,2008).  O registro das informações ineren-
tes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma 
clara, objetiva e completa e a garantia da segurança 
assistencial ao individuo, à família e coletividade 
assistência livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência, é responsabilidade dos 
trabalhadores de enfermagem e constitui um dos ele-
mentos essenciais ao controle da prática assistencial, 
ao resgate de evidências de boas práticas, à formu-
lação de programas de reciclagem profissional e à 
defesa profissional face aos desafios que a profissão 
enfrenta (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMA-
GEM, 2007).

A avaliação do registro das etapas da SAE tem 
sua importância como facilitadora da valorização da 
assistência de enfermagem a ser estabelecida para o 
cuidado ao cliente/paciente (MEDEIROS; SANTOS; 
CABRAL, 2013) e existe uma associação positiva en-
tre os registros e a qualidade do cuidado, levando-se 
à prática de avaliação dos cuidados de enfermagem 
pelos registros do processo e dos diagnósticos. Neste 
modelo, o instrumento normalmente utilizado para a 
aferição dos processos assistenciais e o juízo de va-
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lor de seus atributos funcionais é composto pela au-
ditoria dos registros abrangendo a conformidade dos 
mesmos às melhores práticas da assistência (SETZ;  
D’INNOCENZO,2009). De acordo com Chiavenato 
(1981, apud SETZ; D’INNOCENZO, 2009), “a audi-
toria é um sistema de revisão e controle, para infor-
mar a administração sobre a eficiência e eficácia dos 
programas em desenvolvimento. Sua função não é so-
mente indicar as falhas e os problemas, mas também, 
apontar sugestões e soluções, assumindo, portanto, 
um caráter eminentemente educacional”. 

O que se buscou responder com a avaliação da 
implantação do PE foi em que grau sua implantação 
possibilita melhorias na qualidade dos registros da as-
sistência prestada e, em decorrência propor mudanças 
nos mecanismos de auditoria de prontuários de enfer-
magem do hospital estudado, revisar seus processos 
assistencias e introduzir atualizações nos processos de 
educação continuada com valorização das questões de 
documentação da assistencial. Em essência tais medi-
das permitiriam melhor compreensão da cultura vigen-
te na organização acerca dos papéis dos profissionais 
de enfermagem e de sua importância enquanto recurso 
fundamental na prestação dos serviços. 

3 mETODOLOGIA 

O presente trabalho constituiu um estudo de caso, 
de caráter teórico empírico que  baseou-se na análise 
documental dos registros de dados das auditorias da 
gerência de enfermagem realizadas mensalmente pela 
diretora da área, com o propósito de identificar o nivel 
de conformidade dos elementos de registro face às es-
pecificações previstas na regulamentação do exercicio 

profissional de enfermagem no hospital estudado. 
Em uma primeira etapa ocorreu a realização de 

módulos de treinamento pré-operacional nas clíni-
cas pilotos, que foram estendidos, após a realização 
de projetos pilotos às unidades de terapia intensiva 
(UTIs), enfermaria da cirurgia do fígado, enferma-
ria e unidade semi-intensiva da cirurgia vascular. Em 
uma terceira fase o moelo foi estendido às demais 
unidades do complexo que não contempladas com 
exceção do pronto-socorro que, em virtude de dificul-
dades operacionais, somente foi atendido numa quar-
ta fase. O início da implantação nas unidades pilotos 
ocorreu entre agosto e dezembro de 2010.  No mês de 
agosto de 2011 foram iniciadas a aplicação e avalia-
ção dos instrumentos e, em setembro de 2011 houve 
revisão dos instrumentos avaliados.

O treinamento foi elaborado pelo grupo GESAE 
para ser aplicado em duas etapas. A primeira com 
participação de enfermeiros em uma dinâmica de 4 
horas, divididas em teórica e prática, com estudos de 
casos. Foram abordadas todas as informações perti-
nentes ao PE, teoria de enfermagem, história da SAE, 
classificação de diagnósticos de enfermagem com 
uso do modelo NANDA. O objetivo do treinamento 
foi o nivelamento de conhecimentos, apresentação de 
impressos da SAE e sua aplicabilidade. Dentro deste 
grupo de enfermeiros pré-treinados, foram identifica-
dos os futuros multiplicadores para a realização do 
treinamento da anotação de enfermagem para os au-
xiliares/técnicos de enfermagem.

