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Prefácio

Impulsionado pelo desafio de proliferar a produção científica no meio acadêmico, o 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CECIESA-Gestão/UNIVALI lança o primeiro 
Caderno Científico envolvendo as áreas de pesquisa dos Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão Portuária e Logística, do Campus 
Itajaí. O livro é constituído de 21 artigos científicos, desbravadores na ousadia de 
traduzir as experiências vivenciadas na academia acerca de um pensar científico na 
área da gestão.

Fruto de um esforço coletivo entre Direção, Coordenações de Curso, Professores 
e Alunos, esta obra foi cuidadosamente idealizada para compartilhar conhecimentos 
e experiências na área da gestão, com o objetivo de contribuir com a comunidade 
acadêmica e empresarial. Imbuídos da certeza de que o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária são fundamentais para o desenvolvimento de profissionais com diferenciais 
de mercado, o conjunto de inquietações que formam este livro também servem como 
incentivo para ampliarmos as fronteiras de pesquisa a cada edição.

É oportuno frisar que a concretização deste livro científico compõe o planejamento 
estratégico do CECIESA-Gestão e começou a ser discutido e idealizado no ano de 2013. 
A equipe organizadora composta pela Direção, Coordenações de Curso e Professores 
desenhou todos os detalhes envolvendo a divisão das temáticas, edital com os critérios 
de inscrição de artigos, confecção do projeto junto a Editora da UNIVALI e o orçamento 
necessário. Todos estes detalhes foram pensados com o objetivo de incentivar o interesse 
científico da comunidade acadêmica do Centro e expandir o envolvimento de professores 
e alunos na produção científica, bem como apresentar as pesquisas realizadas no âmbito 
dos cursos de graduação.

As revelações contidas nos artigos desta obra são oriundas de diagnósticos, que 
objetivaram detectar possíveis gargalos na gestão e suas respectivas proposições de 
solução, e de lacunas de pesquisas empíricas ainda não supridas. Outrossim,  apresentam 
tendências concernentes a produção científica que envolvem as especificidades das áreas 
de pesquisa dos cursos supracitados.

Os leitores encontrarão ao longo das páginas deste livro científico, pequenas 
ilustrações das notáveis e grandiosas pesquisas desenvolvidas nos cursos de graduação, 
as quais foram audaciosamente traduzidas em poucas páginas a fim de tornar acessível 
o conhecimento a toda comunidade.

Agradecemos aos autores dos artigos pelas excepcionais contribuições e aos 
organizadores do livro por tornar possível a realização desta obra.

Prof.ª Luciana Merlin Bervian 
Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Gestão 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
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A FUNÇÃO SOCIAL DAS EMPRESAS  
NA GERAÇÃO DE EMPREGOS

Mariana Barbosa de Souza* 
Marcos Alberto Carvalho de Freitas**

RESUMO

O presente artigo versa sobre o princípio da função social das empresas na geração 
de empregos. A partir de uma análise do princípio constitucional da função social da 
propriedade, demonstrar-se-á que as empresas também devem cumprir com a sua função 
social perante a sociedade. O objetivo geral é compreender a função social das empresas 
e a sua influência na geração de empregos. São objetivos específicos: conceituar empresa, 
empresário e estabelecimento comercial, apontando sua previsão legal; e conceituar 
função social da empresa destacando sua localização no ordenamento jurídico brasileiro. 
A função social da empresa tem relação com a utilização dos bens de produção, a fim de 
gerar crescimento econômico e bem-estar coletivo. É um dever de dar utilidade ao bem. 
Nesse sentido, deve ser vista como o bem-estar daqueles que convivem ao seu redor. O 
enfoque principal do trabalho está centrado no estudo da função social desempenhada 
por empresas na geração de empregos. A metodologia usada baseou-se na análise do 
marco teórico a respeito da temática. A abordagem é qualitativa, por meio da análise e 
da interpretação do referencial teórico, dos dados obtidos com a pesquisa documental e 
com o levantamento de dados primários junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Palavras-chave: Empresa. Função social. Emprego. Propriedade.

* Bacharela em Direito e Mestra em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul. Professora nos cursos de Direito e de Comércio Exterior na Universidade do Vale do Itajaí-
UNIVALI. E-mail: marisouza@univali.br.

** Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Mestre em Direito pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL. Advogado. Professor nos cursos de Direito e de 
Comércio Exterior na Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI. E-mail: marcosfreitas@univali.br.
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1 IntROdUçãO

O presente artigo busca analisar a função social da empresa e quais requisitos 
são necessários, a fim de que este princípio seja alcançado. A temática relacionada 
ao princípio da função social da empresa está, intimamente, relacionada à qualidade 
de vida da população. É necessário que haja uma discussão teórica, a fim de garantir 
que as empresas cumpram com a sua função social e contribuam para a busca pelo 
pleno emprego, visando ao lucro com respeito ao meio ambiente, bem como aos 
anseios coletivos.

A sociedade é constituída a partir de um modelo de economia de extração e está 
estabelecida com uma única finalidade: o lucro. Toda obrigação de serviços e ônus desta 
ocupação é do poder público. Faz-se necessário observar em qual sentido as empresas 
podem contribuir.

Por fim, em um mundo no qual são crescentes o individualismo e a ganância, a 
tendência é que assuntos importantes, como o princípio da função social das empresas, 
não sejam valorizados. A sociedade necessita reconhecer as diferenças existentes em 
seu meio. Na medida em que se valorizam as diferenças, brota o progresso.

2 COntExtUalIzaçãO hIStóRICa dO dIREItO EMpRESaRIal

A origem do Direito Comercial inicia na Idade Antiga, mas o que é mais aceito 
na doutrina é que o seu florescimento seja na Idade Média, com o surgimento das 
primeiras cidades e o desenvolvimento do comércio marítimo. Durante a Idade Média, 
com a ausência de um Estado Centralizado, as regras eram estabelecidas dentro dos 
limites dos feudos.

Na baixa Idade Média, observam-se a decadência do sistema feudal e o 
fortalecimento das cidades e, socialmente, uma nova classe começa a ganhar força: a 
dos mercadores ambulantes que agora tinham condições de se fixarem e precisavam 
de regras para as suas atividades, que simplesmente eram ignoradas pelo tradicional 
Direito Civil (VIDO, 2013).
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A partir desta realidade, surgiram as corporações de comerciantes ou artesãos que 
trabalhavam em conjunto para otimizar ganhos. Nesse período, o Direito Comercial 
não era positivado, mas proveniente de contratos particulares e de costumes, sendo que 
as decisões dos conflitos cabiam à corporação de ofício.

Foi somente a partir do período absolutista, com concentração de poder no rei, 
que o Estado começou a positivar o Direito comercial. O código francês de 1808 trouxe 
a teoria dos atos de comércio. Com a passagem para a Idade Moderna e a organização 
do Estado, o comércio deixa de lado a pessoa que a realiza, e parte para a teoria se o 
ato realizado é de comércio ou não e denomina como comerciante aquele que pratica 
determinado ato definido em lei como sendo de atividade comercial.

Por fim, foi somente em 1942, na Itália, que a teoria dos atos de comércio é deixada 
de lado, a fim de que se priorize a atividade comercial exercida pelo empresário.

2.1 Direito comercial/empresarial como ramo Do Direito

Há três formas de identificação deste ramo do Direito ao longo da história, a 
primeira forma tem o Direito Comercial como o direito dos comerciantes. A segunda 
apresenta o Direito Comercial como o direito da teoria dos atos de comércio, aquilo 
que a lei diz que é Direito Comercial. E na terceira o Direito Comercial na sua evolução 
moderna como sendo o direito das empresas e das sociedades empresárias, por isso 
chamado de Direito Empresarial.

No Brasil, não se conseguiu definir de forma objetiva o termo “atos do comércio”. 
O rol taxativo que os definia acabava por excluir diversas atividades importantes, 
como serviços. Além do mais, a elaboração das leis não acompanhava o dinamismo da 
economia brasileira. Desta forma, era um sistema que não acompanhava o ritmo da 
mudança da economia somada à exclusão de áreas como serviços e agricultura.

Podem-se identificar três momentos distintos na legislação brasileira, no que tange ao 
Direito Empresarial: 1) A vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808, refugiando-
se das tropas de Napoleão; 2) O advento da Lei nº 556, de 25/06/1850, que promulgou o 
Código Comercial; e 3) A promulgação da Lei 10.406 de 10/01/2002, que instituiu o Código 
Civil e consolidou o Direito de Empresa no ordenamento jurídico brasileiro.

Antes disso, o sistema brasileiro era cópia do sistema francês, o qual se centrava 
no conceito objetivo de comerciante – aquele que pratica atos de comércio com 
habitualidade e profissionalismo. A distinção entre atos de comércio e atos puramente 
civis mostrava-se de suma importância, sobretudo para permitir, ou não, a proteção 
da legislação comercial e, ainda, para fixar a competência judicial da matéria discutida 
pelos litigantes em juízo (NEGRÃO, 2008, p. 03).

Com a adoção da teoria da empresa, grandemente desenvolvida pelo jurista italiano 
Alberto Asquini, o Código Civil brasileiro optou por introduzir o sistema italiano para 
a caracterização de atos empresariais.
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A atividade dos empresários pode ser resumida com a de integrar fatores de 
produção, os quais, dentro de um sistema capitalista, são: capital, insumo, mão de obra e 
tecnologia. A reunião destes condicionantes possibilita o oferecimento de produtos aos 
consumidores com preços e qualidade competitivos.

Assim, percebe-se que o Direito Empresarial objetiva proteger a atividade econômica 
estruturada de fornecimento de bens ou serviços, denominada de empresa. Logo, este 
ramo do Direito prima pela resolução de possíveis conflitos envolvendo empresários.

3 EMpRESa, EMpRESáRIO E EStabElECIMEntO COMERCIal

Em relação ao conceito de empresa, tem-se que a maior parte da doutrina 
jurídica considera empresa com uma atividade econômica organizada com o intento de 
comercializar serviços ou bens.

Nones (2013, p. 155) propõe o seguinte conceito operacional de empresa:

Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou 
comercialização de bens ou para a prestação de serviços, administrada 
por sócios ou por gestores profissionais e exercida por trabalhadores, 
concorrendo, em regra geral, os empreendedores com o capital e os 
empregados com o trabalho, tendo todos os membros que a compõem 
o direito de participar dos lucros e, em situações especificas, da gestão, 
conforme dispõe a legislação brasileira.

A partir do conceito de Nones, pode-se perceber que o conceito de empresa não 
pode resumir-se somente à atividade que se exerce, visto que as empresas desempenham 
um papel de fundamental importância na sociedade.

Depreende-se do conceito mencionado que, para a criação de uma empresa, são 
necessários: vontade de alguém empreender; cuidado com o amparo e requisitos legais 
para sua criação; e, mas não menos importante, objetividade lícita.

Importa ainda mencionar que existem diferenças entre conceito de empresa, 
empresário e estabelecimento. Estas diferenças não são unânimes entre a doutrina. A 
empresa vem a ser um conjunto de pessoas reunidas com o objetivo de produzir bem 
ou serviço, sob o olhar econômico. Noutro lado, tem-se o estabelecimento, local onde a 
produção destes bens ou serviços irá desenvolver-se. E a figura do empresário, detentor 
da propriedade dos bens ou dos serviços produzidos e dotado de poderes relacionados 
à gestão da empresa.

No tocante à figura do empresário, tem-se o seguinte artigo do Código Civil 
vigente que diz: 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens 
ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem 
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exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, 
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício 
da profissão constituir elemento de empresa.

Importante mencionar que o profissionalismo destacado no artigo 966 de Código 
Civil diz respeito à habitualidade, ou seja, à continuidade do negócio, pois não se 
considera profissional e, portanto, empresário, quem realiza as tarefas específicas de 
modo esporádico.

Outra característica importante que deve ser dada ao empresário é a pessoalidade, 
que é traduzida como a atividade empresarial exercida em nome do empresário, que 
pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, mesmo que seja efetuada por terceiros, como, 
por exemplo, empregados, prepostos, procurador, representante legal, etc.

Ainda, de acordo com o artigo 966 da Lei Civil, o empresário é aquele que exerce 
alguma atividade econômica, ou seja, esta atividade econômica objetiva o lucro, ela 
detém um fim lucrativo, mesmo que, talvez, esta finalidade não seja alcançada. Sendo 
assim, a atividade econômica desempenhada pelo empresário é a empresa.

Quando o empresário desempenha a atividade econômica, ele organiza fatores de 
produção. Ele articula tudo o que é necessário para o andamento da empresa, desde mão 
de obra até insumos e tecnologias.

Outrossim, quanto ao estabelecimento empresarial, o artigo 1.142 do Código Civil 
Brasileiro considera “todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, 
por empresário, ou por sociedade empresária.” Logo, o estabelecimento não pode ser 
confundido com o empresário, o qual é sujeito de direito, muito menos com a empresa, 
a qual é a atividade exercida pelo empresário.

Alguns elementos do conceito de estabelecimento empresarial devem ser 
explicitados. Nesse sentido, complexo de bens deve ser entendido como o conjunto 
de bens corpóreos e incorpóreos, os quais, unidos, auxiliam o empresário no exercício 
da empresa. Os bens corpóreos são máquinas, equipamentos e outros. Já os bens 
incorpóreos são marcas, nome, propriedade intelectual ou industrial, etc. A organização 
desses bens se dará conforme a lógica e a intenção do empresário. Assim, a organização 
desses bens visará auferir vantagem econômica adquirindo, assim, um valor agregado.

Quanto ao ponto empresarial, de acordo com Féres (2007, p. 40), constitui-se no:

(...) local em que o empresário mantém relações negociais com a sua 
clientela. Dependendo da empresa que for empreendida pelo empresário, 
o Ponto Empresarial, como elemento do Estabelecimento, poderá 
ter importância fundamental para o sucesso dos negócios, como, por 
exemplo, uma padaria sediada em local central e estratégico em um 
bairro populoso.

Compreende-se o ponto empresarial como o local em que é exercida a atividade 
econômica. Local onde o empresário, após organizar os bens corpóreos e incorpóreos de 
forma sistemática, objetiva auferir lucro.
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Neste meio tem-se, também, a clientela ou freguesia. Conforme esclarece Requião 
(2010, p. 395), “a clientela é o conjunto de pessoas que se relacionam continuamente 
com o Estabelecimento Empresarial para a obtenção de bens ou de serviços”.

Caso o empresário necessite alienar o estabelecimento empresarial Féres (2007, p. 
40), observa que: 

(...) a alienação de um Estabelecimento Empresarial pode se dar por 
inúmeros títulos. Por exemplo, pode ela ter lugar em desapropriação 
levada a efeito pela administração pública, em sucessão mortis causa, 
em doação ou em contrato de trespasse, sendo este último a hipótese 
mais frequente.

Para integrar o patrimônio do empresário, o estabelecimento empresarial serve 
como espécie de garantia para os credores. Desta forma, o estabelecimento, por ser 
objeto de alienação, usufruto ou arrendamento. Quando o assunto é compra e venda, o 
contrato assume o nome de trespasse, negócio jurídico responsável pela transferência 
da titularidade do estabelecimento para um terceiro, Ou seja, é a própria venda do 
estabelecimento empresarial.

Destaque-se que, para produzir efeitos contra terceiros, o contrato de trespasse 
deve ser averbado junto ao Registro Público de Empresas Mercantis, à margem da 
inscrição do empresário, e publicado na imprensa oficial, conforme dispõe do artigo 
1.144 do Código Civil.

Outrossim, caso o empresário não possua outros bens que sejam suficientes 
para garantir o seu passivo, a alienação do estabelecimento empresarial terá eficácia 
somente com o pagamento ou o consentimento de todos os seus credores (artigo 
1.145 do Código Civil).

4 FUnçãO SOCIal da EMpRESa

As atividades exercidas pelas empresas, como dito alhures, além de visar à sua 
atividade fim, a finalidade econômica, devem também exercer a função social das 
mesmas, voltadas para a sociedade. Para que a função social seja atingida, alguns 
princípios que regem a atividade empresarial devem ser observados. Princípios que 
garantam interesses sociais. Podem-se destacar os seguintes princípios: princípio 
da dignidade empresarial; princípio da boa-fé empresarial; e princípio da dignidade 
da pessoa humana.

De acordo com Cheibub e Locke (2014), a função social da empresa refere-
se às “ações que sejam do interesse direto das empresas e direcionadas para 
transformações sociais, políticas e econômicas que afetem sua capacidade de ser 
uma unidade produtiva eficiente”.
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No mesmo sentido são os dizeres de Almeida (2003, p. 141): “A função social 
da empresa representa um conjunto de fenômenos importantes para coletividade e é 
indispensável para a satisfação dos interesses inerentes à atividade econômica”.

O conceito de função social da empresa abarca a ideia de que ela não deve visar 
somente ao intuito lucrativo, mas também deve importar-se com as consequências de 
suas decisões na sociedade em todos os sentidos, desde a incorporação de um bem até 
a realização social por um empresário de ações que visem a uma melhora coletiva. É 
importante que a empresa, a fim de alcançar a função social, não vise somente ao lucro 
e tenha consciência de seu real papel junto à sociedade. Junto com o Estado, ela tem a 
responsabilidade de velar pelos direitos da sociedade.

(...) apenas há direito sobre a propriedade, se esta atentar para o bem-
estar social. Caso contrário, não há propriedade na acepção jurídica do 
termo, eis que despida das condições legais positivadas no ordenamento 
jurídico pátrio que legitimam o domínio sobre ela, não possuindo, como 
conseqüência, valor econômico. (ZANOTI, 2014).

Nesse sentido, o cerne de responsabilidade social da empresa conecta-se ao conceito 
de função social da propriedade e da livre iniciativa. Assim, desde que o empresário 
respeite o que prevê a legislação, ele pode utilizar-se de todos os meios cabíveis para 
alcançar a finalidade econômica da sua empresa.

Por outro lado, toda empresa nasce da celebração de um contrato. O ordenamento 
jurídico brasileiro prevê a função social do contrato, logo a função social do contrato 
também se estende às empresas, as quais devem desempenhar essa função.

Acerca da função social da empresa, está presente no ordenamento jurídico 
brasileiro de diversas formas, como versa o parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas):

O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 
realizar o seu objeto e cumprir a sua função social, e tem os deveres 
e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que 
nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 
interesses deve lealmente respeitar e atender. (grifou-se).

Ainda, o mesmo diploma legal dispõe no artigo 154 “O administrador deve exercer as 
atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, 
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa” (grifou-se).

Assim, nota-se que a função social da empresa merece destaque, imperando o 
não esquecimento de princípios, como os já mencionados: livre iniciativa e dignidade 
da pessoa humana. A interpretação da norma jurídica deve envolver a liberdade do 
empresário, a qual prevê o exercício adequado da sua empresa e da finalidade que esta 
detém, e o benefício da coletividade.

A atividade empresarial que visa ao lucro e que detém uma série de complexidades 
está intrinsecamente ligada ao bem comum da sociedade na qual está inserida.
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5 a FUnçãO SOCIal da EMpRESa na gERaçãO dE EMpREgOS

Tratar de função social da empresa envolve falar-se, também, em interesse social. 
O interesse social, neste caso, está associado ao interesse da própria empresa como 
órgão estabilizador e criador de empregos diversos, bem como de circulação de serviços 
e de bens. Assim, uma empresa que gera frutos e emprego atende à sua função social, 
muito mais além do que somente distribuir vencimentos entre seus acionistas.

Neste sentindo, as pequenas e médias empresas recebem grande destaque. De 
acordo com o IPEA (2014):

Para efeito de políticas públicas de emprego, a característica mais 
importante das micro e pequenas empresas é serem grandes geradoras 
de emprego, em comparação com as grandes empresas, em virtude dos 
menores requerimentos de capital investido para criar uma oportunidade 
de emprego – 4 mil vis-a-vis 30 mil dólares. O Sindicato das Micro e 
Pequenas Empresas industriais de São Paulo (SIMPI) estima que, 
em média, cada microempresa instalada gera sete empregos diretos e 
quatorze indiretos – o fator multiplicador varia em função do setor de 
atividade.