A auditoria foi então classificada quanto ao tipo, 
forma de intervenção, tempo, natureza e limite. O 
Quadro 1 descreve sinteticamente os arranjos desta 
forma de classificação: 

quAdro	1		– Classificação das auditorias de Enfermagem 

CrItérIo																																																																				AtrIbutoS

Tipo retrospectiva versus Operacional
Forma de Intervenção interna versus Externa 
Tempo continua versus Periodica
Natureza normal versus Específica
Limite total versus Parcial

O estudo utilizou-se da técnica de auditoria  do 
tipo operacional, interna e periódica, e confecção 
do impresso da auditoria de prontuário foi anterior à 
implantação da sistematização da assistência de en-

fermagem, sendo composto por 11 itens de avaliação, 
com conceito de respostas dicotômicas  sim ou não.

Os itens avaliados foram os seguintes, com a obser-
vação de conformidade descrita para cada um dos itens:



128Revista Raunp, v.7, n.2, p. 122-131, Fev./Maio/2015 ISSN 1984-4204

quAdro	2		– Itens ou padrões avaliados segundo presença ou ausência 

CrItérIo-ItEM																																																											AtrIbutoS

Identificação de paciente
Data dos procedimentos
Evolução de Enfermagem
Anotações de Enfermagem
Evolução Sequencial qto à horario
Registro de anotações e evolução
Checagem de medicações prescritas
Registro dos procedimentos de dispensação 
de medicamentos
Presença de prescrição de enfermagem
Checagem de prescrição de enfermagem

Existência de etiqueta de identificação em todos os impressos
Existência do registro em todos os impressos
Existência diária em pacientes críticos e de 2ª a 6ª em não críticos
Existência de pelo menos duas por turno de trabalho
Constatação em prontuário único do paciente diariamente
Conformidade com local adequado em prontuário
Conformidade com horário em todas as prescrições

Conformidade com Proc.Operac.Padrão em todos os turnos

existência diária em pacientes críticos e de 2ª a 6ª em não críticos
Confirmação de existência em todos os turnos

O estudo foi realizado em um hospital público 
universitário, de nível terciário, com capacidade de 
970 leitos totais, sendo 883 leitos ativos, 9 UTI(s) de 
diversas especialidades e 80 enfermarias. O quadro 
de enfermagem quando da realização das auditorias 
era composto por aproximadamente 1992 colabo-
radores. O complexo localiza-se na região da Cer-
queira César na cidade de São Paulo e é composto 
por diversos institutos, sendo o instituto no qual se 
realiza a avaliação o principal componente.  Tem por 
missão o ensino, a pesquisa e a prestação de servi-
ços de saúde de alta complexidade, atendendo usuá-
rios do Sistema Único de Saúde (SUS), de convênios 
e usuários particulares. 

Tratou-se de um estudo transversal, com amostra 
por conveniência, método de amostragem não proba-
bilístico,  conforme Martins e Theóphilo (2009) com 
o número de 72 amostras destas sendo divididas em 
dois períodos (amostras de 36 auditorias), pré-implan-
tação (fevereiro de 2009 a julho 2010) e pós-implanta-
ção (novembro2011 a abril 2012) da SAE em uma UTI 

dedicada a pacientes cirúrgicos do serviço de gastro-
enterologia e de transplante hepático, que requerem 
assistência complexa e especializada.

Os dados relativos ao período referido foram ex-
traídos das auditorias realizadas mensalmente pela 
diretoria técnica de serviço de saúde na presença da 
enfermeira responsável do setor e quando possível 
com técnicos de enfermagem, com intuito de envol-
vê-los e torna-los corresponsáveis. Estes dados ficam 
armazenados na própria unidade. Foram realizadas 
análises quantitativas, através de uma tabela  dividida 
em dois períodos e respostas.

RESULTADOS
Os dados coletados nas auditorias foram subdivi-

didos nos onze itens componentes da auditoria, ava-
liando-se um volume de 72 auditorias, 36 relativas 
ao período pré-implantação e 36 pós-implantação da 
SAE.  Cada um dos itens avaliados teve seus dados 
consolidados e organizados segundo demonstrado 
na Tabela 1:

Tabela 1  – Variações de graus de conformidade com itens auditados pré e pós implantação do modelo e 
relevancia para a assistência e exercicio profissional

%	dE	ConForMIdA
dE	Pré	

IMPlAntAçÃo

%	dE	ConForMIdA
dE	PÓS	

IMPlAntAçÃo

rElEvÂnCIA	P/
ASSIStÊnCIA

rElEvÂnCIA	
P/PrÁtICA	

ProFISSIonAl
quEStÃo	nº

1 - Identificação do Paciente

2 - Registro de data
3- Identificação do profissional 
executante

4 - Evolução de Enfermagem

5 - Anotações de Enfermagem

72,22%

88,89%

0%

100%

83,33%

83,33%

56,56%

88,83%

Alta - (prevenção risco de 
eventos adversos ao pactes)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)

Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Alta - (prevenção risco de 
eventos adversos ao pactes)

Alta - (prevenção risco de 
eventos adversos ao pacte)
Alta - identificação básica da 
atuação profissional junto ao 
COREN
Alta - (redução do risco de 
processos judiciais)
Alta - (redução do risco de 
processos judiciais)
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%	dE	ConForMIdA
dE	Pré	

IMPlAntAçÃo

%	dE	ConForMIdA
dE	PÓS	

IMPlAntAçÃo

rElEvÂnCIA	P/
ASSIStÊnCIA

rElEvÂnCIA	
P/PrÁtICA	

ProFISSIonAl
quEStÃo	nº

6 - Sequenciamento de horários

7 - Registro de evolução e anotação

8 - Checagem de prescrição médica

9 - Procedimentos de dispensação 
de medicamentos

10 - Prescrição de Enfermagem

11 - Checagem prescrição de 
enfermagem

100%

94,40%

83,33%

72,22%

100%

11,11%

94,40%

100%

55,56%

94,44%

83,33%

0%

Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Alta - (prevenção risco de 
eventos adversos ao pactes)
Alta - (prevenção risco de 
eventos adversos ao pactes)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)

Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)
Alta - (redução do risco de 
processos judiciais)
Alta - (redução do risco de 
processos judiciais)
Alta - (redução do risco de 
processos judiciais)
Média para alta - (prejuizo dos 
controles gerenciais)

Além disto, buscou-se associar o item auditado 
com sua relevância para o processo assistencial e 
exercicio da profissão de enfermagem (SILVA et 
al, 2012).

Dentre os itens avaliados, componentes regulares 
do PE e da SAE, 3 se relacionavam à identificação 
de paciente e profissionais, 4 à instrumentalização do 
modelo de assistência (existência de evolução, anota-
ções, sequenciamento de ações e registros de ativida-
des) e 4 à execução do plano terapêutico (checagem 
de prescrições médicas, de enfermagem e de procedi-
mentos específicos assistenciais). 

Ocorreram variações positivas dos registros obser-
vados em 5 dos 11 itens e negativas em 6. Dentre os 
itens relativos à identificação apresentaram aumentos 
nos registros relacionados à identificação do paciente 
e dos profissionais e queda no apontamento acerca de 
datas dos eventos. Em relação aos itens relativos ao 
modelo assistencial, a presença das evoluções e se-
quenciamento de procedimentos apresentaram queda 
dos registros e a existência de anotações e registros 
em ambos os documentos respectivos mostraram 
maior aderência. Com referência aos itens relativos à 
execução das prescrições e ao plano terapêutico, ape-
nas o relativo aos procedimentos de dispensação de 
medicamentos apresentaram incremento.