As pequenas e micro empresas caracterizam-se por serem grande geradoras 
de empregos, o que faz com que estas cumpram com sua função social. A geração de 
empregos pode ser tratada como função social da empresa, tendo em vista o princípio 
constitucional econômico que promove a busca pelo pleno emprego.

A criação de empresas é valorizada pela sociedade porquanto está atrelada à 
criação de empregos, além de distribuir bens e serviços. O regime da livre iniciativa 
e a competição econômica estão vigentes, entretanto a sociedade considera como 
lucro legítimo aquele que não prejudica o coletivo. Este pensamento está explicitado e 
detalhado na própria legislação do ordenamento jurídico brasileiro, o qual faz previsão 
do cumprimento da função social por parte das empresas.

Sendo assim, a função social da empresa estará sendo cumprida desde que seus 
bens de produção tenham uma destinação que esteja de acordo com os interesses da 
sociedade, fazendo circular riquezas e gerando empregos. Logo, a missão da empresa 
está interligada com a geração de renda, ou seja, o lucro obtido será uma consequência 
do cumprimento da sua função social, do atendimento aos anseios sociais, coletivos e 
de dignidade dos seus funcionários. A função social da empresa também é cumprida 
quando o meio ambiente é respeitado no interim deste processo.

Assim, a empresa, ao concretizar a sua função social, acaba sendo a maior 
beneficiada, tendo em vista que otimizará lucros e aumentará sua rentabilidade. Quando 
nenhuma das partes envolvidas (empresa, fornecedores, consumidores, etc.) sofre 
prejuízos, restará cumprida a função social.

Assim, o princípio da função social assume o caráter de impedir quem quer que 
seja sofrer prejuízos em decorrência de práticas abusivas.



CECIESA / GESTÃO - 19

6 COnSIdERaçõES FInaIS

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988 
e, posteriormente, do Código Civil em 2002, a empresa passou a deter um caráter 
essencial no ordenamento jurídico brasileiro.

O desenvolvimento da sociedade depende de um esforço conjunto, bem como 
do fortalecimento da sua economia. A empresa é uma das principais responsáveis, na 
medida em que é ela quem faz com que bens e serviços circulem. Resta aqui esclarecida 
a sua função social. As empresas visam à circulação de renda. Porém, não é possível 
admitir-se o enriquecimento de alguns em detrimento do sacrifício de outros, ou até 
mesmo da sociedade. Quando ocorrer tal situação, estará a empresa descumprindo a sua 
função social.

Embora o princípio da função social da empresa seja de extrema relevância para 
a sociedade, percebe-se que a sua aplicabilidade ainda resta incipiente, ou seja, em caso 
do descumprimento de tal princípio, a empresa não sofrerá qualquer tipo de sanção. O 
poder de direção de uma empresa não deve objetivar somente o lucro, mas também o 
atendimento aos interesses sociais relevantes.

Em nenhum momento objetiva-se traçar um posicionamento contrário à finalidade 
das empresas, mas sim à união do lucro com o cumprimento do princípio da função 
social, tão importante para a coletividade.

A empresa que promove a livre iniciativa, de acordo com a Constituição brasileira, 
que promove a busca pelo pleno emprego e contribui para a redução das desigualdades 
sociais, além de manter o meio ambiente sem prejudicá-lo, estará cumprindo a sua 
função social. A empresa que atende a todos esses requisitos é valorizada pela sociedade. 
O respeito aos seus funcionários e ao meio ambiente aumentará os seus lucros. O lucro 
não é inimigo da função social que deve ser desempenhada pela empresa, mas sim uma 
consequência de todo o processo.
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1 IntROdUçãO

Em 2013, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançou a campanha 
publicitária intitulada “2013: Ano da Contabilidade no Brasil”, com o objetivo de 
divulgar o real papel do profissional contábil na sociedade e nas organizações públicas 
e privadas. Isso porque, segundo a entidade, existe uma distorção em relação à imagem 
dos contadores, os quais são apresentados em obras de ficção, como novelas e programas 
de humor, como irresponsáveis e de conduta questionável.

Talvez manchetes como as seguintes “Contador é preso em Lages suspeito de 
aplicar golpes no INSS” (Diário Catarinense, 04/2011); “Contador de Araricá é filmado 
pegando dinheiro do caixa da prefeitura” (Zero Hora, 01/2012); “Contador diz que foi 
forçado a abrir Empresas” (Gazeta do Povo, 08/ 2012), divulgadas pela mídia, servem 
de espelho para que obras de ficção construam personagens que representam contadores 
desonestos cuja ética profissional não seja tão preservada. 

Isso significa dizer que existe uma representação social sobre a realidade deste 
profissional advinda das múltiplas interpretações que os indivíduos fazem do cotidiano 
(SPINK, 1993). Para Azevedo (2010), a percepção pública em relação aos profissionais 
da contabilidade é fator preocupante, pois pode ser considerada equivocada e 
estereotipada negativamente. Alerta o autor que, por anos, os profissionais de 
contabilidade têm agonizado por serem percebidos por uma imagem maçante e não 
atrativa, tendo ainda que se defenderem da percepção de exercer trabalho irrelevante, 
colocando em dúvida, até mesmo, suas competências. Manchetes como “Imposto de 
renda 2011: Quando contar com um contador” (Gazeta do Povo, 02/2011), em que 
apresenta informações sobre o contador, em época que antecede à entrega do imposto 
de renda, como aquele que pode simplesmente ajudar a preencher um formulário, 
contribuem para essa visão.

Este cenário serviu de motivação para buscar resposta à seguinte pergunta de 
pesquisa: Os profissionais de contabilidade são estereotipados de forma negativa 
pela percepção pública? O objetivo deste artigo, portanto, é verificar, a partir dos 
estudos de Azevedo (2010), se os contadores são estereotipados de forma negativa pelas 
pessoas. Buscaram-se na pesquisa de Azevedo (2010) algumas categorias que serviram 
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de suporte para a análise, no que tange à Criatividade, à Dedicação aos estudos, ao 
Trabalho em equipe, à Comunicação, à Liderança, à Propensão ao risco e à Ética.

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

2.1 representações sociais e estereótipos

Estereótipos são frutos de representações sociais, as quais são sempre definidas 
por um contexto histórico, social e cultural. Estas representações constituem-se “uma 
forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem um objetivo 
prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 
(JODELET, 2001, p.8). Entende-se que os indivíduos são membros de grupos sociais 
e que a construção da realidade “é fruto da ação humana na sociedade e reflete aquilo 
que os homens conhecem como real na vida cotidiana, orientado as suas práticas, o 
seu modo de decidir e agir” (BERGMAN; LUCKMAN, 1987 apud MIRANDA et al., 
2012, p. 3).

O conhecimento gerado pelas representações sociais não advém de evidências 
e provas, mas, sim, do conhecimento do senso comum, o que não significa ser este 
resultante de uma versão primitiva ou falha do conhecimento científico, apenas possui 
uma lógica que opera com regras distintas (MOSCOVICI, 2004). As representações 
sociais da realidade são resultado de um sujeito social, ou seja, são construídas do 
amálgama do indivíduo e do coletivo. São conexões intermediadas pela linguagem 
entre indivíduos e grupos com o mundo, inseridos em um contexto histórico, social 
e cultural (SPINK, 1993 apud MIRANDA et al., 2012, p. 3). Tais conexões podem 
resultar em visões simplificadas dessa realidade, nascendo daí os estereótipos.

Segundo Hall (1997, apud MIRANDA et al., 2012, p.3), estereotipar “é um 
mecanismo utilizado para manutenção da ordem social e simbólica, visto que o 
estereótipo estabelece uma fronteira entre o ‘normal’ e o ‘desviante’, o ‘normal’ e o 
‘patológico’, o ‘aceitável’ e o ‘inaceitável’, o que ‘pertence’ e o que ‘não pertence’, o 
‘nós’ e o ‘eles’.”. Dessa maneira, estereótipos podem ser definidos como uma visão 
excessivamente simplificada de uma situação, acontecimento, pessoa, raça, classe 
ou grupo social. São generalizações, nem sempre corretas, que têm por objetivo 
satisfazer a necessidade de fazer o mundo parecer mais compreensível (LIPPMANN, 
1922 apud AZEVEDO, 2010). 

Tanto as representações sociais quanto os estereótipos são reflexos de uma 
visão coletiva, porém, isto não significa dizer que se originam de um somatório de 
representações individuais. Raudsepp (2005 apud GUERRA et al., 2011 p. 159) salienta 
que “as representações sociais não são um agregado de mentes individuais e, sim, um 
reflexo dos processos sociais que tomam lugar entre os membros de uma unidade social.”. 
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Tratando-se de estereótipos, mesmo que um indivíduo de um determinado grupo 
agisse de forma oposta ao estereótipo, ele seria tratado como uma exceção, mantendo o 
estereótipo intacto àquele grupo social (LIPMANN, 1922 apud CABECINHAS, 2004).

2.2 estereótipos na profissão contábil

Estudos em âmbito internacional examinaram a imagem do contador na visão 
de estudantes, empresários e outros setores da sociedade. Para Maslow (1965 apud 
DIMNIK; FELTON, 2006, p.131), “a caracterização de contadores só se preocupa com 
exatidão, controle e ordem, o mais obcecado de quaisquer grupos (profissionais) ligados 
a números, ligados à tradição, opostos à personalidade criativa”. DeCoster, Rhode (1971) 
e Cobb (1976) (apud DIMNIK; FELTON, 2006, p.132) “notaram que a imagem de 
contadores retratada pela imprensa popular é comumente desfavorável”, repetidamente 
reforçando o estereótipo de chato e entediante. Essas pesquisas confirmam a existência 
de vários estereótipos negativos relacionados aos profissionais de contabilidade. 

Outros estudos identificaram que os profissionais dessa área focam seus esforços 
em atividades repetitivas e sistemáticas, como cálculos matemáticos e apuração de 
impostos, numa atitude extremamente detalhista (HUNT et al., 2004; DIMNIK; 
FELTON, 2006). Os achados de Carnegie e Napier (2010 apud MIRANDA et al., 
2012, p.6) apontam para um perfil do sexo masculino, tido como conservador, 
antissocial, inflexível, metódico e cauteloso.

Algumas pesquisas, em âmbito nacional, realizadas com diferentes públicos 
(estudantes e profissionais de áreas afins), as quais buscavam identificar as 
percepções quanto às representações sociais e aos estereótipos dos contadores, 
identificaram um perfil conservador, de um profissional que apenas desenvolve 
atividades técnicas, como escrituração dos livros da empresa, que não se arriscam 
e que são inflexíveis (DIAS, 2003; AZEVEDO; CORNACHIONE; CASA NOVA, 
2008; MIRANDA et al., 2012).

No entanto, Azevedo (2010), utilizando-se de um foto questionário, fez uma 
pesquisa com 1034 respondentes com o intuito de descobrir se os profissionais da 
contabilidade eram estereotipados de forma negativa pela percepção pública para as 
características Criatividade, Dedicação aos estudos, Trabalho em equipe, Comunicação, 
Liderança, Propensão ao risco e Ética. Segundo resultados obtidos, os profissionais não 
foram estereotipados negativamente em nenhuma das categorias analisadas.

Com o mesmo intuito de verificar se os profissionais de contabilidade são 
percebidos negativamente pela percepção pública, esta pesquisa utilizou-se das 
categorias de Azevedo (2010). O Quadro 1 traz de maneira sucinta as variáveis e as 
suas respectivas descrições, baseado no pronunciamento do International Federation 
of Accountans – IFAC (1995).
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Quadro 1 – Variáveis e suas respectivas descrições (baseado no pronunciamento do IFAC – 
1995)

Variáveis 
Descrição

Criatividade
Capacidade de pesquisar, questionar, criar, tomar 

decisões e analisar criticamente.

Dedicação aos estudos
Compromisso com a aprendizagem e atualização 

contínua.

Trabalho em equipe
Trabalhar em grupos, habilidade de interagir com 

pessoas e culturas diversas.

Comunicação
Habilidade de localizar, obter, organizar e reportar 

informações. Apresentar, discutir, defender pontos de 
vista efetivamente, por via oral e escrita.

Liderança
Habilidade de liderar pessoas, motivar, desenvolver 

pessoas e resolver conflitos.
Propensão ao risco Assumir riscos e exercer julgamentos.

Ética

Comprometimento em agir com integridade e 
objetividade; conhecimento dos padrões e dos princípios 

éticos da profissão; atitude de preocupação com a 
responsabilidade social.

Fonte: Azevedo (2010).

3 pROCEdIMEntOS MEtOdOlógICOS

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa tem caráter descritivo. Quanto à natureza 
de suas fontes de informação, como uma pesquisa de campo, que, de acordo com Gil 
(2008, p. 53), por ser “desenvolvida no próprio local onde ocorrem os fenômenos, seus 
resultados costumam ser mais fidedignos”. A coleta de dados se deu por levantamento 
com questionário de perguntas fechadas, sendo os dados colhidos submetidos a 
tratamento estatístico, o que permite afirmar a natureza quantitativa do estudo.

A pesquisa foi realizada na cidade de Balneário Camboriú (SC), onde foram 
realizadas 206 entrevistas aleatórias de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, 
com dois instrumentos de medida.

Primeiramente, os respondentes foram identificados pelo gênero e questionados se 
tiveram ou não contato direto com algum profissional de contabilidade. Em seguida, os 
entrevistados avaliaram sua percepção sobre os contadores com relação às categorias de 
estudo. Foram utilizados dois métodos de avaliação: Método 1 - atribuição por conceito, 
sendo este ordenado em graus de Ótimo (1), Bom (2), Regular (3), Ruim (4), Péssimo 
(5), ou seja, quanto menor fosse o resultado, melhor a avaliação; Método 2 – atribuição 
por nota numa escala de 0 a 10, em que 0 representava a menor nota e 10 a maior.

Para comparar as médias resultantes dos Métodos 1 e 2 dos entrevistados que 
afirmaram nunca ter tido contato direto com um contador e os que afirmaram que 
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tinham ou já tiveram contato direto, utilizou-se o teste t de student, através de um 
software estatístico, adotando-se um nível de significância de 10%.

4 RESUltadOS E análISE dOS dadOS

As análises descritivas dos dados obtidos em 206 questionários que levantaram a 
percepção dos respondentes das categorias estabelecidas por Azevedo (2010), ou seja, 
Criatividade, Dedicação aos estudos, Trabalho em equipe, Comunicação, Liderança, 
Propensão ao risco e Ética se exibem na Tabela 1 e Tabela 2. Na primeira, apresentam-
se os dados mensurados por conceito e na segunda por nota atribuída. 

Tabela 1 - Percepção da imagem do profissional contábil - Atribuição por conceito

Categorias Médias
Propensão ao risco 2,45
Criatividade 2,44
Liderança 2,40
Dedicação aos estudos 2,24
Trabalho em equipe 2,21
Comunicação 2,20
Ética 2,07
Geral 2,29

Fonte: Dados da pesquisa.

Para obtenção destas médias, foram atribuídos os seguintes valores às respostas dos 
entrevistados: 1 = Ótimo, 2 = Bom, 3 = Regular, 4 = Ruim, 5 = Péssimo. A ordem da 
escala para as categoria é decrescente. Os números apontam para uma percepção positiva 
da imagem do contador, pois as médias obtidas oscilaram entre 2 (Bom) e 3 (Regular).

A Tabela 2 monstra as médias das notas de 0 a 10 dadas pelos entrevistados em 
cada categoria. A escala neste caso tem ordem crescente. 

Tabela 2 - Percepção da imagem do profissional contábil – Atribuição por nota de 0 a 10

Categoria Média

Criatividade 6,74
Propensão ao risco 6,76
Liderança 6,89
Dedicação aos estudos 7,16
Trabalho em equipe 7,22
Comunicação 7,33
Ética 7,62
Geral 7,10

Fonte: Dados da pesquisa.

Todas as médias obtidas estão acima do valor 5, o que, em concordância com 
a Tabela 1, indica uma percepção positiva da imagem do contador. Deste modo, os 
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resultados vão ao encontro dos alcançados por Azevedo (2010) em sua pesquisa, 
rejeitando a ideia de que os profissionais contábeis são negativamente estereotipados 
nas sete categorias avaliadas.

O quesito Propensão ao risco foi avaliado como o menos positivo, juntamente 
ao quesito Criatividade, porém ainda acima da média (2,45 e 6,76), corroborando 
com a visão de Smith e Briggs (1999, apud Azevedo, 2010), os quais afirmam que, 
historicamente, o contador goza de uma imagem avessa ao risco, porém, há uma 
mudança em aspectos sociais nos quais os contadores vêm se comportando de forma 
bastante ousada e progressista.

As boas médias obtidas no quesito Liderança (2,40 e 6,89) parecem indicar 
a tendência evidenciada por Friedman e Lyne (1995, apud AZEVEDO 2010) 
de valorização do profissional contábil, que vem sendo percebido como mais 
empreendedor e mais proativo. No quesito Dedicação aos estudos, foram obtidas 
as seguintes médias 2,24 e 7,16, o que indica que os profissionais de contabilidade 
são percebidos como pessoas estudiosas. Essa é uma tendência no cenário político 
e econômico atual, na qual os profissionais deverão qualificar-se constantemente, 
procurando especializar-se para melhor interpretar os fatos contábeis e gerenciais 
da empresa.

No quesito Trabalho em equipe, as médias 2,21 e 7,22 apontam para uma 
percepção positiva dos profissionais contábeis, o que pode indicar que esse 
profissional tem boa interação com os demais setores da empresa e da sociedade 
em geral. Quanto à categoria Comunicação, as médias 2,20 e 7,33 indicam que o 
profissional de contabilidade tem uma boa adequação verbal e bons argumentos de 
persuasão, ao contrário do que Vaivio e Kokko (2006 apud AZEVEDO, 2010), os 
quais afirmavam que o contador possui habilidades limitadas de comunicação, sendo 
esta realizada por outros departamentos apenas por relatórios técnicos.

O último quesito analisado, a Ética traz as médias de 2,07 e 7,62, o que o 
qualifica como bom e define a percepção da imagem do contador como um profissional 
altamente ético, aliado às boas práticas comerciais. O resultado positivo nesta 
categoria corrobora com os estudos de Azevedo (2010). 

Para identificar se as oscilações ocorridas entre as médias obtidas em cada 
categoria expostas na Tabela 1 e na Tabela 2 diferiam da média geral de todas as 
categorias, fez-se um teste t. O resultado para a atribuição de conceito indica que 
as médias das categorias individuais foram maiores que a média geral, para uma 
significância de 5%, nas categorias Criatividade, Propensão ao risco e Ética. Usando 
10% de significância a Liderança também se diferencia.

As comparações usando a nota atribuída mostram que as médias das categorias 
Criatividade, Propensão ao risco e Ética foram significativamente maiores do que a 
média geral. Para ambos os métodos de avaliação usados, a Ética foi a categoria mais 
bem avaliada.
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Os resultados relativos à aplicação do teste t identificaram se existiam diferenças 
estatísticas entre as médias dos entrevistados, que afirmaram nunca ter tido contato 
direto com um contador e os que afirmaram que tinham ou já tiveram contato direto 
apresentam-se nas Tabelas 3 e 4. A primeira referida à atribuição de conceito e a 
segunda, de nota.

Na Tabela 3, exibe-se a comparação das médias entre os entrevistados que 
afirmaram que nunca tiveram contato direto com um profissional contábil e a dos que 
já tiveram ou têm contato com esse profissional. A única diferença observada foi no 
quesito Comunicação (p = 0,10).