4 DIsCussÃO   

A SAE estrutura-se em função de dois grandes ei-
xos, quais sejam a correta implantação dos sistemas 
de diagnósticos e da implantação do PE. Este se ca-
racteriza por elementos identificadores definidos pelo 

histórico pessoal do paciente diagnóstico; e por ele-
mentos do processo assistencial composto pelo qua-
dro de intervenções de enfermagem, das prescrições 
e da elaboração do plano de alta. O estudo presente 
procurou relacionar o desempenho do corpo funcio-
nal em dois momentos distintos da implantação da 
SAE por meio da comparação dos graus de adesão 
dos profissionais a uma grade de indicadores relacio-
nados especificamente a estes elementos. Buscou vin-
cular essas correlações ao estabelecido por Menezes 
e D’Innocenzo (2013) que definem a SAE como ele-
mento fundamental da melhoria da assistência pres-
tada por meio da adequada aposição de seus registros 
com indicadores de qualidade.

Desta forma foi possível identificar uma associa-
ção das questões 1 e 2 ( respectivamente identifica-
ção do paciente e datas de procedimentos) ao plano de 
história e diagnóstico de enfermagem e das questões 
de 2, e 3 a 11 (respectivamente datas de procedimen-
tos, identificação do servidor, existência de evolução 
e anotações de enfermagem, sequenciamento de ho-
rários, registros de evolução e anotações, checagem 
de execução de medicação, registro de procedimentos 
associados à prescrição médica, prescrição de enfer-
magem e checagem de horários da prescrição de en-
fermagem) aos plano de intervenções e de prescrição 
terapêutica, em consonância com o descrito por Silva 
et al (2012). O instrumento de auditoria utilizado não 
previu, em principio, monitoramento de indicadores 
relacionados ao plano de alta ou de transferência dos 
prontuários avaliados.

Em relação às observações específicas o que pôde 
constatar foi uma evolução de maior aderência à nova 
metodologia em relação às questões 1, 3, 5,7 e 9 re-
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lacionados mais diretamente as responsabilidades de 
exercício profissional enquanto que, as questões 2, 4, 
6, 8, 10 e 11 relacionados ao diagnóstico e ao processo 
assistencial propriamente dito apresentaram redução 
dos seus percentuais, caracterizando uma preocupa-
ção do corpo de enfermagem com aspectos documen-
tais de sua prática profissional. Tal asserção pode ser 
decorrente de aspectos culturais da organização es-
tudada relacionados ao caráter punitivo do tratamen-
to das falhas e erros ocorridos no PE corroborando 
o descrito por Malik e Schiesari (2011) quanto à im-
portancia deste aspecto no desenvolvimento de uma 
cultura de redução ou mitigação dos erros e garantia 
de segurança do paciente. 

Dentre as limitações que o estudo apresenta po-
dem ser elencados o seu reduzido número de audito-
rias realizados, sua execução em ambiente acadêmico 
e as características culturais da organização estudada 
, tradicionalmente vinculada a um modelo centrali-
zado de governança das ações médicas centrado nos 
professores titulares de cada departamento. 

Além disso, por se tratar de um único ambiente 
estudado (estudo de caso), a generalização de suas 
conclusões não deve ser considerada sem que se leve 
em conta aspectos específicos de cada organização. 
Importante salientar que no complexo hospitalar em 
questão, o corpo funcional de enfermagem constitui-
-se em elemento de ligação e homogeneização das 
práticas assistenciais a despeito das diferenças exis-
tentes entre os vários departamentos assistenciais. 

5 CONsIDERAÇÕEs FINAIs

Podemos concluir que o presente trabalho, de-
monstrou que, apesar das alterações realizadas na 
confecção dos novos impressos e o prévio treinamen-
to da equipe, não houve melhoria significativa na ade-
são ao preenchimento dos impressos. Questões que 

apresentam associação com aspectos relevantes para 
a prática profissional como, por exemplo, a existência 
de evolução e anotações de enfermagem, a checagem 
de medicação e dos procedimentos associados à pres-
crição médica que já apresentavam um alto grau de 
adesão mantiveram-se em níveis elevados nas duas 
avaliações. Por outro lado, elementos de verificação 
relacionados à identificação dos profissionais e da 
execução da prescrição de enfermagem mantiveram-
-se com registros insuficientes e incompletos. Tal fe-
nômeno pode estar associado às características da re-
lação contratual de trabalho na organização estudada, 
um hospital publico sob administração direta.