Tabela 3 – Contraste de médias entre as variáveis com ou sem contato com o contador – Método 
1 Atribuição por conceito

Categorias
Médias

Valor pNão tem 
contato

Tem contato Diferença

Criatividade 2,55 2,41 0,13 0,35
Dedicação aos estudos 2,23 2,24 -0,01 0,92
Trabalho em equipe 2,27 2,19 0,08 0,58
Comunicação 2,41 2,14 0,27 0,10
Liderança 2,57 2,35 0,22 0,18
Propensão ao risco 2,48 2,44 0,04 0,81
Ética 1,98 2,09 -0,12 0,50

Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 4, as comparações entre os respondentes que tiveram ou têm contato 
e os que não tiveram foram em relação à nota atribuída. Nestas comparações também a 
única diferença é na categoria Comunicação.

Tabela 4 – Contraste de médias entre as variáveis com ou sem contato com o contador - Método 
2 – Atribuição por nota de 0 a 10

Categorias
Médias

Valor pNão tem 
contato

Tem contato Diferença

Criatividade 6,41 6,83 -0,42 0,22
Dedicação aos estudos 6,95 7,22 -0,26 0,43
Trabalho em equipe 7,00 7,28 -0,28 0,39
Comunicação 6,75 7,49 -0,74 0,05
Liderança 6,48 7,00 -0,52 0,18
Propensão ao risco 6,57 6,81 -0,24 0,55
Ética 7,84 7,56 0,29 0,48

Fonte: Dados da pesquisa.

Isso indica que, pessoas que não tiveram contato possuem uma percepção menos 
positiva das habilidades de comunicação dos profissionais contábeis (médias 2,41 e 
6,75) do que pessoas que tiveram contato direto (médias 2,14 e 7,49). Todas as outras 
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categorias não demonstraram diferença significante. Entretanto, os valores dos 
entrevistados que afirmaram nunca ter tido contato direto foram menos positivas em 
todas as categorias, exceto Ética e Dedicação aos estudos.

5 COnSIdERaçõES FInaIS

Entendendo-se estereótipos como frutos de representações sociais as quais 
exercem influência sobre julgamentos, escolhas e percepções de um indivíduo ou grupo 
social de forma positiva ou negativa, este artigo buscou verificar, a partir dos estudos de 
Azevedo (2010), se os contadores eram estereotipados de forma negativa pelas pessoas. 

A média obtida a partir da aplicação do Método 1 – Atribuição por conceito – 2,29 
revelou uma percepção positiva com relação à imagem dos contadores, uma vez que 
se aproximou do conceito 2 (Bom). A média obtida a partir da aplicação do Método 
2 – Atribuição por nota – também representou uma percepção positiva, estando esta 
próxima à nota 7. Contudo, dentre os resultados encontrados, as categorias que foram 
consideradas menos positivas foram Criatividade, Propensão ao risco e Liderança, 
indicando um resquício da imagem tradicional do contador, tido como um profissional 
metódico e conservador (DIMNIK; FELTON, 2006).

Os resultados dos entrevistados que têm ou tiveram contato direto com algum 
contador e dos que nunca tiveram contato mostraram que as categorias Dedicação aos 
estudos, Trabalho em equipe, Comunicação, Liderança, Propensão ao risco e Ética não 
apresentaram diferenças significativas, sendo consideradas estatisticamente iguais. A 
única categoria que teve resultados estatisticamente diferentes foi Criatividade. 

Os dados analisados a partir desta pesquisa permitem afirmar que os profissionais 
contábeis possuem uma imagem positiva nos sete quesitos avaliados, sendo a Ética a 
categoria mais bem avaliada, apesar de escândalos corporativos envolvendo a figura do 
contador e as constantes veiculações de comportamento antiético destes profissionais 
pela mídia. Também foi possível observar que ainda existe um resquício da imagem 
de “guarda-livros”, metódico e conservador, pois as categorias avaliadas menos 
positivamente foram Criatividade, Propensão ao risco e Liderança.

Por fim, deixa-se como sugestão para pesquisas futuras reaplicar este estudo com 
os próprios profissionais de contabilidade, a fim de identificar a percepção existente de 
si mesmos, e também juntamente a clientes de serviços contábeis, os quais mantêm um 
relacionamento mais próximo com este profissional.
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RESUMO

O interesse por se internacionalizar é um desejo que se apresenta cada vez mais nas 
empresas. O estudo da internacionalização de empresas é um campo que se desenvolve 
desde a metade do século XX, especialmente a partir das décadas de 60 e 70. Contudo, 
pouco se discute na academia a pré-internacionalização. A partir dos estudos dos 
escandinavos, a fase de pré-exportação e a internacionalização passam a ser analisadas 
como um movimento comportamental da empresa. O modelo de Uppsala enquadra-
se por concentrar sua observação nos tomadores de decisões. Baseado neste contexto, 
este trabalho apresenta o modelo de Uppsala por ser o precursor dos estudos de 
internacionalização das firmas, destacando a sua importância e as atividades na fase 
da pré-exportação. O método de pesquisa foi o qualitativo. Verificou-se o papel do 
tomador de decisão que adquire conhecimentos necessários na fase pré-exportação. 
Esta sequência de eventos se repete até que o mesmo esteja firmemente convicto de 
sua posição estabelecida e realmente alcance o mercado externo de acordo com suas 
expectativas.

Palavras-chave: Internacionalização. Modelo de Uppsala. Pré-exportação.
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1 IntROdUçãO

A entrada no mercado externo, seja pelo motivo de buscar novas tecnologias, 
crescimento e posteriormente melhores lucros, ou fugir de uma economia local 
estagnada, é um dos desejos de muitas empresas. 

Consequentemente, a internacionalização das firmas é um assunto bastante 
discutido e pesquisado na academia. Para explicar a internacionalização há várias 
teorias que modelam o processo. Contudo, pouco se discute  sobre o que acontece 
anteriormente à fase da internacionalização, ou seja, a fase da pré-exportação. O trabalho 
seminal de pesquisadores suecos na década de 70 foi de fundamental importância para 
o desenvolvimento do campo de estudo da internacionalização e passou a ser conhecido 
como a Escola de Uppsala ou Escola Nórdica (JOHANSON; VAHLNE, 1977), que 
passou a ser estudada como um movimento comportamental e não apenas como 
puramente econômico.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o modelo de Uppsala na 
internacionalização, destacando a sua importância e as atividades na fase da pré-
exportação.

O trabalho é relevante por tratar-se de uma análise teórica na vertente 
comportamental analisada inicialmente pelos nórdicos e por mostrar uma visão mais 
humanizada nas relações de comércio.

A pesquisa tem um enfoque eminentemente qualitativo. Importante para isso 
é perceber que o dado qualitativo é um dado construído e não somente colhido 
(DEMO, 2001).

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira apresenta-se o modelo 
original de internacionalização de Uppsala e sua posterior revisitação. Na segunda 
parte encontram-se as atividades sobre a fase de pré-exportação, destacando as 
características dos tomadores de decisão, o ambiente externo e interno da empresa, 
os fatores suscitadores de atenção, o aprendizado/desaprendizado e a prontidão das 
empresas para se internacionalizar. Na terceira parte, encontram-se os resultados 
do trabalho. 
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2 a IntERnaCIOnalIzaçãO

A internacionalização é um processo no qual as empresas aumentam o seu 
envolvimento internacional de forma gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Pode 
ocorrer de muitos modos, tais como: estabelecimento de subsidiárias, joint ventures 
internacionais, acordos de licenciamento, franchising e uma enorme variedade de eventos 
e ações (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

A definição de internacionalização não pode restringir unicamente às operações 
de comércio exterior ou investimento externo, pois exclui a internacionalização “para 
dentro”, que inclui a importação, a transferência tecnológica ou o licenciamento 
(MELSOHN, 2006). O escopo do trabalho restringe-se a estudar o modelo 
comportamental de Uppsala.

2.1 o moDelo De internacionalização De Uppsala 

Pesquisadores no Departamento de Estudos de Negócios de Uppsala em meados 
dos anos 70 fizeram observações empíricas que divergiam da literatura econômica 
da época. De acordo com a literatura estabelecida, as empresas deveriam escolher o 
melhor modo de entrar no mercado internacional, analisando os custos e os riscos e 
levando em conta os próprios recursos. Porém, observações empíricas realizadas por 
eles mostraram que algumas empresas suecas no exterior e algumas no próprio país 
começaram a sua internacionalização Ad Hoc (JOHANSON; VAHLNE, 2009). Ou seja, 
não foram internacionalizações planejadas, entende-se que foram vendas realizadas a 
pedido dos compradores.

As empresas passaram então a utilizar intermediários em suas vendas e a partir 
do momento que as aumentavam, os intermediários eram substituídos por agentes 
das próprias empresas. Com o crescimento contínuo dos negócios, começavam a 
manufaturar no exterior, a fim de evitar as barreiras comerciais. Deram a este padrão o 
nome de establishment chain (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Outro fator relevante foi que a internacionalização frequentemente iniciava 
em países próximos do mercado doméstico em termos de “distância psíquica” e 
posteriormente partia para mercados mais longínquos (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 
Compreende-se por distância psíquica o conjunto de fatores que faz com que seja difícil 
entender ambientes estrangeiros. Quanto mais se conhecem os ambientes estrangeiros, 
gradualmente as empresas expandem-se (JOHANSON, WIEDERSHEIN-PAUL, 
1975).

 Este processo tem origem no conceito de liability of foreignness, suscetibilidade ao 
estrangeirismo, em tradução livre. Liability of foreignness refere-se ao que o investidor 
somente parte ao exterior se o conjunto de vantagens que sua empresa possui for 
superior à suscetibilidade que enfrentará.
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O modelo tem duas presunções subjacentes. A incerteza do ambiente e a racionalidade 
limitada. A incerteza é autoexplicativa e a racionalidade limitada é que a tomada de 
decisões é limitada pelo conhecimento que se possui, pela capacidade cognitiva individual 
e pelo tempo finito que se dispõe para tomar uma decisão (SIMON, 1955).

O modelo explica que a empresa muda à medida que vai aprendendo com as suas 
operações, com as atividades no mercado e com as decisões de comprometimento para 
com o mercado estrangeiro. A experiência constrói o conjunto do conhecimento de 
mercado e modifica o entendimento que a empresa tem de si mesma, influenciando assim 
nas decisões subsequentes. Isto leva as empresas a outro nível de comprometimento 
com a internacionalização, repetindo assim o processo e caracterizando um modelo 
dinâmico (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Esta teoria não especifica a forma pelo qual este aumento de comprometimento 
ocorre. Destaca, porém, que o comprometimento pode aumentar, diminuir, ou até 
mesmo encerrar-se de acordo com os resultados obtidos. Johanson e Vahlne (2009) 
destacam que a aprendizagem e o aumento do comprometimento levam tempo.

Apesar do modelo de Uppsala não explicar todas as atividades internacionais 
de uma empresa, ainda assim é considerado o trabalho inicial dos estudos teóricos de 
internacionalização (ANDERSSON; GABRIELSSON; WICTOR, 2004).

No ano de 2009, Jan Johanson e Jan-Erik Vahlne reanalisam o modelo por eles 
anteriormente formulado, em virtude das mudanças de mercado e do processo de 
internacionalização. Nesta nova visão, os autores relatam o ambiente de negócios como 
sendo uma rede interligada de relacionamentos, diferente da sua visão neoclássica de 
cadeia de fornecedores/compradores (JOHANSON; VAHLNE, 2009)

O argumento central deste novo estudo está baseado na pesquisa de rede 
de negócios e tem duas vertentes. O primeiro é que as redes de negócios são teias 
intricadas de relacionamentos, em que uma empresa é relacionada a outras por meio de 
conexões complexas que às vezes são invisíveis. O Insidership, que pode ser traduzido 
livremente como o estado de pertencer ou estar dentro de um determinado grupo, é 
um fator necessário para uma internacionalização bem-sucedida. Seguindo o mesmo 
raciocínio, liability of outsidership pode ser traduzido como suscetibilidade a não pertencer 
a determinado grup. É o fator restritivo a uma internacionalização bem-sucedida. A 
segunda, é que relacionamentos oferecem oportunidades de aprendizagem, de aumento 
de confiança e comprometimento entre as empresas, fatores estes que são precondições 
para a internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Johanson e Vahlne (2009) consideram que as relações de negócios próximas e 
duradouras entre fornecedores e compradores são importantes, sejam elas dentro do 
próprio país ou entre os países. No decorrer do processo, as relações fracas podem 
se transformar em relações fortes e interdependentes, o que levaria posteriormente a 
um aumento de produtividade em conjunto. O desenvolvimento de relacionamentos é 
um processo bilateral que involve duas partes, agindo interativamente e estabelecendo 
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comprometimentos mútuos. Importante ressaltar que o modelo original de Uppsala 
não ressaltava a importância de comprometimentos mútuos para a internacionalização 
(JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Johanson e Vahlne (2009) também ressaltam que a criação do conhecimento é o resultado 
do confronto entre o conhecimento do produtor e do usuário, e que não é diferenciado das 
atividades normais de negócio, e sim embutido nestas. Os autores acreditam, ainda, que o 
conhecimento necessário para a internacionazalização inclui vários tipos de experiências 
e é provavelmente mais importante do que haviam assumido em 1977 (JOHANSON; 
VAHLEN, 2009).

Outra parte relevante no modelo revisitado é a da confiança e da construção do 
comprometimento, fatores que não estavam inclusos no modelo anterior explicitamente. 
Os autores agora acreditam que uma dimensão afetiva, emocional e de confiança deve 
estar explicitamente inclusa no modelo por representar um ingrediente importante 
para o desenvolvimento de novos conhecimentos (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

O modelo de Uppsala tem sido considerado como um modelo de redução de risco, 
porém os autores assumem que o risco é inevitável quando se parte rumo ao desconhecido. 
E, ao enfrentar riscos, há um aprendizado experiencial. O comprometimento com um 
mercado afeta os riscos e as oportunidades percebidos pela empresa. Em decorrência 
disto, o conhecimento de oportunidades e de problemas é o que inicia o processo de 
tomada de decisão (JOHANSON;VAHLNE, 2009).

O processo de desenvolvimento de oportunidades inclui elementos de 
criatividade e de observação. A pesquisa sobre oportunidades é separada em dois 
estágios, reconhecimento e aproveitamento. O desenvolvimento das oportunidades 
é, então, um processo gradual e sequencial de reconhecimento (aprendizado) e do 
aproveitamento (comprometimento) e a confiança é um elemento facilitador. O 
processo de aproveitamento de uma oportunidade é bastante parecido com o processo 
de internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Neste modelo revisitado, os autores apontam uma queda da validade das Established 
Chains. Esta “corrente” destacava que as empresas começam a se internacionalizar em 
locais mais próximos e aos poucos vão se distanciando, além disso, usam modos de 
entrada menos comprometidos como intermediários até, subsequentemente, utilizar 
modos de alto compromentimento, como as subsidiárias.

Importante destacar que as mudanças no comportamento das empresas têm 
mais a ver com as mudanças no ambiente internacional do que com os mecanismos de 
internacionalização. O modelo de networks também ajuda a explicar estes desvios da 
Establishment Chain. Johanson e Vahlne (2009) acreditam que diminui a relação entre a 
velocidade de entrada no mercado internacional e a distância psíquica.

A internacionalização agora é descrita como sendo o resultado de ações e de atitudes 
que vem fortalecer a posição da empresa na Network, protegendo e consolidando sua 
situação. Acreditam que o aprendizado e o comprometimento estão relacionados com  
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identificar e tirar proveito de oportunidades. Alguns tipos de conhecimento não estão 
acessíveis a todos, e sim restritos aos que pertencem a  alguma Network, portanto, um 
profundo comprometimento com seus parceiros permite que as empresas construam 
sua base de conhecimento e assim possam descobrir, identificar, criar e/ou aproveitar-
se de oportunidades. Concluem os autores dizendo que a internacionalização depende 
muito mais de desenvolver oportunidades do que reduzir as possíveis incertezas 
(JOHANSON; VAHLNE, 2009).

2.2 a fase De pré-exportação

A pré-exportação é o conjunto de atividades exercidas pela empresa que a levam 
a decidir internacionalizar-se ou não. É essencialmente uma fase de aprendizado para  
que a internacionalização seja bem-sucedida. Antes que se possa chegar efetivamente à 
exportação, é importante a observação dos estímulos provenientes de ambientes externos 
e internos da empresa. As atividades concentram-se especialmente em aprender/
desaprender e no acesso à informação, levando em consideração os seguintes aspectos:

Características dos tomadores de decisão: O comportamento do tomador de 
decisão é claramente central em sua experiência passada e internacional. Um indivíduo 
com alto nível de contato com o exterior terá uma maior probabilidade de ser exposto a 
eventos que chamarão sua atenção para o mercado internacional. O tomador de decisão 
com conhecimento de operações internacionais será mais influenciado pelo que ocorre 
fora do seu país, portanto, pode se tornar mais interessado em levar sua empresa a se 
internacionalizar (WIEDERSHEIN-PAUL; OLSON; WELCH, 1978).

Outro fator importante é a percepção das incertezas relativas à sua entrada no 
mercado internacional. Um determinado nível de incerteza é inerente à atividade e 
deve ser absorvido. A capacidade do tomador de decisão de tolerar esta incerteza é um 
indicador da sua motivação para  se internacionalizar. É neste ponto que muitos possíveis 
exportadores param, pois o risco percebido pode ser alto demais (WIEDERSHEIN-
PAUL;OLSON; WELCH, 1978).

Extensas pesquisas foram feitas nas últimas décadas, tendo como objeto o processo 
de tomada de decisão e a experiência internacional foi considerada determinante na real 
internacionalização do negócio (CASILLAS; ACEDO; BARBERO, 2010).

Ambiente externo da empresa: A eficiência de determinadas regiões é dada pelo 
acúmulo de empresas naquela área que favorece o acesso à melhor produção e cria um 
ambiente mais favorável (WIEDERSHEIN-PAUL;OLSON; WELCH, 1978).  

Ambiente interno da empresa: Wiedershein-Paul, Olson e Welch (1975) 
destacam como características do ambiente interno a linha de produção, os objetivos da 
empresa, a sua história e a expansão para além da sua região original.

Fatores suscitadores de atenção: Wiedershein-Paul, Olson e Welch (1978) 
enfatizam que os fatores são os estímulos que, ao serem percebidos pelos tomadores 
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de decisão, levam a empresa a considerar a exportação como uma possível estratégia. 
Leonidou (2011) categorizou os estímulos externos e internos que foram analisados em 
aproximadamente 30 estudos empíricos:

Quadro 1 – Estímulos Externos e Internos

Estímulos 
internos - 
proativos

Alcançar economia de escala.
Interesses gerenciais únicos ou aspirações únicas.

Produtos com qualidades únicas.
Possuir uma vantagem competitiva única.

Potencial para lucros ou vendas extras.
Necessidade de crescimento corporativo.

Estímulos 
internos - reativos

Contrabalançar vendas de produtos sazonais.
Utilização de capacidade produtiva obsoleta.

Estagnação ou declínio de vendas ou lucros domésticos.
Redução de dependência ou risco do mercado 

doméstico.

Estímulos 
externos - 
proativos

Encorajamento por organizações ou agentes externos.
Identificação de oportunidades atrativas  no exterior.

Informação privilegiada proveniente do mercado 
exterior.

Incentivos ou assistência governamental.
Contatos após participação em feira internacional ou 

missão comercial internacional.

Estímulos 
externos - 
reativos

Início da atividade exportadora por concorrentes.
Pressão competitiva no mercado doméstico.

Taxas de câmbio favoráveis.
Saturação ou encolhimento do mercado doméstico.
Recebimento de ordem de compra não solicitadas 

vindas do exterior (Ad Hoc).
Fonte: Leonidou (2011).

Frequentemente, estes estímulos são gerados por meio das experiências ao fazer 
negócios domésticos (TAN; BREWER; LIESCH, 2007). Quando a informação for 
apreendida, absorvida e transformada em conhecimento aplicável e, além disso, os 
recursos forem alocados para a internacionalização, a empresa estará pronta para se 
internacionalizar (KNIGHT; LIESCH, 2002).

Aprendizado e desaprendizado: O conhecimento é o ‘combustível’ da 
internacionalização. É um processo que depende do caminho escolhido para se realizar. 
O conhecimento é um recurso primordial no processo de internacionalização, porém, 
pouco se sabe sobre como o conhecimento  é adquirido, como ele é integrado ao 
conhecimento preexistente, e em qual contexto este aprendizado ocorre (CASILLAS; 
ACEDO; BARBERO, 2010). Apesar de não  haver consenso sobre uma definição 
de conhecimento, ele é aqui compreendido como a interpretação de um conjunto de 
informações, com uma relação de causa e efeito, que é desenvolvida por uma organização 
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por meio do tempo. O aprendizado é o processo de aquisição, interpretação e inserção 
de novos conhecimentos com o objetivo de utilizar estes conhecimentos no futuro 
(CASILLAS; ACEDO; BARBERO, 2010).

O Modelo de Uppsala considera que a internacionalização é um processo gradual 
de aprendizagem no qual a aquisição de conhecimento e a alocação de recursos se 
retroalimentam, e apesar da literatura ter corroborado este fato, a perspectiva sequencial 
do modelo não prevê um processo de desaprendizagem (CASILLAS; ACEDO; 
BARBERO, 2010).

Prontidão para se internacionalizar: Tan, Brewer e Liesch (2007) desenvolveram 
um modelo de pré-internacionalização que complementa a proposta inicial de Uppsala.

Figura 1 –  Modelo de Uppsala reestruturado

Fonte: Elaborada pelo acadêmico com base em Tan, Brewer e Liesch (2007).

O tomador de decisão, a partir de sua cosmovisão e de sua perspectiva internacional, 
é a peça central de todo o  processo. O reconhecimento dos estímulos internos e o industry 
knowledge são fatores que influenciam, e o comprometimento e o tempo dedicados são o 
que levam a empresa à prontidão (KADRIC; RANGELOVA, 2013). Industry knowledge 
pode ser traduzido como o conjunto dos profundos conhecimentos específicos, técnicos 
e mercadológicos de uma empresa.

O seguinte ciclo, apesar de parecer redundante, não é. Decisões são tomadas a 
partir de determinada cosmovisão e perspectiva. O resultado destas decisões modifica a 
cosmovisão e a perspectiva, e o movimento repete-se.

Uma vez que um estímulo é recebido pelo tomador de decisão, há um 
comprometimento dos recursos e do tempo da empresa. Há também um comprometimento 
psicológico. Ao cumprir estes passos, assume-se que a empresa está pronta (KADRIC; 
RANGELOVA, 2013).

Ter um produto único ou de destaque diminui o risco de não haver demanda. 
Por ter industry knowledge, assume-se que a empresa beneficiou-se do conhecimento 
proveniente da sua network. Ter tempo disponível para tomar as decisões e estruturar as 
estratégias é necessário para que o tomador de decisões comprometa-se com o processo, 
e comprometer-se significa ter superado a incerteza (KADRIC; RANGELOVA, 2013).
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COnSIdERaçõES FInaIS

A internacionalização, segundo o Modelo de Uppsala, é um processo gradual, 
no qual o tomador de decisões é o centro das atividades. Durante a fase da pré-
exportação, a percepção dos estímulos e as atitudes são fatores que movimentam a 
empresa no sentido de internacionalizar-se, ou não. Ao perceber um estímulo como 
uma oportunidade, o tomador de decisão busca ativar seus recursos, aprender mais 
sobre sua empresa e sobre o mercado externo, estabelecer conexões com outros 
tomadores de decisões, informar-se sobre as condições externas e internas e, por 
fim, adquirir conhecimentos necessários para uma nova cadeia de decisões. Esta 
sequência de eventos se repete até que o tomador de decisão esteja firmemente 
convicto de sua posição estabelecida e realmente alcance o mercado externo de 
acordo com suas expectativas ou decida por permanecer no mercado interno.

O presente estudo teve como objetivo estudar o Modelo de Uppsala na 
internacionalização, sua importância e suas atividades da fase de pré-exportação. 

Os trabalhos de Tan, Brewer e Liesch (2007) desenvolveram um modelo de 
pré-internacionalização que conecta as idéias de Widershein-Paul, Olson e Welch 
(1978) com o modelo de Johanson e Vahlne (2009). O modelo de Uppsala foi 
inicialmente pensado como sendo mais eficiente para pequenas empresas, mas os 
próprios autores têm uma opinião diferente na atualidade e acreditam ser igualmente 
aplicável em grandes empresas. 

O trabalho apresentou o modelo de Uppsala descrevendo sua forma inicial 
e também sua forma revisitada pelos próprios autores. Além disso, identificou as 
atividades da fase de pré-exportação, que é de grande relevância para a compreensão 
do tema e aprofundando em cada uma das atividades e das atitudes pertinentes a 
cada fase. 
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RESUMO

A utilização de novas tecnologias tem sido considerada vital para sobrevivência das 
organizações, principalmente a utilização da tecnologia da informação, que está presente 
no dia a dia das organizações, provocando mudanças profundas em toda a empresa, 
alterando a estrutura organizacional, as relações de trabalho, o perfil do trabalhador e a 
cultura da organização. O principal objetivo deste trabalho foi realizar uma análise dos 
impactos das customizações realizadas na empresa, suas vantagens e desvantagens, os 
envolvidos nos processos e sugestões para a empresa. Para a análise, foram realizadas 
entrevistas com os gestores do sistema. Os resultados obtidos por meio deste trabalho 
foram válidos tanto para o acadêmico quanto para a empresa, pois formalizaram os 
ganhos e a vantagem que a customização propiciou à empresa.

Palavras-chave: Customização. Desenvolvimento. SAP.
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1 IntROdUçãO

O setor de armazenagem frigorífica tem se tornado, nas últimas décadas, um 
importante elo da corrente logística, acompanhando o constante crescimento do Brasil 
no ramo de exportações de carne congelada e distribuição no mercado interno.

  Os armazéns frigoríficos são um elo da cadeia do frio, que consiste em todo o 
processo desde a concepção, passando pelo armazenamento até o transporte do produto, 
preservando todas as condições de refrigeração e garantindo a sua conservação.

Para assegurar o correto gerenciamento da cadeia de frio, as empresas de armazenagem 
utilizam-se de sistemas de gerenciamento de armazéns ou WMS. Estes sistemas permitem 
o controle de todas as movimentações do estoque de gerenciamentos de tempo de vida de 
produtos, realização de inventários e suporte às tomadas de decisões estratégicas.

Ao adotar um sistema de gestão de gerenciamento de estoque (WMS), a empresa 
precisa realizar um processo de adequação entre as suas normas e as práticas operacionais 
e os procedimentos já padronizados no software adquirido. Neste processo de adaptação, 
a empresa pode alterar suas rotinas e procedimentos para se adequar ao padrão do 
sistema ou realizar customizações no próprio sistema.

As customizações geralmente possuem alto custo de desenvolvimento e 
manutenção, além de tornar mais complexa qualquer alteração nos padrões do sistema. 
Porém, podem gerar benefícios para a empresa ao permitirem maior controle e 
flexibilidade nas operações, além de redução de custo e tempo nas tarefas. No trabalho, 
analisaram-se os resultados das customizações realizadas em um sistema de WMS, 
evidenciando seus impactos sob o ponto de vista do usuário.

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

Segundo Rodrigues e Assolari (2007), no cenário de integração de dados, foi 
possível identificar que computadores deixaram de ser agentes automadores de tarefas 
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para geradores de informação.  Para Obrien (2010), a tecnologia da informação pode ser 
entendida como uma geradora de informações e conhecimentos, auxiliando nos processos 
de tomadas de decisão e influenciando diretamente o desenvolvimento de operações.

Assim surgiram alguns paradigmas da administração que defendiam a racionalização 
da produção, a divisão das atividades, a supervisão e a hierarquia empresarial.

2.1 tecnologia Da informação

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas 
as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam permitir a 
produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso e o uso das informações.

Segundo Albertin & Albertin (2008), os benefícios de TI podem ser divididos em 
tangíveis e intangíveis. Os tangíveis podem ser definidos como aqueles que afetam 
diretamente os resultados da empresa, tais como redução de custo e geração de lucros. 
Os intangíveis são os que causam melhorias de desempenho do negócio, mas não afetam 
diretamente no resultado da empresa, tais como informações gerenciais, segurança, etc.

Segundo Porter e Millar (1985), a TI é uma ferramenta poderosa para esta 
transformação, principalmente porque a TI está aumentando muito a habilidade das 
empresas para explorar as ligações entre as suas atividades, tanto interna quanto 
externamente à empresa. A utilização de sistemas de informação integrados está 
intimamente associada a essa habilidade.

2.2 sistemas De gestão De armazém (Wms)

Outra tecnologia de apoio aos processos logísticos são os sistemas de gestão de 
armazém, ou WMS, do inglês warehouse management systems. É um sistema de apoio 
gerencial de operações do dia a dia de um armazém e a decisões totalmente operacionais.

Algumas das funções que os WMS proporcionam com a Tecnologia de Informação 
está descrita no processo estratégico da empresa, destacando-se como: programação e 
entrada de pedidos; planejamento e alocação de recursos; portaria; recebimento; inspeção 
e controle de qualidade; estocagem; transferências; separação de pedidos; expedição; 
inventários; controle de carregamento; relatórios de saída (BONZATO, 1998).

2.3 projeto De tecnologia Da informação

A contratação de uma empresa de consultoria para projetos deste tipo é praticamente 
obrigatória. A experiência de já ter realizado outros projetos é muito importante, porque 
neste tipo de filosofia, independente de qual o produto que for escolhido, a consultoria 
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fará o impossível para que seja realizado o projeto com sucesso, por já ter passado por 
experiências semelhantes e problemas semelhantes em outras empresas.

Bancroft, Seip e Sprengel (1998), com base na análise de implementações de 
sistemas R/3 da SAP, afirmam que as primeiras decisões que a empresa deve tomar, 
após a escolha do pacote, devem dizer respeito a quais módulos serão implementados 
e em quais plantas ou localidades se dará esta implementação. Isso também se aplica a 
pacotes de outros fornecedores.

Bancroft et al. (1998) afirmam que, no passado, os sistemas customizados eram 
desenvolvidos a pedido de um departamento da empresa. A visão destes departamentos 
era naturalmente limitada por sua responsabilidade operacional. Cada departamento 
definia seus dados de acordo com seus próprios objetivos e prioridades. Isto se refletia 
no software desenvolvido pelos departamentos de TI das empresas.

2.4 escolha Da eqUipe técnica

Para Obrien (2010), a equipe técnica é a parte mais importante de uma projeto 
de implantação de uma novo sistema de ERP, pois não importa a tecnologia adotada, 
se gerentes e usuários finais não estiverem envolvidos com a mudança e os impactos 
que a mudança possibilitará. O primeiro desafio é identificar no funcionário os recursos 
necessários como: representatividade, liderança, relacionamento, disponibilidade, 
conhecimento técnico e empírico do seu setor de trabalho, etc. 

Selecionar uma equipe multissetorial também é uma tarefa da corporação para 
o sucesso do projeto. Eleger funcionários de apenas um setor ou unidade produtora 
acarretará uma visão unilateral que não permitirá elencar todos os processos e os seus 
impactos de necessidades. Além disto, na maior parte dos projetos, a equipe selecionada 
ficará com a tarefa de efetuar os testes em ambiente de desenvolvimento, treinamento 
dos outros funcionários e suporte após a virada do sistema. 

2.4.1 treinamento e resistência a mUDanças

Outra fase importante em um projeto é a de treinamento e a de propagação 
do conhecimento. Em qualquer organização, mesmo com sequências repetitivas de 
treinamento dos funcionários, o momento da utilização efetiva no novo sistema é uma 
quebra de paradigmas (LUCAS JR., 2006).

Segundo Côrtes (2008), a implantação de um novo sistema de rastreabilidade 
representa um projeto que afeta toda a organização, levando revisão de processos, 
utilizando uma sistemática de trabalho, levando maior rigidez nos processos, controles 
e outras modificações. É previsível então a manifestação de resistências a implantação 
desta nova tecnologia.
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Norris et al. (2001) relatam como fatores relevantes e que incrementam a 
complexidade na adoção de sistemas ERP: 

Resistência política: para o sucesso do projeto, é indispensável o compromisso dos  
que podem direcionar as mudanças, ou seja, os líderes; 

Desafios culturais: torna-se difícil mudar quando novas maneiras de trabalhar 
desafiam suposições básicas de uma cultura de negócios. Surgem questionamentos 
sobre por que alterar procedimentos que funcionavam anteriormente. 

2.5 estratégias De implantação

Uma das etapas mais importantes do projeto de adoção da tecnologia de ERP 
à estratégia de implantação é decisiva no sucesso do projeto. Para Menezes (2003), a 
definição e a execução de um projeto dentro de limite preestabelecido, respeitando as fases 
de desenvolvimento, estruturação, implantação e conclusão, permitirão identificar a fase 
do projeto que deverá sofrer algum tipo de modificação, seja ela conceitual ou de tempo.

2.6 cUstomização

Para que haja maior flexibilização de ferramentas de gestão, a customização 
de módulos específicos torna-se a solução mais adequada para a resolução de algum 
problema. Para Albertão (2001), customizar um sistema significa personalizar alguns 
algoritmos de programa, permitindo que esse programa atue de maneira a atender as 
peculiaridades da empresa.

Lozinsky (1996) definiu customização como alteração do produto com o objetivo 
de corrigir as diferenças e as incompatibilidades entre os processos da empresa e a 
forma do pacote ERP tratar estes processos.

2.6.1 Diferença entre parametrização e cUstomização

Customização de um módulo de um software é modificar um sistema para que 
ele possa se adaptar à realidade da empresa. Para isto, é necessário que a solução seja 
desenvolvida a partir apenas da premissa imposta pela empresa, pois todas as tabelas 
e os trabalhos a serem realizados e o comportamento serão programados por um 
especialista no ERP.

Parametrizar significa definir quais serão os parâmetros de como a ferramenta 
ou módulo irá se comportar. Por vezes, a parametrização é realizada em um módulo 
customizado e não necessariamente será realizada por um programador, podendo ser 
realizada por um funcionário treinado para a execução dessa função.
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2.6.2 sUa realização

A customização é realizada por profissionais em programação na linguagem 
Advanced Business Application Programming (ABAP), com base nas diretivas definidas 
pelo consultor do módulo.  Os programas de ABAP são executados sob um sistema 
lógico específico, que é parte do núcleo SAP. O sistema de lógica é responsável para 
processar indicações de ABAP, controlar a lógica do fluxo das telas e de responder 
pelos eventos a partir de comando dos usuários nas telas. Um componente chave do 
sistema de lógica em ABAP é a relação com base de dados, que converte indicações da 
base de dados independentes que serão tratados na banco de dados.

3 MEtOdOlOgIa

O trabalho se caracterizou como um estudo de caso, tendo como propósito 
uma avaliação formativa. Segundo Roesch (1999), a intenção da avaliação formativa 
é melhorar um processo que está em uso no momento da pesquisa, baseando-se em 
estudos de processos, avaliação de implementação e estudo de caso. Ainda segundo 
Roesch (1999), neste tipo de projeto, o propósito é melhorar ou aperfeiçoar sistemas ou 
processos, implica um diagnóstico de sistema atual e sugestões para sua reformulação, 
necessitando uma familiaridade com o sistema e, idealmente, a possibilidade de sugerir 
e implementar mudanças.

No estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa, cuja demonstração dos fatos 
e suas relações são realizadas com base na narrativa e na explicação lógica entre os 
mesmos (RICHARDSON, 1999). Aplicações do método qualitativo são úteis para se 
compreender aspectos psicológicos, cujos dados não podem ser coletados de modo 
completo por outros métodos devido à complexidade que denota (STAKE, 2011).

O Método qualitativo utilizado foi o estudo de caso. Esta forma de pesquisa 
investiga um fenômeno contemporâneo em seu ambiente natural, adotando múltiplas 
fontes de evidência sobre uma ou poucas entidades, sem o uso de manipulação ou 
controle (OLIVEIRA; MAÇADA; GOLDONI, 2006; YIN, 2005).

Em estudos de caso, a seleção dos participantes é realizada com base na relevância dos 
mesmos para a obtenção de informações sobre o que se deseja estudar. Para esta pesquisa, 
foram escolhidos os 3 colaboradores que estavam envolvidos diretamente com o projeto 
de implantação dos módulos do WMS-ERP. A seleção dos entrevistados considerou o 
tipo de envolvimento no projeto, a área envolvida e o nível hierárquico do funcionário. 

3.1 técnicas De coleta e análise Dos DaDos

No estudo, a coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, observação e análise 
documental (YIN, 2005). No processo de entrevista e observação, o pesquisador deve ser 
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capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as novas situações encontradas possam ser 
vistas como oportunidades de evidências a serem incluídas nas pesquisas (YIN, 2005).

A análise dos dados foi conduzida utilizando-se a técnica de adequação ao padrão 
sugerida por Yin (2005). A adequação ao padrão é uma técnica analítica que procura 
confrontar as evidências coletadas com um padrão teórico previamente elaborado. 
Neste estudo, o padrão teórico foi constituído pelo conjunto de impactos sugeridos da 
customização. Com base nas evidências coletadas, analisaram-se quais impactos foram 
verificados empiricamente e quais novos fatores foram descobertos.

4 RESUltadOS da pESqUISa

Analisando no contexto geral, a customização realizada para a empresa de 
armazenagem frigorífica alcançou seus objetivos e utilizações.

Porém, nesse estágio, durante a fase de levantamento de dados para o 
desenvolvimento de algumas questões que se apresentavam como problemas no período 
de customização e deveriam passar por tratativas localizadas a partir do momento de 
seus surgimentos, foi necessário:

Identificação precisa da necessidade por parte do armazém;

Compreensão total por parte do desenvolvedor;

Custos de desenvolvimento;

Tempo envolvido;

Pessoal envolvido para testes;

Aderência do pessoal;

Instabilidade das versões iniciais;

Novo desenvolvimento no caso de necessidades especiais.

4.1 motivação para a cUstomização

A versão inicial do ERP não atendia às premissas básicas já utilizadas pela 
empresa. Levantamentos operacionais de todos os processos, com intuito de mudanças 
profundas, foram descartados no início do projeto de mudança de sistema operacional.

A alteração nos processos era uma preocupação recorrente nos setores 
responsáveis pelos levantamentos de processos e desenvolvimentos, pois deveria ser o 
menos traumática possível para os usuários, para que não ocorressem quedas bruscas 
de desempenho nos períodos iniciais de uso da ferramenta e aderência total de todos os 
envolvidos nas operações.
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Com a prospecção de novos negócios, a utilização de um novo sistema de ERP 
era fundamental, porém em todas as alternativas disponíveis existiria a necessidade de 
desenvolvimento, principalmente para o atendimento dos pontos a seguir:

Serviços aos Clientes Internos e Externos;

Dificuldades para avaliação dos negócios;

Qualidade e adequação das informações;

Velocidade das informações;

Execução de processos operacionais.

No setor operacional, as necessidades de controle total de estoque físico e lógico 
tornam-se o principal foco do negócio, pois a partir desta premissa que todas as 
estratégias operacionais e comerciais serão determinadas.

Para tanto, o envolvimento de uma equipe da empresa para os desenvolvimentos 
permitiu que parte dos conhecimentos do sistema permanecessem em sua posse, e este foi um 
dos fatores determinantes para a escolha do software com necessidade de desenvolvimento.

4.2 impactos obtiDos com as cUstomizações

Resumindo, os impactos causados pelas customizações relatadas geraram benefícios:

Tabela 2 - Impactos das customizações

Impactos Positivos Impactos negativos
Possibilidade de adequar o ERP às 

necessidades da empresa.
Consultoria que a desenvolveu possui 
maior conhecimento sobre a tabela.

Gestão das informações. Instabilidade em situações específicas.
Informações concentradas. Não atualizada com os processos.