Além disto, reforçou-se a necessidade de revisão 
dos programas educação continuada em serviço, com 
a criação de oficinas de treinamento e implementação 
de novas formas de registro/tecnologia e a sensibiliza-
ção das equipes quanto à importância da adesão em 
relação aos aspectos assistenciais e jurídicos, o que 
corrobora as observações que enfatizam a necessida-
de de continua abordagem nos processos de educação 
e treinamento técnico dos profissionais em busca de 
melhoria assistencial e do desempenho profissional 
das equipes. 

Este trabalho propiciou observar a necessidade de 
mudanças nos itens abordados e nos impressos do pro-
cesso de auditoria trazendo maior ênfase nos aspectos 
qualitativos do P E.  Demonstrou a necessidade da 
realização de oficinas com estudos de caso para que 
os colaboradores ampliem seu conhecimento e con-
sequentemente aumente a adesão ao preenchimento 
dos impressos, em consonância com Malucelli et all 
(2010) que apresentam como fundamental a participa-
ção dos colaboradores de enfermagem na elaboração 
de um sistema de informações adequado e aderente. 
Além disto, abriu novos grupos de discussão relativos 
à implantação da SAE - eletrônica no âmbito da orga-
nização estudada. 
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g Referências: apenas aquelas citadas no corpo do trabalho e deverão ser apresentadas no final do texto, em  
 ordem alfabética, observando-se a NBR 6023 de 2002 da ABNT;
g Notas de rodapé devem ser de natureza explicativa e reduzidas ao máximo;
g Informações complementares: em arquivo separado, o autor deverá enviar: 
 Página 1: título do artigo; seguido da identificação do(s) autor(es) – nome completo, empresa ou instituição  
 à qual está ligado, cargo e e-mail. 
 Página 2: identificação do campo no qual se insere o artigo, objetivo, método, resultados e contribuição  
 para a prática administrativa.
  
2 RESENHA BIBLIOGRÁFICA
  A resenha tem como objetivo apresentar aos leitores lançamentos de obras recentes nas áreas da revista. 
Trata-se de uma apreciação crítica sobre livros e publicações científicas nacionais ou estrangeiras que apre-
sentem conteúdo consistente e inovador, de interesse do público da RAUnP. O autor da resenha deverá indicar 
a área a qual a obra pertence, introduzir a obra, e apresentar uma análise crítica da mesma. Deverá destacar 
seus pontos fortes e fracos, bem como sua contribuição para a gestão das organizações.

As resenhas devem ser apresentadas observando-se as seguintes características técnicas:
g Formatação: 
 Papel: A-4 (21,0 cm x 29,7 cm); 
g Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 
g Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; 
g Fonte: Times New Roman; 
g Tamanho 12; 
g Espaçamento entre linhas: 1,5; 
g Tamanho: até 2 páginas.
g Referências completas de acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT (título, dados editoriais da obra   
 comentada - local, editora, ano de publicação, total de páginas e ISBN).
g Deverá acompanhar: nome completo do autor, breve curriculum vitae informando titulação máxima, local de        
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   obtenção do título, instituição que trabalha, cargo e e-mail.
Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 

espécie pela publicação de trabalhos na Revista.
Apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão submetidos à apreciação do Co 

selho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou não a publicação. Os artigos não aceitos   
para publicação serão notificados aos respectivos autores.

Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, rele-
vância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das 
linhas editoriais da mesma.

2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à 
análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográ-
fica e gramatical.

Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o endereço de submissão de 
textos para a revista.

Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório científico da UnP pelo 
endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://raunp.unp.br
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

Disponibilização dos artigos científicos no repositório institucional da universidade potiguar:
Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório Científico da 

Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pelos pesquisadores aos mem-
bros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão e disseminação da sua produção técnico-
-científica em meio digital.

Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a 
sua obra e autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais e permite 
a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos dele deri-
vados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de cópias impressas para seu uso 
pessoal e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.