Menor tempo de operação.
Necessidade de conhecimento específico 

para configuração.
Fonte: Moraes e Pini (2013, p. 47).

4.2.1 impactos positivos

Muitos dos impactos positivos percebidos pela adoção do desenvolvimento 
não são percebidos pelos usuários finais, porém pelos gestores do sistema este é o 
resultado esperado.

Com os desenvolvimentos realizados, o período de treinamento e implantação 
foi menos traumático do que o esperado e o período de aderência foi diminuído, pois 
nenhum processo foi modificado, e sim foram adotadas apenas algumas correções.

Outro aspecto positivo é a possibilidade de adequação do sistema a novas demandas 
de trabalho e a velocidade com que estas mudanças são adotadas.
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Além disto, a fidelidade dos dados armazenados e o desempenho na velocidade nas 
consultas de informações são extremamente opostos ao software anterior, adicionando 
valor ao serviço oferecido ao cliente final.

4.2.2 impactos negativos

É possível que o excesso de customizações gere uma demanda maior de manutenção 
e alterações no sistema. Isto tem reflexo no custo total de manutenção e também na 
estabilidade geral do sistema, pois qualquer alteração realizada no sistema poderá 
impactar diretamente nas outras transações customizadas. E, também, o custo envolvido 
nas customizações foi considerado um item relevante no orçamento do projeto, porém 
mesmo assim foi mais interessante que a versão direcionada.

Também há o problema de atualizações de versões, pois o fornecedor do sistema de 
ERP não se responsabiliza por problemas gerados nas transações customizadas e eventuais 
problemas gerados a elas, ficando a cargo da empresa as correções, se necessárias.

Apesar de todos os processos de customização estarem documentados de forma a 
atender o padrão do fornecedor do ERP, sua linguagem é muito própria e o conhecimento 
está com as pessoas que participaram do projeto, o que pode significar risco à empresa, 
pois quando da saída de um dos envolvidos da empresa, o conhecimento segue com ele.

Outro problema é a indisponibilidade da consultoria para ajustes e reparos e 
contratar outra empresa para a prestação do serviço pode se tornar oneroso, pois será 
necessário um tempo de estudo para o entendimento de toda a lógica das customizações.

COnSIdERaçõES FInaIS

Os resultados obtidos por este trabalho foram válidos tanto para o acadêmico 
como para a empresa. A compreensão dos funcionários de que a mudança de ERP e as 
suas respectivas customizações eram necessárias para o seu crescimento tornou esta 
tarefa menos exigente e desgastante.

A utilização das transações customizadas comprova que o projeto proposto alcançou o 
sucesso esperado, e a aderência dos funcionários comprovou que os levantamentos, os testes 
e os treinamentos estavam na direção correta e de acordo com os objetivos da empresa.

Seguindo a lógica da customização, sugere-se à empresa a automação de mais 
processos logísticos. Com o aumento dos processos operacionais automatizados, é 
possível diminuir o uso de recursos humanos para a realização das tarefas, resultando 
em menores custos, maior produtividade e maior rapidez.

A falta de medidas e indicadores anteriores à customização e até mesmo a 
inexistência de algumas das ferramentas customizadas no ERP anterior não permitiram 
comparações fiéis aos números de desempenhos.
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RESUMO

Este trabalho de iniciação científica teve por objetivo apresentar o mercado mundial 
de obras de arte e a participação brasileira neste cenário. Para isto, fez-se necessário 
contextualizar o desenvolvimento histórico do mercado de obras de arte na sociedade; 
identificar os principais mercados comercializadores de obras de arte no mundo e 
relatar a participação brasileira neste mercado. A metodologia utilizada na pesquisa 
foi a abordagem qualitativa, com coleta de dados em material bibliográfico e fins 
descritivos. Como principais resultados alcançados, destaca-se que a evolução histórica 
da sociedade esteve permanentemente envolvida por aspectos culturais e que, assim 
como a evolução humana, o mercado de arte interagiu com o processo de globalização e 
as relações comerciais entre os países. Outro fator importante ressaltado pela pesquisa é 
que a participação do mercado brasileiro de obras de arte encontra-se em plena expansão 
e desenvolvimento, mas ainda carece de investimentos e de leis de incentivo à cultura, 
não conseguindo, desta forma, fazer concorrência aos principais mercados do mundo, 
Estados Unidos, Inglaterra e Europa, que são países de economia estável e que possuem 
população com poder de compra mais elevado, com maior nível de educação e melhor 
acesso à cultura. 
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1 IntROdUçãO

A arte é a expressão da vida, que proporciona ao ser humano o pleno 
desenvolvimento do seu raciocínio e da sua personalidade por meio de suas emoções e 
capacidade de criar. Esta participa diretamente no processo de evolução da sociedade, 
dando a ela formas e sentidos. 

Frente a um mundo globalizado, os governos de vários países, como Estados 
Unidos e Inglaterra, passam a dar destaque para o campo artístico e seus aspectos 
mercadológicos, considerando arte como uma forma de desenvolvimento econômico, 
cultural e de investimento. 

O desenvolvimento da economia mundial fez com que o poder de compra das 
pessoas aumentasse, possibilitando a aquisição de obras e o início de um novo mercado 
dedicado a quem se interessa por arte e cultura, sendo bastante oportuna a elaboração 
de pesquisas nesta área. 

Diante do contexto apresentado, este estudo tem como foco apresentar o 
mercado brasileiro de obras de arte no cenário internacional, levando em consideração 
aspectos culturais e econômicos. Relata-se, também, uma breve contextualização 
sobre o desenvolvimento da sociedade em paralelo ao mercado de arte, ressaltando 
sua relevância perante a história das civilizações. Destacam-se também na pesquisa 
aspectos comerciais e econômicos do mercado de obras de arte no mundo, em especial 
no Brasil, relatando a participação do país frente aos demais concorrentes.  

Percebe-se que a internacionalização do mercado de obras de arte brasileiro é um 
tópico de estudo ainda recente no mundo contemporâneo, porém pesquisá-lo é, sem 
dúvida, um dos meios possíveis para se compreender não apenas as movimentações 
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de mercado, mas também questões de cerne antropológico. A metodologia aplicada na 
pesquisa foi a abordagem qualitativa, como meios de coleta em dados bibliográficos, 
destaque para os autores Apex-Brasil (2013); Creedy (1975); Fialho (2013); Finkelstein; 
Braga; Esmanhotto (2013); Gombrich (1999); Jacques (2012); Ponzenato; Gauer (2001); 
Soares (2013) e Tardáguila (2013). Quanto aos fins, a pesquisa teve caráter descritivo.

2 aRtE: COntExtO hIStóRICO

O termo ‘arte’ desafia qualquer breve definição comumente aceita como verdade 
absoluta. Sua interpretação fica a critério de cada indivíduo e da maneira em como este 
absorve a arte para si, mediante suas emoções e capacidades de pensar e questionar. 

Para compreender a verdadeira importância do assunto proposto, deve-se 
primeiramente levar em consideração a história da arte como parte da história das 
civilizações. Independente de sua época, seja primitiva ou contemporânea, toda obra de 
arte visa ser uma síntese que reflete o artista em relação à sociedade e à psicologia do 
seu tempo, às suas crenças e à sua natureza (CREEDY, 1975). 

Embora os artistas que produziam objetos de arte no início da história da 
humanidade fossem anônimos, praticamente tudo o que se sabe sobre os povos primitivos 
vem da arte que estes produziram, como pinturas no interior de cavernas, esculturas e 
ossos pintados. 

Foram encontradas figuras de cervos, cavalos, mamutes e outros animais. A figura 
humana também aparecia, mas em menor quantidade e retratada de forma grotesca 
(GOMBRICH, 1999).

Com o passar do tempo, o homem, que era nômade, adotou um estilo de vida 
mais complexo, de viver em grupos, se fixando em um só lugar, plantando sua comida, 
criando animais, fazendo trocas e criando organizações sociais, das quais viriam a surgir 
os primeiros Estados. 

O primeiro período em que a história divide-se é o da idade antiga, há cerca de 
3200 anos a.C, que se inicia com o aparecimento da escrita e segue até a queda do 
Império Romano no Ocidente. Este foi o tempo das grandes civilizações míticas como 
as da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma (POZENATO; GAUER, 2001).

Em paralelo à civilização egípcia, a Grécia, outra sociedade importante, dava seus 
primeiros passos para o crescimento. Sociedade esta que influencia o mundo ocidental 
até os dias de hoje, seja em estudos, em arte, em modo de pensar ou em formas de 
cultura. Os gregos ancestrais estavam preocupados com a filosofia, a arte do pensar, o 
teatro e a matemática.

No início, faziam esculturas e obras em pequena escala, mas com os egípcios 
aprenderam a trabalhar com monumentos de grandes proporções. Eram exércitos 
de pessoas construindo templos, estátuas. Essa soma de culturas foi suficiente para 
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uma verdadeira revolução artística. Comerciavam como nunca, trocavam ideias e 
conhecimento. Foi nesse momento histórico e nessa atmosfera que as pessoas com 
maior poder aquisitivo começaram a colecionar obras de arte, mandando fazer réplicas 
das mais famosas quando não podiam comprar as verdadeiras ou pagavam preços 
estratosféricos pelas obras originais. A Cidade-Estado e os burgueses detinham o 
monopólio da demanda de obras (GOMBRICH, 1999).

Entre os séculos V e XV, durante a Idade Média, o triunfo da mentalidade do 
Cristianismo estava perto de se consumar. O Cristianismo foi uma religião que sofreu 
influência de várias formas de pensamento. Foram criados os dez mandamentos, o 
conceito de pecado e as doutrinas. 

Milhares de pessoas se mobilizavam para construir impérios, templos, faziam 
pinturas e obras complexas, um grande esforço, levando em conta a escassez de recursos 
no início dos tempos. Buscavam respostas para sua condição de vida, filosofavam e 
questionavam sobre o futuro. Crenças como judaísmo e budismo foram adotadas e 
valores foram sendo criados (BATTISTONI FILHO, 2005).

A partir deste momento, a Igreja Católica passou a dominar o cenário religioso. 
Influenciou as formas de comportamento e de pensar e se autointitulava como a única 
intermediária entre a humanidade e Deus, passando a deter também o monopólio do 
mercado de artes. Os que questionavam suas doutrinas eram considerados inimigos e 
severamente punidos (POZENATO; GAUER, 2001). 

Além de patrocinar artistas, a Igreja foi a maior compradora de obras de arte 
da Idade Média. Eram levantados palácios, torres, feitas pinturas sobre Deus, anjos, 
acontecimentos bíblicos, tudo em grande escala, para poder instruir e moralizar os fiéis.

Este contexto histórico refletiu um período muito conturbado em que se 
estabeleceram os feudos e ocorreram guerras de conquista territorial. As igrejas eram 
implacáveis, ficavam cada vez mais amplas para sustentar o grande número de fiéis. Artes 
que não fossem religiosas eram consideradas profanas (POZENATO; GAUER, 2001).

Nesta ocasião, as atividades artísticas eram alavancadas pelo crescimento das 
cidades, pois muitos edifícios eram levantados e precisavam ser decorados para a 
camada social que se desenvolvia. Os lares dos nobres foram decorados com pinturas e 
esculturas (JACQUES, 2012).

Durante este período houve muitos acontecimentos históricos. Daí em diante, 
as ideias das pessoas se voltavam para o real, o científico, o específico. Houve grande 
avanço tecnológico e o ritmo de vida se acelerou. Os artistas retrataram a história de seu 
tempo, guerras; implementações de sistemas políticos, como democracia; sentimentos 
de pessimismo, medo, raiva, esperança, agonia.

Em meio a manifestos sociais e políticos a favor da democracia para massas, a 
Europa mudava a visão de futuro da humanidade, sentindo ainda os efeitos da Revolução 
Industrial e da Revolução Francesa. A arte moderna refletiu as inquietações do período. 
Caracterizou-se pela quebra de laços com o passado e pelo intuito de chocar o público, 
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pregando ideias radicalmente novas. Os movimentos de vanguarda europeia refletiram 
de forma incontestável a perplexidade do ser humano para o contexto histórico daquela 
época (GOMBRICH, 1999).

Em paralelo, na Holanda, o comércio de artes se desenvolvia de forma a criar um 
padrão semelhante ao que se tem hoje. A burguesia que tomava poder em várias partes 
do mundo investia muito no setor imobiliário e as primeiras feiras internacionais de 
obras de arte foram criadas para que os artistas vendessem seus produtos por meio 
dos marchands, profissionais que intermediam as negociações entre o artista e o cliente 
(JACQUES, 2012).

Neste mesmo período, o setor industrial crescia; o avião, o telefone, o automóvel, 
a fotografia e os grandes edifícios em ferro foram inventados. Novos sistemas políticos 
foram implantados e a arte girava em torno do ambiente. Foram criados novos 
movimentos artísticos, como o realismo e o impressionismo, que se consolidaram no 
século XIX. Era o início da idade e da arte moderna (POZENATO; GAUER, 2001).

Não mais a serviço da Igreja ou da nobreza, a arte moderna referia-se a uma 
nova forma de arte em um momento em que representar a realidade fielmente não era 
mais importante. Com o nascimento da fotografia, houve uma diminuição drástica na 
demanda por obras de arte tradicionais. A arte se tornara universal. Vários países do 
mundo produziam sua própria arte, de acordo com seus aspectos culturais.

Considerando o método de visão capitalista e os organismos de democratização da 
cultura, alterou-se a visão clássica da arte. Com o nascimento das primeiras galerias de 
arte, essa passa a ser notada como um item de consumo, o que reafirma o mecenato e o 
investimento privado dos burgueses (DONATO, 2010).

Grande parte de todo o acervo artístico produzido ao longo da história se encontra 
em museus, galerias de arte e sob a posse de colecionadores que investem grandes 
valores em leilões e vendas de obras. Com o passar do tempo, este mercado foi ficando 
cada vez mais valorizado e elitizado.

Atualmente, o artista é um indivíduo livre, que produz mercadoria e se sustenta 
por meio dela. Não depende mais de instituições como antes, pode criar livremente, sem 
ter que registrar pinturas de cunho político ou religioso. Os alicerces de compra e venda 
de obras foram estruturados com instâncias que intermediam vendedor e comprador 
como os museus, os catálogos especializados em preços e cotações de obras, centros 
culturais, feiras internacionais, leilões e galerias (JACQUES, 2012).

3 MERCadO MUndIal dE ObRaS dE aRtE: pRInCIpaIS MERCadOS

Com o passar do tempo, as nações foram ficando cada vez mais interligadas por 
meio do comércio, expandindo todos os mercados mundiais. O interesse por obras de 
artistas conhecidos internacionalmente aumentou e a demanda por novas obras de 
arte também.
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No século XX, a arte contemporânea foi implantada de forma definitiva no 
mercado da arte. Os mecenas definem qual arte querem patrocinar. Além da dificuldade 
de aproximar público e clientes, os artistas batalham para conseguir patrocinadores. 
E nessa cadeia, age a aristocracia – que agora é o governo – e o empresariado mostra-
se como prestigioso mecenas, procurando visibilidade assim como benefícios fiscais 
(DONATO, 2010).

O fato de a arte estar tão globalizada se deve tanto ao desenvolvimento da 
tecnologia e dos meios de comunicação, assim como do aumento do poder de compra das 
pessoas ao longo da história. Muitas galerias de artes foram criadas para que os artistas 
vendessem suas obras para o público. Vários leilões são feitos ao redor do mundo e este 
mercado movimenta grande quantidade de dinheiro (SMIERS, 2006).

Desta forma, foi se estabelecendo o mercado mundial de obras de arte, em paralelo 
ao avanço da tecnologia e da globalização. Partindo deste ponto, o cenário mercadológico 
artístico, que até então era regional, passou a se ampliar, dando oportunidade para os 
mais variados mercados ao redor do globo.

Sob este aspecto, o atual mercado artístico vem se desenvolvendo e interligando-se 
ao mercado empreendedor, formado por pessoas que têm interesse em arte e negócios. 
Tanto as economias mais potentes como as emergentes fazem parte deste mercado. 
As galerias de arte espalhadas pelo mundo facilitam a exposição e a venda de obras de 
artistas dos mais diferentes lugares.

 Algumas atividades destinadas a essas galerias de arte são exposições de pinturas, 
instalações, quadros e as mais variadas formas de artes visuais. Os investidores destes 
estabelecimentos, também conhecidos como marchands, podem realizar leilões, abrir 
espaço para novos artistas, fazer feiras, workshops e outros eventos (SMIERS, 2006).         

Tendo o espaço disponível para o negócio, o investidor procura a melhor 
forma de atuar no mercado e quais atividades sua galeria exercerá. A busca pela 
internacionalização, além de depender do mercado e de inúmeros fatores, vai depender 
também do investimento inicial e das formas de comercialização.

Estados Unidos, Europa e Reino Unido são as grandes potências do mercado 
artístico mundial, que além de serem as regiões que mais exportam obras de arte, 
também são as que mais importam. 

Os produtos do complexo ‘entretenimento’, que reúnem, sobretudo, obras de arte 
e instrumentos musicais, significou em 2010 0,4% do total importado pelos Estados 
Unidos do mundo, num total de US$ 7,5 bilhões. Cabe destacar a relevância do mercado 
de arte nas importações estadunidenses deste complexo, uma vez que 83,3% são de 
obras de arte. No período entre 2005 a 2010, estas importações representaram uma taxa 
de crescimento médio de 1,1%. Reino Unido e França são apontados como os principais 
exportadores desses produtos para os EUA (APEXBRASIL, 2013).

A Europa, berço da cultura ocidental, reúne inestimável riqueza de valor histórico, 
cultural e artístico, tendo até os dias atuais as maiores e mais importantes feiras 
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internacionais de arte contemporâneas e bienais, que são de fundamental importância 
ao mercado global das artes plásticas e visuais (BRASIL/FECAMP, 2011).

No que diz respeito a valores, estes variam de acordo com as ‘tendências’ e com o 
status do artista. Dentre as mais caras, encontra-se “Os Jogadores de Carta”, do Francês 
Paul Cézanne, que foi vendida para a família real do Qata em 2011 pelo valor de US$ 250 
milhões; a obra “La Rêve”, do espanhol Pablo Picasso foi vendida em março de 2013 por 
US$ 155 milhões para o famoso empresário de Wall Street Steven A. Cohen; e o “Retrato 
de Adele Bloch-Bauer I”, pintado pelo austríaco Gustav Klimt, foi vendido pelo valor de 
U$ 135 milhões para o empresário americano Ronald Lauder (SOARES, 2013).

4 paRtICIpaçãO dO bRaSIl nO MERCadO MUndIal dE ObRaS dE aRtE

A partir dos anos 2000, o Brasil começou a ser destaque na mídia internacional. 
Com sua economia expansiva e estável, a arte contemporânea brasileira se tornou de 
fato representativa em importantes instituições britânicas, categoricamente assumindo 
lugar de destaque em relação a outros mercados com obras artísticas de credibilidade 
(BRASIL/FECAMP, 2012).

Deste modo, o Brasil encontra-se ainda em fase de amadurecimento no que diz 
respeito à sua internacionalização no mercado mundial de obras de arte, uma vez que 
são recentes os investimentos maciços em exportação e políticas culturais. Apesar da 
sua participação ser recente no plano internacional, o país vem obtendo bons resultados 
com exportações de obras de arte. 

Pode-se constatar que os principais países que importam obras de arte do Brasil 
estão entre os mais bem-sucedidos do mercado artístico mundial. Em 2012, os principais 
destinos das exportações brasileiras, como destaca Pontes (2013 apud APEX-BRASIL 
2013, p. 1), “[...] foram Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, França e Hong Kong. O 
maior crescimento foi em exportação para o Reino Unido, no qual a demanda cresceu 
200% entre 2011 e 2012.”. 

Para vendedores e galerias que operam no exterior, feiras internacionais, como 
a Art Basel em Miami ou a Arco Madrid, são as principais plataformas de comércio: 
95% das exportações de obras de arte do Brasil são negociadas em eventos como 
estes. Mesmo com grandes custos, a participação de galerias brasileiras em feiras 
internacionais aumentou nos últimos dois anos, provocando um crescimento de cerca 
de 40% no volume de exportações (PONTES, 2013 apud APEX-BRASIL 2013).

Os preços das obras negociadas variam de acordo com as galerias e com os artistas 
filiados a ela. Finkelstein, Braga e Esmanhotto (2013, p. 28) apontam “[...] de R$ 2.000 
para as obras mais baratas até R$ 700.000 para as obras mais caras, embora a variação 
seja grande, existindo peças à venda por cerca R$ 250 e outras que são avaliadas em 
mais de R$ 8 milhões”.
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A exportação de obras de arte e antiguidades no Brasil aumentou 403% de 2007 
até 2012. Elevou-se de US$ 9,2 milhões para US$ 46,3 milhões, em uma curva crescente 
que, em suas necessitadas dimensões, ultrapassou a registrada pelas exportações de 
petróleo, minério e carne. No que se refere a importações, os números também foram 
significativos. Em 2007 o país importou US$ 15,2 milhões em antiguidades e obras 
de arte. Em 2012 esse valor foi mais do que duplicado, atingindo a marca de US$ 38,5 
milhões (TARDÁGUILA, 2013).

Tardáguila (2013) destaca que, vencidas ao menos três barreiras – alta taxação, 
burocracia alfandegária e falta de profissionalização de galerias e artistas –, o crescimento 
pode ser ainda maior do mercado brasileiro de obras de arte.

Entretanto, mesmo obtendo bons lucros com importações e exportações, o 
amadurecimento do mercado brasileiro de arte depende também de outros fatores 
importantes. O potencial de internacionalização deste mercado não deve ser 
examinado apenas em relação ao valor do volume de vendas para o exterior. Como 
apontam Finkelstein, Braga e Esmanhotto (2013, p. 31), “[...] existem outros fatores, 
fundamentais, que falam da inserção e da visibilidade internacional conquistada pelas 
galerias brasileiras”.

Segundo Brasil/FECAMP (2012), o Brasil só conseguirá participar como um 
mercado importante no cenário internacional no âmbito da arte se houver o fortalecimento 
do sistema das artes de modo geral, que necessita de todo um mapeamento e diagnóstico 
do setor, produção de estudos penetrados em toda a cadeia produtiva e da prática de 
políticas públicas coerentes e em longo prazo. As iniciativas atuais são pouco eficientes 
e na maioria dos casos sem continuidade.

Dentre todas as leis já criadas pelo governo nacional para incentivar a cultura 
brasileira, há a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei n° 8313, de 23 de dezembro de 
1991), chamada de Lei Rouanet, a qual é a principal.

A Lei Rouanet recebeu fama e ficou conhecida essencialmente por sua política 
de incentivo fiscal. Este mecanismo permite que cidadãos (pessoas físicas) e empresas 
(pessoas jurídicas), ou seja, os investidores aproveitem parte do Imposto de Renda 
devido em ações culturais. As pessoas que apoiam podem valer-se da isenção em até 
100% do valor no Imposto de Renda. Além da isenção fiscal, elas investem também 
na figura institucional e na marca da empresa. Uma das questões importantes deste 
engenho de incentivo à cultura é que, além de ter benefícios fiscais sobre o valor do 
incentivo, estes incentivadores fomentam ações culturais que não se condizem em 
programas do Ministério da Cultura (GLOBO UNIVERSIDADES, 2013).

A Lei Rouanet é a única existente no país com o objetivo de dar suporte ao ramo 
das artes. Outras iniciativas e parcerias criadas com o intuito de promover a cultura 
brasileira já foram criadas, porém nenhuma iniciativa com o formato de lei, o que de 
certo modo fragiliza o potencial de mercado cultural e artístico nacional.

A eficácia e o desenvolvimento do mercado vêm escoltados, pela primeira vez, 
de um abalo de profissionalização e preparo setorial das galerias que contribuem 
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para o seu reconhecimento como elemento importante da economia criativa do país. 
Importante fato desse processo foi a criação, em 2007, da Associação Brasileira de Arte 
Contemporânea (AbAct) e do Projeto Latitude - parceria entre a AbAct e a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-BRASIL) - voltada 
à inclusão das galerias de arte contemporânea brasileiras no mercado internacional 
(FIALHO, 2013).

Seguindo a apresentação dos incentivos ao mercado da arte no Brasil, destaca-se a 
Fundação Nacional de Artes (Funarte). Este é o órgão do governo federal responsável 
pela criação de políticas públicas de promoção às artes. A função da instituição, que é 
vinculada ao Ministério da Cultura, é a formação de público para as artes brasileiras.

Para conduzir a promoção de artes, a Funarte concede bolsas e prêmios, sustenta 
programas de circulação de artistas e bens culturais, agencia oficinas, publica livros, 
recupera e disponibiliza acervos, fornece consultoria técnica e ampara eventos culturais 
em todos os estados do país e do exterior. Além de possuir espaços físicos culturais em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, a Funarte disponibiliza 
parte de seu acervo de graça na Internet (FUNARTE, 2013).

Diante do exposto, encerra-se a apresentação do mercado brasileiro de obras de 
arte, sua participação no cenário mundial e as principais movimentações existentes 
atualmente para incentivar e melhorar a competitividade nacional perante os principais 
mercados mundiais. Destaca-se, ao final, que o país dispõe de bons desempenhos, porém 
ainda incipientes, se comparados aos demais mercados apresentados neste estudo.

6 COnSIdERaçõES FInaIS

Concluindo esta pesquisa e atendendo ao primeiro objetivo específico de 
contextualizar brevemente o desenvolvimento histórico do mercado de arte na sociedade, 
nota-se que o mercado de arte sempre dependeu de figuras que o patrocinassem ao longo 
da história, e os principais investidores foram igreja, governo e classe A. Atualmente, 
os artistas dependem mais de iniciativa privada para suas produções do que do próprio 
governo. Com o passar do tempo, a arte e a cultura têm se massificado de modo que 
outras classes sociais também estão tendo acesso a este mercado, proliferando cada vez 
mais a diversidade cultural e artística mundial.

Atendendo ao segundo objetivo específico de identificar os principais mercados 
mundiais de obras de arte, pode-se destacar que os mercados de arte mais poderosos 
do mundo são atualmente Estados Unidos e Inglaterra, que possuem grandes e 
importantes acervos artísticos, políticas de incentivo à cultura, amplo patrimônio 
histórico, estabilidade econômica e artistas em atividade. Outros países da Europa, 
como França e Alemanha, também ocupam posição de prestígio no mercado de artes.

Respondendo ao último objetivo específico de relatar a participação brasileira no 
mercado internacional de obras de arte, percebe-se que a participação nacional neste 
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comércio ainda é limitada, com baixa produção em nível global, porém é um mercado 
recente e que ainda está em desenvolvimento. Acredita-se que, mediante incentivos por 
parte do governo, iniciativa privada, aperfeiçoamento do sistema de arte e ampliação 
do acesso à cultura, este mercado poderá continuar se expandindo e atingir melhores 
resultados na balança comercial do país.

Destaca-se, ao final deste estudo, a importância de estimular pesquisas científicas 
nesta área, uma vez que existem poucos dados levantados sobre o mercado de artes 
brasileiro e sobre o consumo de cultura nacional, bem como poucas produções 
bibliográficas sobre o tema. Para que este estímulo ocorra de forma plena e eficaz, 
é preciso que haja amplos investimentos em educação no país, para que o interesse 
da população por cultura aumente a longo prazo, gerando, assim, motivação para a 
produção cultural nacional.

Para finalizar, sugerem-se, como novos temas de pesquisa, estudos relacionados 
à arte e ao mercado como tratamento administrativo para importação ou exportação 
de obras de arte e bens culturais; e questões ligadas a seguro e logística de transporte 
internacional de obras de arte.
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RESUMO

Este trabalho demonstra a variação da demanda no consumo de alimentos em dias de 
jogos esportivos. O estudo foi realizado na região metropolitana de Florianópolis (SC), 
com o objetivo de demonstrar se há oscilação na demanda de produtos alimentícios 
nestes períodos, subsidiando as ações das empresas envolvidas no abastecimento e 
no atendimento das necessidades de seus clientes quando da variação da demanda. A 
pesquisa utilizou metodologia quantitativa com abordagem qualitativa. O envolvimento 
do marketing na compreensão do comportamento do consumidor contribui como 
ferramental e é considerado em todos os resultados desta pesquisa para a toma da 
de decisão gerencial para a otimização da cadeia de abastecimento. Neste sentido, os 
resultados demonstraram uma variação positiva nas vendas de alimentos à base de 
amendoim nos dias que ocorreram jogos de futebol com os times regionais da série 
B, do campeonato brasileiro, assim como durante a Copa do Mundo de 2014 e não 
identificaram oscilação relevante, na demanda, durante os períodos de realização de 
jogos de times da série A.
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 IntROdUçãO

Os eventos esportivos no Brasil, principalmente o futebol, são apreciados por uma 
grande parcela da população tanto nos campeonatos nacionais como na Copa do Mundo 
e em jogos regionais. O futebol atinge diversas sociedades em todo o mundo, onde 
250 milhões de participantes diretos e 1,4 bilhão de pessoas têm interesse pelo esporte 
(GIULIANOTTI; ROBERTSON, 2004). O futebol exerce uma grande influência no 
hábito de consumo dos torcedores, que consomem, além dos ingressos, outros produtos. 
Os mesmos também compram diversos artigos, acessórios e souvenires, principalmente 
vestuário, como a camiseta do seu time (RODRIGUES, 2009). 

A metodologia utilizada nesta pesquisa caracteriza-se como quantitativa com 
abordagem qualitativa. Quantitativa, pois utilizou cálculos para entender as variações 
nas vendas diárias. Utilizou-se também a coleta de dados secundários das vendas 
diárias, estes dados foram obtidos por meio de uma ferramenta de gestão, que fornece 
uma visibilidade do ponto de venda, ou PDV. O PDV é qualquer estabelecimento que 
disponibiliza produtos ou serviços aos consumidores (BLESSA, 2008).

Com base nas vendas que ocorreram no ano de 2013, os dados foram calculados 
pela média aritmética simples. A média se calcula por meio das somas dos valores, 
divididos pelo número total de eventos (TOLEDO; OVALLE, 1995; TEIXEIRA, 
2002). Foram considerados os períodos de venda para os dias sem os jogos, cuja média 
é comparada com os dias que ocorreram os jogos, para entender se há ou não oscilação 
da demanda destes produtos. A abordagem qualitativa foi necessária para entender 
como o consumidor se comporta e quais suas preferências de times. Uma pesquisa de 
opinião foi analisada para entender qual é a preferência dos torcedores na região da 
Grande Florianópolis. Uma segunda análise foi feita durante os jogos da copa de 2014, 
considerando todas as lojas da rede e analisando a média de venda, nos dias que o Brasil 
jogou, comparando as vendas dos dias com os jogos e sem os jogos.

Do fato de este público consumir muitos produtos que estão relacionados ao tema 
futebol e a empresa analisada não ter um apelo mercadológico diretamente relacionado 
a algum clube, surge a seguinte questão: Existe variação da demanda no consumo de 
alimentos em dias de jogos? Baseou-se no monitoramento das vendas do fornecedor 
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de alimentos em uma determinada rede de supermercados em Santa Catarina, mas 
somente as lojas localizadas na região da Grande Florianópolis foram consideradas, 
pois cada região tem um comportamento de compra diferente (LAS CASAS, 2006).

2 bREvE REvISãO tEóRICa

Para uma melhor compreensão dos temas abordados neste trabalho, serão 
abordados alguns dos principais conceitos utilizados.

2.1 logística

A logística tem a função de entregar o produto para o consumidor final, para que 
este tenha disponível o que precisa no momento que desejar. O marketing também tem 
como objetivo disponibilizar o produto no ponto de venda, alavancando desta forma as 
compras por impulso. Um dos objetivos da logística está em reduzir as distâncias entre 
o fornecimento e o consumo final, disponibilizando produtos e serviços aos clientes 
quando eles desejarem (BALLOU, 1993; IMAM, 2000). 

A logística fornece os meios para atender o cliente final, o marketing se preocupa 
em satisfazer o cliente, por isto os conceitos de marketing e logística são fundamentais 
para qualquer estratégia de venda. Neste sentido, o marketing é uma ferramenta 
para promover um produto ou serviço. Não adianta ter um produto superior e o 
consumidor não perceber. Às vezes, o consumidor só precisa saber que algo existe e 
assim criar um desejo para um produto que nem sempre é essencial, como afirmam 
Kotler e Keller (2006, p.172): “O propósito do Marketing é satisfazer as necessidades 
e os desejos dos clientes-Alvo”.

2.2 Marketing E COMpORtaMEntO dO COnSUMIdOR

Os consumidores são motivados por necessidades e desejos. As necessidades são 
as forças básicas; os desejos são as necessidades aprendidas durante a vida, por exemplo, 
todos necessitam de água ou de algum líquido, mas algumas pessoas aprendem a desejar 
água (MACCARTHY; PERREAULT, 1997). Os desejos são aspirações de obter mais 
satisfação do que o necessário para melhorar a condição insatisfatória (CZINKOTA 
et al., 2001). Segundo Palmer (2006, p. 35), “consumidores são motivados pelo desejo 
de satisfazer necessidades complexas, e esse deveria ser o ponto de partida de todas as 
atividades de marketing”.

Os conceitos do comportamento do consumidor, o marketing e a logística ajudam 
a entender o cliente final, como ele se comporta, melhorando a previsão da demanda e 
tendo o produto na quantidade correta, evitando excessos que podem gerar perda por 
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vencimento ou por gerar estoque desnecessário e, principalmente, entender quando vai 
entrar um período sazonal, quando uma quantidade maior de produtos é necessária para 
atender aos clientes, com o objetivo de manter o ponto e o ressuprimento ideal. 

2.3 controle De estoqUes

Para Ching (2009), o ponto de ressuprimento auxilia no controle dos estoques 
como uma proteção para as oscilações de demanda. Entender as oscilações é 
importante também para evitar a perda de venda por ruptura e ao mesmo tempo 
evitar estoques elevados. Para Viana (2006), a ruptura é quando o estoque chega a 
zero. Para todas as empresas envolvidas no processo produtivo e de distribuição, é 
importante conhecer seu cliente no final da cadeia, para gerenciar da melhor forma os 
recursos e as ociosidades.

A pesquisa monitorou as vendas no ponto de venda de uma linha de produtos de 
um determinado fornecedor. Em uma rede de supermercados em Santa Catarina foram 
selecionadas apenas as lojas localizadas na região da Grande Florianópolis.

Para este monitoramento e coleta de dados, foi utilizada uma ferramenta de 
gerenciamento que serve para o controle e a medição dos estoques, e serve também para 
visualizar as quantidades diárias vendidas em cada loja. Essa ferramenta é concedida 
pelo fornecedor para controle do ponto de venda, e também pode ser considerada um 
VMI (Vendor Managed Inventory). No Estoque Gerenciado pelo Vendedor, ou VMI, o 
fornecedor é responsável pelo gerenciamento dos estoques no cliente (BERTAGLIA, 
2003; LAVRATTI, 2006).

3 CaRaCtERíStICaS dO públICO COnSUMIdOR

Para compreender quais os dias cujo consumidor desta região acompanha os 
jogos, foi necessário entender para quais os times de futebol os torcedores da região da 
Grande Florianópolis têm preferência. Segundo a pesquisa feita pela Lupi & Associados 
(2011), os torcedores ficam divididos nesta região, praticamente, entre os dois times 
locais, que são o Figueirense, com 29,5%; e o Avaí, com 28,7%. Ficaram em 3º e 4º lugar 
o Flamengo e Grêmio, com 9,4% cada, com preferência dos torcedores desta região. 
Com base nestes dados, o monitoramento das vendas foi feito de acordo com os dias que 
estes dois times (Avaí e Figueirense) jogaram.

Os produtos alimentícios deste estudo são feitos com amendoim, pois este tipo de 
alimento também tem um fator cultural, normalmente são os petiscos mais consumidos 
por quem assiste aos jogos de futebol. De acordo com Kotler e Keller (2006), o 
comportamento do consumidor sofre influências de fatores culturais, sociais, pessoais e 
fatores psicológicos, sendo que os fatores culturais exercem maior influência.
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 4 RESUltadOS da pESqUISa

Para obtenção dos resultados foi calculado a média de venda em unidades nos 
dias que ocorreram os jogos, para comparar com a média de venda dos dias em que não 
ocorreram jogos. Os dados coletados foram organizados em uma planilha para o cálculo 
e cruzamento dos dados.

Algumas correlações foram feitas para entender a variação da demanda em dias 
específicos que ocorreram os jogos do Avaí e do Figueirense e também nos dias que 
ocorreram os jogos das séries A e B.

O Gráfico 01 apresenta a média de venda de todos os itens consolidados, dividido 
apenas na categoria de doces e salgados. O gráfico contempla todos os jogos da série B, 
incluindo os dias nos quais o Avaí e o Figueirense jogaram.

Gráfico 01 - Média de vendas com jogos da série B 2013

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme demonstrado no Gráfico 01, comparando a média de venda dos dias 
sem jogos e dos dias com jogos, obteve-se uma variação positiva, com aumento de 
17% nas vendas na linha de salgados. A linha de doces teve um crescimento ainda 
maior, com 139%.

No Gráfico 02, a mesma comparação foi feita, mas neste caso foram considerados 
apenas os dias em que o Avaí e o Figueirense jogaram.

O Gráfico 02 demonstrou que, quando os times Avaí e Figueirense jogaram, a 
média de venda da categoria de salgados obteve uma variação nas vendas positiva.

Para entender a influência dos jogos do Avaí e do Figueirense, foi feita a mesma 
análise com os jogos da Série A. Esses jogos ocorrem em dias diferentes dos jogos da 
Série B,(da qual o Avaí e o Figueirense fazem parte), porém em seis dias ocorreram 
jogos do Avaí e Figueirense no mesmo dia que ocorreram jogos na Série A. Esses dias 
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nos quais o Avaí e o Figueirense jogaram foram excluídos para não distorcer a média 
de venda. O Gráfico 03 demonstra a média de vendas nos dias que ocorrem somente os 
jogos da Série A, comparando-os com a média de venda dos demais dias do ano.

Gráfico 02 - Média de vendas com jogos do Avaí e Figueirense 2013

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 03 - Média de vendas com jogos da Série A 2013

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme demonstrado no Gráfico 03, a linha de salgados teve uma pequena 
queda nas vendas, revelando assim que as lojas na região da Grande Florianópolis 
vendem mais produto nos dias em que o Avaí e o Figueirense jogam, devido ao fato 
de que 58,20% dos torcedores desta região torcem pelo Avaí e pelo Figueirense 
(LUPI & ASSOCIADOS, 2011). Para a comprovação da influência dos jogos de 
futebol no consumo de alimentos, outra análise foi feita com os dias em que o 
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Brasil jogou na Copa do Mundo de 2014, aproveitando o evento esportivo de 
proporção mundial. 

O Brasil jogou nos dias 12, 17, 23 e 28 de Junho, e nos dias 04, 08 e 12 de Julho 
de 2014. Para uma comparação dos resultados com os dias em que o Brasil jogou com 
a média de venda com os jogos, foi calculado levando em consideração o bimestre de 
Junho e Julho, de 01 de junho a 31 de julho de 2014. A comparação ficou dividida 
novamente em duas categorias, linha de salgados e linha de doces.

Somando todas as vendas em unidades de todas as lojas da rede de supermercado, 
obteve-se no bimestre uma média de 388 unidades de salgados vendidas ao dia, e 135 da 
linha de doces. No Gráfico 04, é demonstrada a variação da demanda nos dias em que o 
Brasil jogou, comparado com a média dos demais dias.

Gráfico 04 - Média de vendas Junho e Julho com jogos da Copa 2014

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado do Gráfico 04 demonstra que, nos dias em que o Brasil jogou, as 
vendas aumentaram significativamente, comprovando que os torcedores foram até ao 
supermercado para comprar estes petiscos de amendoim com a intenção de consumi-
los enquanto assistiam ao jogo. Analisado individualmente cada item em cada dia, os 
resultados demonstraram uma variação de mais de 700% em alguns itens no dia do 
primeiro jogo, que foi dia 12/06. Já no segundo jogo, do dia 17/06, as vendas recuaram 
um pouco e, subsequentemente, os demais dias foram perdendo força, porém todos os 
dias em que o Brasil jogou as vendas foram superiores aos demais dias, mas em nenhum 
dia as vendas foram tão expressivas quanto ao primeiro dia de jogo.

Outro fator importante a considerar é que a média de venda dos demais meses do 
ano é menor se for comparada à média de venda de todo o ano de 2014, e a variação 
seria ainda maior, devido aos meses de maio, junho e julho representarem um período 
sazonal para o setor que trabalha com alimentos tradicionais de Festa Junina.
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5 COnSIdERaçõES FInaIS

O estudo demonstrou uma perspectiva diferente sobre o consumidor esportivo, 
pois além de consumir produtos relacionados ao clube, estes consumidores também 
contribuem para outros setores que não têm nenhuma franquia com clubes. No caso 
das indústrias de alimentos vendidos, como petiscos, é importante entender que, quando 
houver um evento esportivo que atinge um grande público, mais produtos serão 
demandados, e assim se preparar para gerenciar sua capacidade produtiva. 

O setor varejista demonstra estar despreparado para atender a grandes oscilações 
de demanda por falta de compreensão de alguns fatores acerca do comportamento de seus 
clientes. Este fato se comprovou com a identificação nos dias em que ocorreram jogos do 
Brasil, em que alguns produtos venderam todo o estoque disponível na loja. Se este setor 
tivesse se preparado melhor, disponibilizando a seus clientes quantidades suficientes para 
não deixar faltar produtos, a variação venda teria sido ainda maior em dias de jogos. Isto 
demonstra que as redes de varejo ainda não conhecem bem seus consumidores.

Para outros eventos esportivos que ocorrerão no Brasil, como as Olimpíadas, 
os setores podem se preparar melhor prevendo um aumento na demanda, talvez não 
intensamente como a Copa do Mundo, mas pode ter uma variação diferente em outros 
produtos, clubes de futebol e regiões.

Futuros trabalhos poderão reproduzir este experimento abordando outros times 
ou outras modalidades de jogos, não somente o futebol, também pode ter outro efeito 
em outras regiões ou outros produtos, contribuindo assim com os conhecimentos acerca 
da teoria do comportamento do consumidor, por demonstrar quais são as preferências 
de compras e padrões de demanda destes consumidores.
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COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING:  
UM ESTUDO NO COMPLEXO PORTUÁRIO CATARINENSE
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RESUMO

Atualmente, devido à competitividade acirrada, as empresas buscam se diferenciar de 
seus concorrentes, entre outros, por meio das estratégias de Comunicação Integrada 
de Marketing - CIM. O ambiente em que os Portos operam não é diferente, em termos 
de competição. Por isto, esse estudo tem como objetivo apresentar as ferramentas de 
marketing promocional utilizadas pelos portos catarinenses de janeiro a maio de 2010, 
na perspectiva da CIM. Para tal fundamentou-se com informações sobre os portos 
participantes e ainda sobre a CIM. Metodologicamente, este se caracterizou como 
uma pesquisa quali-quanti que se concretizou por meio de um estudo de caso múltiplo, 
cujos dados foram coletados por meio de um levantamento (survey) com aplicação de 
questionário (APÊNDICE A). Já a análise e apresentação dos dados se deram de forma 
quantitativa com cunho descritivo. Os resultados (APÊNDICES B e C) apontam que 
as ferramentas aplicadas dizem respeito à propaganda, sem expressivo diferencial entre 
eles, promoção de vendas, relações públicas e publicidade por meio de Assessoria de 
Imprensa e marketing digital. Chama a atenção que a Portonave pratica marketing 
focado na Era Digital, enquanto os dois outros participantes estão na transição da Era 
de Vendas para a de Relacionamento.

Palavras Chaves: Portos. Comunicação. Marketing.
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1 IntROdUçãO

Santa Catarina possui quatro portos e dois terminais portuários. Estes se localizam 
nas cidades de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Imbituba e Itapoá. Todos são 
devidamente equipados e mantêm linhas regulares com as principais cidades portuárias 
do mundo. Juntos, movimentam anualmente cerca de 18 milhões de toneladas (SC, 2010). 

Eles operam passando por constantes transformações e modernizações, pois, 
devido aos expressivos índices de competitividade existentes, as empresas buscam se 
diferenciar, entre outros, por meio das estratégias de CIM. Fato que justifica a realização 
desse estudo, pois o ambiente em que os portos operam não é diferente. E é fato que 
internamente eles travam batalhas constantes para aumentar as movimentações de 
carga, melhorando, também, o seu desempenho financeiro.

Assim, este estudo teve como objetivo apresentar as ferramentas de marketing 
promocional utilizadas pelos portos catarinenses de janeiro a maio de 2010, na perspectiva 
da CIM. Para tal, foi uma pesquisa quali-quanti. Caracterizando o uso da pesquisa 
qualitativa, para Yin (2001), o Estudo de Caso é um estudo empírico que pesquisa um 
fenômeno em sua realidade, podendo envolver um conjunto de empresas, como os portos 
catarinenses, que compreende, então, um Estudo de Caso múltiplo. Mas, além disto, houve 
a análise e a apresentação dos resultados, empregando métodos e técnicas da estatística 
descritiva, caracterizando, desta forma, o uso da pesquisa quantitativa.

Para a coleta de dados, o estudo contou com: (1) pesquisa bibliográfica e (2) 
levantamento (survey) com aplicação de questionário (APÊNDICE A). A pesquisa 
bibliográfica gerou dados secundários para a construção do estudo, tendo como suporte 
a Biblioteca Central da UNIVALI e sítios da Internet (sites) de cunho científico e os dos 
próprios participantes. Já o levantamento com aplicação de questionário (APÊNDICE 
A) gerou dados primários imprescindíveis e teve como base as seis ferramentas da CIM 
apresentadas por Ogden (2002) e o Quadro 1 de Sabino (2009). Seguindo a linha de 
trabalho desses autores, o instrumento foi estruturado com dez questões, sendo que 
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sete delas foram abertas (2 a 7; 9 e 10) e duas fechadas (1 e 8); e aplicado em junho de 
2010. A população foi formada pelos três portos de carga geral; o pesqueiro e os dois 
terminais portuários do Estado. O planejado foi uma pesquisa do tipo censo, por querer 
abranger a todos, já que são apenas seis empresas. Mas como se obteve a participação 
de três deles (Porto de São Francisco, Porto de Imbituba e Portonave), atingiu-se uma 
amostragem do tipo estratificada, “Uma vez que a população total pode se subdividir em 
subpopulações – estratos.” (CRESPO, 1998, p. 21).

E o presente artigo se subdivide em cinco partes. Na primeira procurou-se 
sintetizar as informações introdutórias pertinentes à justificativa, ao objetivo e à 
metodologia. Já a segunda parte é vasta, pois foram definidas as ferramentas da CIM e 
as suas estratégias, bem como são apresentados os portos catarinenses e os resultados 
da pesquisa de campo. E, por fim, são traçadas considerações, as quais são seguidas 
pelos apêndices gerados para a perfeita concretização do estudo e das referências que o 
embasam.

2 OS pORtOS CataRInEnSES SOb a ótICa da CIM

Esse capítulo apresenta: o complexo portuário catarinense, as ferramentas da CIM 
e os resultados da pesquisa de campo realizada com a aplicação do Apêndice A.

2.1 o complexo portUário catarinense

No Brasil, todo porto deve seguir os moldes da Lei de Modernização dos Portos 
(Lei 8.630/93), a qual os estrutura como Porto Organizado. Esta lei classifica e 
estabelece conceitos funcionais para os portos brasileiros, ou seja, a Lei 8.630 foi criada 
com o objetivo de gerar a formulação de políticas e diretrizes para o fomento do setor 
(BRASIL, 2010).

Santa Catarina possui quatro portos e dois terminais portuários, sendo eles: três 
portos de carga geral do Estado - Itajaí, Imbituba e São Francisco -; um pesqueiro - 
Laguna -; e dois terminais portuários - Itapóa e Portonave (NEU, 2010). Cabe registrar 
que, até 2008, o complexo Portuário de Itajaí se manteve na segunda posição do ranking 
brasileiro de movimento de contêineres e 13º na América Latina e Caribe, mas devido 
à catástrofe climática que assolou o Estado catarinense em novembro de 2008, passou 
para a quarta posição nacional (INFORMATIVO DOS PORTOS, abr/2010), mas, 
mesmo assim, tem apresentado considerável recuperação.

Neste cenário, o Porto de São Francisco do Sul é o principal porto graneleiro 
catarinense e essencialmente exportador. Administrado pelo Governo do Estado, 
suas instalações permitem o atendimento a granel de sólidos, líquidos, carga geral e 
conteinerizada (PORTO SÃO FRANCISCO, 2010). Gerenciado pela iniciativa privada, 
o Porto de Imbituba é um dos principais suportes da economia do Sul catarinense 
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(PORTO DE IMBITUBA, 2010). E o Terminal de Navegantes, empreendimento 
privado, iniciou suas atividades em outubro de 2007. Destaca-se como a unidade 
portuária mais moderna na América Latina (PORTONAVE, 2010).

2.2 a COMUnICaçãO IntEgRada dE Marketing

Em termos de ferramentas da CIM, Ogden (2002) aponta: (1) Força de Vendas, 
que é formada pelos vendedores da empresa; (2) Marketing Digital, beneficia-se das 
novas ferramentas de TI que surgiram com o Advento da Internet; (3) Publicidade 
e Relações Públicas, que atuam em prol da geração de veiculações gratuitas sobre 
a empresa e seus produtos; (4) Propaganda, com veiculações pagas nos meios de 
comunicação; (5) Marketing Direto, por ações seletivas e diretas para o público alvo; e 
(6) Promoção de Vendas, via disponibilização de vantagens aos consumidores.

Em suma, as possibilidades estratégicas das ferramentas da CIM citadas por 
Ogden (2002) foram agrupadas por Sabino (2009) e podem ser mais bem visualizadas 
no Quadro 1. 

Cabe destacar que, em seu estudo, Sabino (2009) reuniu em torno das seis 
ferramentas de Ogden (2002) a visão de vários outros autores da área.

2.3 os resUltaDos Da pesqUisa De campo

Esse capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo realizada por meio 
da aplicação do Apêndice A, a qual foi compilada nos Apêndices B e C. Assim, em 
termos de PROPAGANDA, os dados apontam que os portos participantes utilizam 
cinco itens de todos os descritos no Quadro 1. Chama atenção a unanimidade de 
aplicação pelos portos em questão, ou seja, todos eles (100%) empregam as mesmas 
ferramentas em termos de propaganda para se relacionar com o público alvo. Além 
disto, 60% das ferramentas são materiais impressos, enquanto os outros dizem 
respeito a materiais que englobam vídeo e áudio. Todos estes, segundo Ogden (2002), 
podem ser empregados em conjunto com outras ferramentas. Além disto, por meio 
dos resultados obtidos com a questão 4 (APÊNDICE A), se inferiu que todos os portos 
em estudo contam com apoio de empresas de comunicação terceirizadas, possibilidade 
indicada por Sampaio (1996).

Outro quadro se configura quanto ao emprego das demais ferramentas da CIM, ou 
seja, 100% deles não empregam todos os itens identificados, como no caso da propaganda. 
Assim, quando se discorre sobre a PROMOÇÃO DE VENDAS, apenas (33%) um deles 
distribui brindes. Todos (100%) participam de feiras, convenções e exposições, fato que 
leva a inferir que esses portos procuram estar próximos aos seus clientes e ao público 
alvo em geral, até, quem sabe, na tentativa de prospecção de novos clientes.



CECIESA / GESTÃO - 81

Quadro 1 – Detalhamento das ferramentas da CIM

Propaganda Promoção de

Vendas

Relações

Públicas

Venda 

Pessoal

Marketing 

Digital

Marketing 

Direto
anúncios em jornais;

spot em rádio

comercial em 

televisão;

anúncios em

embalagens;

encartes em 

embalagem;

encartes em jornais 

ou evistas;

anúncios em

projeções 

cinematográficas;

catálogos e

folhetos;

anuários;

cartazes luminosos;

anúncios em

lojas;

displays em

ponto de

vendas;

materiais

audiovisuais;

símbolos e logos;

videoteipes.

concursos;

sorteios;

loterias;

brindes;

amostra grátis;

feiras e

convenções;

exposições;

demonstrações;

cuponagem;

descontos;

financiamento a

juros baixos;

entretenimento;

promoções de

   trocas;

programas de

   fidelização;

distribuição de

   adesivos.

kits para a imprensa;

apresentação ao vivo 

na imprensa;

seminários;

relatórios anuais;

doações de caridade;

patrocínios;

publicações;

relações com a 

comunidade;

lobbing;

mídias especiais;

revista da empresa;

eventos.

vendedores

internos;

representante

apresentações de 

vendas;

convenções

de vendas;

programas

de incentivo;

distribuição

de amostras;

feiras e

  convenções.

catálogos;

lista de

clientes;

telemarketing

compra por

televisão;

fax;

correio de

voz;

mala direta

site (sítio de

Internet);

e-mail

marketing;

Newsletter

(informativo

eletrônico);

banners;

link

patrocinado;

podcast.

Fonte: Sabino (2009, p. 27).

Situação que se repete em RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE, uma vez 
que apenas um deles (33%) utiliza publicações e mídias especiais. E nos demais itens, 
todos sinalizaram o emprego. A leitura minuciosa do Apêndice A indica que 50% 
dos itens citados pelos portos são materiais impressos (relatório anual, publicações 
e revistas da empresa). Destaca-se aqui o item ‘relação com a comunidade’, pois 
se percebe que os portos estudados devem, periodicamente, realizar trabalhos de 
responsabilidade social e/ou filantropia junto à comunidade em que estão inseridos. 
Somam-se a estas constatações os resultados apurados com a questão 5 (APÊNDICE 
A), a qual sonda sobre serviços de Assessoria de Imprensa e que todos sinalizaram se 
beneficiar deste tipo de serviço via jornalistas das empresas de comunicação que já 
planejam suas propagandas.
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Outras informações importantes para esta pesquisa estão ligadas aos sistemas de 
VENDA PESSOAL adotados. Todos declaram usar as feiras e as convenções como 
ferramentas desta estratégia de comunicação. Com isto, deduz-se que eles, realmente, 
realizam trabalhos de prospecção de clientes neste tipo de evento.

Chama atenção que 33%, apenas um deles, realiza trabalhos de apresentações de 
vendas estruturados e que 66,66% (dois) possuem vendedores internos e externos. Deste 
modo, conclui-se que estes realizam visitas aos clientes por meio de um departamento 
que centraliza contatos, atendendo a demanda de agenciadores de cargas, armadores, 
operadores portuários, etc.

Apesar disto, evidencia-se que a maioria deles atua junto às feiras e às mostrando 
catálogos (propaganda) e seus serviços, apresentando a estrutura do Porto, por exemplo. 
Situação que vem ao encontro dos preceitos de Odgen (2002), quando ensina que hoje 
há a necessidade de se integrar as ferramentas da CIM para gerar comunicação eficaz 
com o público alvo.

E os resultados destacam também que de todos os portos se beneficiam do 
MARKETING DIGITAL, ou seja, empregam ferramentas de TI via a Internet para se 
relacionar com seu público alvo. Talvez pelo fato, como alertado por Chleba (2000), de 
esta ferramenta da CIM oferecer agilidade de acesso e comodidade, facilitando o contato 
junto aos clientes. Para o grupo em estudo, ocorre por intermédio de sites próprios, 
e-mails, newsletter e banners. 

Um deles (33% - Portonave) ainda citou RSS (notícias relacionadas) e venda 
eletrônica de serviço. Desta forma, percebe-se também que, em termos de enfoque ou 
Era do Marketing, como classificado por Churchill e Peter (2002), a Portonave já atua na 
Era Digital do Marketing, enquanto os outros dois estão na transição da Era de Vendas 
para a de Relacionamento. 

Resumindo, entre as ferramentas de CIM apresentadas por Ogden (2002), os 
portos em estudo empregam (APÊNDICES B e C): (1) PROPAGANDA, pois utilizam 
todas as ferramentas citadas; (2) RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE, 
empregam 83% das formas indicadas pelo grupo; (3) PROMOÇÃO DE VENDAS e 
ainda MARKETING DIGITAL, nestas duas ferramentas, eles empregam 66,6% dos 
itens indicados.

6 COnSIdERaçõES FInaIS

Atualmente é uma prática crescente as empresas se voltarem estrategicamente, por 
meio de equipe profissional terceirizada, à aplicação do composto promocional para se 
comunicarem com seu público alvo. Neste processo, é comum o envolvimento de várias 
das ferramentas da CIM para se tornarem competitivas frente aos seus concorrentes e 
alcançarem resultados financeiros superiores por meio destas ações.



CECIESA / GESTÃO - 83

Para tal, o mix da CIM é composto por distintas ferramentas, cada qual com uma 
finalidade específica. Percebe-se consenso entre os autores estudados ao apontar com 
ferramentas da CIM: (1) a Propaganda; (2) as Relações Públicas e Publicidade associadas 
que podem acontecer via Assessoria de Imprensa (jornalista); (3) o Marketing Digital; 
(4) a Venda Pessoal; (5) o Marketing Direto; e a (6) Promoção de Vendas.

Neste contexto, este artigo teve como objetivo apresentar as ferramentas de 
marketing promocional utilizadas pelos portos catarinenses de janeiro a maio de 2010 
na perspectiva da CIM. Os resultados da pesquisa apontaram que, entre elas, as 
aplicadas pelo grupo em estudo são: a propaganda e as relações públicas/publicidade 
por intermédio de serviços de Assessoria de Imprensa, realizadas de forma profissional 
e especializadas. 

O estudo permitiu perceber, também, que os portos utilizam, praticamente, as 
mesmas ferramentas em termos de propaganda, sem expressivos diferenciais entre elas 
(APÊNDICES B e C). E com relação às outras ferramentas, acontece praticamente o 
mesmo. Na PROMOÇÃO DE VENDAS, 100% aplicam 66,66% das técnicas assinaladas 
pelo grupo em estudo; 100% aplicam 83% dos instrumentos de RELAÇÕES PÚBLICAS 
E PUBLICIDADE citadas; 100% delas aplicam 50% das ações de MARKETING 
DIRETO lembradas, ressaltando os catálogos; e 100% aplicam 66,6% dos dispositivos 
de TI utilizados como ferramentas de MARKETING DIGITAL. Esta última ferramenta 
impacta substancialmente a Portonave, que realiza, inclusive, comercialização de 
serviços via esta ferramenta. Cabe ainda frisar que, por meio destas constatações, infere-
se que se alcançou com sucesso o objetivo traçado para este estudo, que foi apresentar 
as ferramentas de marketing, promocionalmente, utilizadas pelos portos catarinenses de 
janeiro a maio de 2010, na perspectiva da Comunicação Integrada de Marketing.

Em termos de limitações do estudo, está o fato de que abarcou apenas 50% das 
unidades portuárias do Estado de Santa Catarina, por isto sua inferência para o grupo 
todo deve ser vista com ressalvas e cautela. Neste cenário, aponta-se, também, a 
dificuldade de obter a participação de todos. E, ainda, que a coleta contou apenas com 
as ferramentas aplicadas de janeiro a maio do ano de 2010, havendo, assim, um corte 
temporal transversal simples, apoiado nos preceitos de Malhotra (2006). 

Já com relação à sugestão de novos estudos e trabalhos, cabe registrar a possibilidade 
de se aplicar uma pesquisa de mídia com os clientes destes portos, isso para verificar 
as ferramentas da CIM acessadas por eles para escolher fornecedores de serviços 
portuários, bem como as preferidas para a manutenção do contato e relacionamento. E, 
ainda, a replicação desse estudo, abarcando todas as unidades portuárias do Estado e, 
quem sabe, tendo como corte temporal doze meses do ano ou, ainda, dos últimos quatro 
anos, já que a Portonave é o empreendimento portuário recente do Estado (2007).
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APÊNDICE A – Questionário aplicado com os portos

1 - Quais meios de Comunicação e Marketing  que o Porto utiliza para alcançar seu público alvo? 

(   ) Propaganda (   ) Marketing Direto (   ) Venda Pessoal

(   ) Publicidade por meio de 
Assessoria de Imprensa (   ) Marketing Digital (   ) Promoção de vendas

2 - A empresa tem uma área estruturada responsável pela Comunicação do Porto? Qual a sua denominação? Departamento 
de Comunicação  ou Departamento de Marketing, por exemplo. 

3 - Essa área envolve quantos  profissionais e quais suas formações (Administração, Marketing, Jornalismo, Relações 
Públicas, Publicidade, outros)?

4 - Vocês trabalham com Agencia de Publicidade e Propaganda? 

5 - Contam com serviços de Assessoria de Imprensa? 

6 - O porto possui área comercial de vendas  de serviços estruturada? Conta com vendedores internos e/ou externos? 

7 - Faz visitas ou atua conforme a procura? 

8 - Utiliza ferramentas desses tipos de Comunicação: (a) Propaganda? (b) Marketing Digital? (c) Marketing direto? (d) 

Promoção de vendas? Quais?

Propaganda Promoção de
Vendas

Relações
Públicas Venda 

Pessoal
Marketing 

Direto
Marketing 

Digital

(   ) anúncios em 
jornais

(   ) concursos,
sorteios,
loterias

(  ) kits para a
imprensa;

(  ) vendedores
internos; (  ) catálogos; (  ) site (sítio de

Internet);

(   ) spot em rádio (   ) brindes
(  ) apresentação

ao vivo na 
imprensa;

(  ) representante (  ) lista de
clientes;

(  ) e-mail
marketing;

(   ) comercial
      em televisão (   ) amostra grátis (  ) seminários; (  ) apresentações 

de vendas
(  ) telemarketing; (  ) Newsletter

(informativo 
eletrônico)

(   ) encartes em
       jornais ou

      revistas

(   ) feiras e
convenções

(  ) relatórios
anuais;

(  ) convenções
de vendas;

(  ) compra por
televisão; (  ) banners

(   ) anúncios em
 projeções

 cinematográficas
(   ) exposições (  ) doações de

caridade

(  ) programas
de incentivo; (  ) fax; (  ) Link 

patroci-nado;

(   ) catálogos e
folhetos (   ) demonstrações (  ) patrocínios; (  ) distribuição

de amostras;
(  ) correio de

voz; (  ) podcast

(   ) anuários (   ) cuponagem (  ) publicações; (  ) feiras e
convenções.

(  ) mala direta

(   ) cartazes
luminosos (   ) descontos (  )relações com a

comunidade;
(   ) anúncios 

em lojas
(   ) financiamento a

juros baixos
(  ) lobbing;

(   ) materiais
audiovisuais (   ) entretenimento (  ) mídias

especiais;
(   ) símbolos
      e logos

(   ) Promoções 
      de trocas

(  ) revista da
empresa;

(   ) videoteipes (   ) programas de
       fidelização

(  ) eventos.

(   ) distribuição 
      de adesivos

9 -   Qual o diferencial de Comunicação e Marketing  que vocês utilizam para alcançar os clientes? 

10 -   Qual o material que é mostrado para o cliente para que ele possa conhecer o Porto? 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2010).
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APÊNDICE B – Ferramentas da CIM aplicadas pelos portos em estudo

Ferramentas Portonave Porto de Imbituba Porto de São Francisco
Propaganda
Anúncios em jornais X X X
Catálogos e folhetos X X X
Anuários X X X
Videoteipes X X X
Materiais audiovisuais X X X
Promoção em Vendas
Brindes X
Feiras e convenções X X X
Exposições X X X
Relações Públicas
Relatórios anuais X X X
Publicações X
Relações com a comunidade X X X
Mídias especiais X
Revista da empresa X X X
Eventos X X X
Venda Pessoal
Vendedores internos e externos X X
Apresentações de vendas X
Feiras e convenções X X X
Marketing direto
Catálogos X X X
Lista de clientes X
Marketing digital
Site X X X
E-mail X X X
Newsletter ( informativo eletrônico) X X X
Banners X X X
RSS (notícias relacionadas) X
Compra eletrônica X

Fonte: Elaborado pelas autoras (2010).



86 - cAderno científico

APÊNDICE C – Ferramentas da CIM aplicadas pelos portos em estudo

Ferramentas Frequência Percentual
Propaganda 
Anúncios em jornais 3,0 100,0%
Catálogos e folhetos 3,0 100,0%
Anuários 3,0 100,0%
Videoteipes 3,0 100,0%
Materiais audiovisuais 3,0 100,0%
Médias 3,0 100,0%
Promoção em Vendas
Brindes 1,0 33,0%
Feiras e convenções 3,0 100,0%
Exposições 3,0 100,0%
Médias 2,3 77,6%
Relações Públicas
Relatórios anuais 3,0 100,0%
Publicações 1,0 33,0%
Relações com a comunidade 3,0 100,0%
Mídias especiais 1,0 33,0%
Revista da empresa 3,0 100,0%
Eventos 3,0 100,0%
Médias 2,3 77,6%
Venda Pessoal
Vendedores internos e externos 2,0 66,6%
Apresentações de vendas 1,0 33,3%
Feiras e convenções 3,0 100,0%
Médias 2,0 66,6%
Marketing direto
Catálogos 3,0 100,0%
Lista de clientes 1,0 33,3%
Médias 2,0 66,6%
Marketing digital
Site 3,0 100,0 %
E-mail 3,0 100,0 %
Newsletter (informativo eletrônico) 3,0 100,0 %
Banners 3,0 100,0 %
RSS (notícias relacionadas) 1,0 33,3 %
Compra eletrônica 1,0 33,3%
Médias 2,3 77,7%

Fonte: Elaborado pelas autoras (2010).
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RESUMO

O controle interno tem como objetivo a proteção do patrimônio e a confiabilidade dos 
dados utilizados na gestão dos negócios, buscando obter o crescimento permanente da 
firma. Este estudo tem como objetivo verificar se os controles internos das contas a 
receber e a pagar das empresas do segmento de moda íntima e linha praia estabelecidas 
em Ilhota/SC influenciam no desempenho organizacional. O referencial teórico aborda 
os temas essenciais relativos à problemática da pesquisa, quais sejam: controle interno, 
recursos financeiros e desempenho organizacional. Os procedimentos metodológicos 
adotados distinguem o trabalho como quantitativo e de natureza aplicada. Suas 
propriedades o posicionam como de objetivo descritivo, com base aos dados obtidos 
numa survey com questionário. O tratamento estatístico incluiu a caracterização da 
amostra por meio das frequências com que ocorrem as informações solicitadas e o uso da 
análise fatorial e de correlações. Para responder o questionamento que motivou o estudo, 
utilizaram-se os escores fatoriais como uma medida de síntese dos três constructos. Os 
resultados indicam que o uso dos controles das contas a receber e a pagar não se realiza 
plenamente de acordo às normas e ao relacionamento com o desempenho, só se verifica 
para uma significância de 10%.

Palavras-chave: Controle Interno. Contas a Pagar. Contas a Receber.
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1 IntROdUçãO

Atualmente, as pequenas e médias empresas estão percebendo a relevância do 
controle interno como ferramenta de gestão, pois o mesmo se mostra eficiente ao 
evitar a ocorrência de erros e procedimentos ilegais ou fraudulentos. De acordo com 
Ritta (2010, p. 66), “A utilização dos controles internos teve início com a necessidade 
de maior controle das operações realizadas, pois com a expansão dos mercados, e o 
desenvolvimento das atividades, o relativo controle dos seus diversos setores se tornou 
mais complexo”.

O controle interno representa um conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas 
com a finalidade de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e auxiliar 
a administração na condução ordenada dos negócios. Conforme Almeida (2003, p. 65), 
“Os sistemas de controles internos devem permitir a manutenção de instrumentos que 
reduzam os riscos e ajudam as organizações a garantir a confiabilidade de demonstrativos 
financeiros e a conformidade com as leis e regulamentações”.

Segundo Migliavacca (2004, p. 85), “Uma boa gestão financeira é essencial para 
assegurar o sucesso de uma empresa”. Os controles financeiros devem, portanto, fazer 
parte da política de qualquer organização, pois protegem os recursos contra desperdícios, 
ineficiências e desvios. 

Diante destas colocações, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: Os controles 
internos das contas a receber e a pagar das empresas do segmento de moda íntima 
e linha praia estabelecidas em Ilhota/SC influenciam no desempenho organizacional? 
Para responder a essa indagação, buscou-se verificar se os controles internos das contas 
a receber e a pagar das empresas do segmento de moda íntima e linha praia estabelecidas 
em Ilhota/SC mostram relação com o desempenho organizacional. Para realizar a análise 
dessas associações, se estabeleceram os seguintes objetivos específicos: a) identificar se 
os controles internos das contas a receber e a pagar estão sendo realizados de acordo 
com as normas de auditoria; b) mensurar o desempenho organizacional na percepção 
dos gestores; e c) avaliar o relacionamento entre os controles internos levantados e o 
desempenho organizacional.

A escolha por este agrupamento de negócios se deve ao fato de Ilhota apresentar 
uma concentração peculiar de empreendimentos de confecção e varejo de moda íntima 
e moda praia, destacando-se dos demais municípios do Vale, o que já lhe valeu o título 
de capital catarinense da moda íntima e moda praia. A indústria local produz cerca de 1 
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milhão de peças íntimas por mês, de acordo com a Associação Comercial e Empresarial 
(ACE) de Ilhota.

A realização deste trabalho para as empresas visa oferecer uma gama de informações 
sobre controle interno, evidenciando que sua eficiente aplicação proporcionará melhoria 
dos controles e dos processos, minimizando os riscos e otimizando suas atividades 
e resultados. Para a comunidade acadêmica é uma oportunidade de aprofundar 
conhecimentos na área de auditoria, bem como visualizar como ocorre na prática a 
aplicabilidade dos controles internos. 

O artigo está estruturado em cinco seções, iniciando com esta introdução. A 
segunda seção apresenta o referencial teórico; a abordagem metodológica é apresentada 
na seção seguinte; as análises e a discussão dos dados estão evidenciadas na seção quatro. 
Na quinta, são feitas as considerações finais da pesquisa e, por último, é disponibilizado 
o referencial bibliográfico.

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

2.1 controle interno

A gestão organizacional, para atingir os objetivos propostos com segurança 
e credibilidade, necessita de controles internos. Bergamini Júnior (2005) destaca o 
controle interno como ferramenta que agrega confiabilidade aos resultados gerados 
pelos fluxos de operações, que possibilita apoio à tomada de decisão dos empresários. 
“Quando se examinam os controles internos de uma empresa, está se analisando a 
organização dos controles e também a execução deles” (CREPALDI 2010, p. 360).

Os controles internos, segundo conceituação do CRC-SP/IBRACON (2000, p. 
61), “[...] é a viga mestra em que a administração se baseia para medir o alcance dos 
objetivos e metas, e ter a certeza que as diretrizes fornecidas pela empresa estão sendo 
regularmente seguidas”. 

Nesta linha de pensamento, Rita (2010) salienta que o controle interno fornece 
informações contábeis fidedignas e seguras que auxiliam a gestão eficaz dos negócios 
da entidade. Complementa Crepaldi (2010, p. 360): “são os instrumentos da organização 
destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitem prever, 
observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e 
que produzem reflexos em seu patrimônio”.

Conforme as definições anteriores, fica evidente que os controles internos são 
todas as ferramentas que os gestores utilizam para garantir que as informações geradas 
sejam confiáveis e estejam de acordo com as normas e as políticas preestabelecidas.
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2.2 controles financeiros

Os controles financeiros são a base do sistema de controles internos da organização 
e é a partir deles que os demais tornam-se viáveis. Segundo o Sebrae (2014), “[...]  são 
os instrumentos que permitem ao administrador planejar, organizar, coordenar, dirigir 
e controlar os recursos financeiros de sua empresa em determinado período”.

A gestão financeira de uma organização está relacionada diretamente com o 
planejamento, a análise e o controle do montante de entradas e saídas. Os principais 
controles financeiros, segundo Crepaldi (2010), são os controles de caixa; contas a 
pagar e contas a receber. Estes dois últimos serão utilizados neste estudo. 

O controle de contas a pagar, conforme orienta Basso (2005), proporciona uma 
visão global dos compromissos assumidos pela empresa, permitindo acompanhar os 
pagamentos a serem realizados em determinado período. Complementa Attie (2011, 
p. 89) que “[...] um controle interno apropriado para uma gestão eficiente de contas 
a pagar está totalmente ligado à avaliação de melhores oportunidades ou de assumir 
novos compromissos, estabelecendo prioridade nos pagamentos.”

As contas a receber são representadas por duplicatas ou faturas e estão 
relacionadas com as receitas da entidade. Basso (2005) ressalta que, por meio do seu 
controle, é possível analisar quais são os clientes que estão com os seus pagamentos 
em dia, os inadimplentes e os valores a receber. Enfatiza Lins (2011) que todo esse 
processo inicia com uma eficiente análise da concessão de créditos aos clientes. 
Fator este que determinará o índice de inadimplência da empresa. O controle desses 
processos evita que lançamentos sejam efetuados incorretamente ou até mesmo que 
possam ocorrer fraudes.

2.3 Desempenho organizacional

Os indicadores de desempenho configuram-se como instrumentos capazes 
de fornecer informações para o processo de tomada de decisões. Para Dutra (2003), 
avaliar o desempenho consiste em atribuir valor àquilo que uma organização considera 
importante diante dos seus objetivos estratégicos.

Diversos são os motivos que levam as entidades a mensurarem seu desempenho 
organizacional. Entre eles Nascimento, Bortoluzzi e Ensslin (2011, p. 74) destacam:

a) poder realizar comparações de desempenho com concorrentes ou 
organizações de outros ramos;

b) poder demonstrar aos investidores qual o potencial de retorno de 
seus investimentos;

c) poder verificar periodicamente se as estratégias organizacionais de 
curto, médio ou longo prazo estão sendo cumpridas.
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Para dar suporte às decisões estratégicas da organização, sua mensuração, segundo 
Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2010), deve considerar alguns elementos importantes, 
quais sejam: levar em consideração as particularidades de cada organização; considerar 
indicadores financeiros e não financeiros, ou seja, os aspectos tangíveis e intangíveis; 
ligar os objetivos estratégicos com os objetivos operacionais; e construir um processo 
de comunicação que permita a todos os níveis organizacionais identificar de forma clara 
e holística os objetivos que a organização está idealizando. 

No que se refere à sua mensuração, Rummler e Brache (1994) consideram um 
grande desafio para os administradores o desenvolvimento de medidas apropriadas 
para a tomada de decisões que contribuam para o alcance da competitividade. 

O desempenho, segundo Machado, Machado e Holanda (2007), pode ser mensurado 
por meio de duas formas: subjetivamente, a que está relacionada ao desempenho das 
organizações segundo a sua própria expectativa; e a segunda opção é analisar o desempenho 
de forma objetiva, baseado em medidas absolutas de desempenho. Neste estudo, escolheu-
se utilizar medidas subjetivas de desempenho, trabalhando com a percepção dos gestores 
das empresas de moda íntima e linha praia estabelecidas em Ilhota/SC.

3 MEtOdOlOgIa

O estudo, em relação aos seus objetivos, define-se como uma pesquisa descritiva, 
uma vez que busca apresentar uma realidade (VERGARA, 1998) e verificar um modelo.

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, classifica-se como 
quantitativa, pois segundo Gil (2002, p, 46), “a pesquisa quantitativa considera que tudo 
pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las”.

Quanto aos procedimentos, pode ser classificada como uma pesquisa de campo, 
sendo conduzido um levantamento com auxílio de questionário. O instrumento de 
coleta de dados foi aplicado aos responsáveis pelo setor financeiro das empresas de 
moda íntima de Ilhota/SC, no qual o controle interno será tratado especificamente no 
contas a receber e a pagar.

Os dados para a pesquisa foram levantados por meio de um questionário estruturado, 
composto por 4 blocos. No primeiro se requeria que o respondente preenchesse seus 
dados e os da empresa. Os itens pessoais solicitados eram: cargo ou função; tempo de 
serviço; formação; e sexo. Já os relativos à empresa incluíram: classificação segundo 
considerasse o tamanho entre micro, pequena, média ou grande; tipo de administração 
a selecionar entre familiar, profissional ou mista; atividade principal definida como 
comércio, indústria ou ambos; tipo de produto comercializado e/ou fabricado; e número 
de funcionários que trabalham na firma.

O segundo e terceiro blocos compreendiam um conjunto de 15 questões para 
serem respondidas por sim ou não dirigidas a levantar se as organizações se ajustavam 
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às normas de auditoria quanto aos controles internos das contas a receber e a pagar. 
Por fim, no quarto bloco, solicitava-se que o respondente declarasse sua satisfação com 
os 7 indicadores de desempenho usando uma escala Likert de 7 pontos. As afirmativas 
que foram disponibilizadas faziam referência ao desempenho em relação ao concorrente 
mais próximo. Elas trataram de lucro líquido, vendas totais, realização de objetivos 
financeiros, metas de emprego e pessoal, satisfação dos clientes, retenção de clientes e 
desempenho geral.

Os dados obtidos foram organizados em uma planilha eletrônica Excel®, a partir da 
qual se fizeram todas as análises descritivas com base nas frequências. Posteriormente, 
importou-se a matriz para o software Statistica® com o que foram feitas a análise fatorial 
(AF) e de correlação. Conforme Tabachnick e Fidel (2001), a AF pode ser utilizada para 
criar variáveis independentes ou dependentes que podem ser utilizadas a seguir em 
outros modelos, como os de correlação ou regressão.

O método usado na AF foi de componentes principais, que não requer 
multinormalidade e pode ser usado com dados binários ou escalas Likert. Obtida a 
solução, geraram-se os escores fatoriais derivados do primeiro fator para as contas a 
receber, a pagar e para o desempenho. Com essa nova base de dados, foram calculadas 
as correlações de Pearson para avaliar as possíveis associações entre esses constructos.

4 RESUltadOS

A amostra levantada esteve composta por 68 questionários recebidos, dos quais 
os respondentes do gênero feminino foram 30 e 38 do masculino. As firmas foram 
consideradas como microempresas em 34 oportunidades, 20 como médias e 14 pequenas 
empresas. Entretanto, a autoclassificação não respeita os números de funcionários que 
se utilizam para aquelas categorias. A média geral foi 19 empregados com um mínimo 
de 3 e um máximo de 70. 

A maioria das firmas é de gestão familiar (52), enquanto 8 têm gestão profissional 
e o mesmo número são mistas. Caracterizaram-se como empresas comerciais 10 
organizações, 33 como indústria e 25 realizando ambas as atividades, as industriais e 
as comerciais.

Ao observar seu grau de instrução, verifica-se que 1 declarou ter completado 
o ensino fundamental e 10 deles o ensino superior completo. Em contrapartida, só 4 
dos respondentes completaram sua formação universitária e mais outros 4 declararam 
ter ensino superior incompleto ou estar ainda cursando. A maioria, 32, tem cursado o 
ensino médio e 17, o fundamental. 

A seguir da caracterização da amostra e buscando atender o primeiro objetivo 
específico, avaliou-se como eram atendidas as normas de auditoria em relação às contas 
a receber e contas a pagar. No questionário havia dois blocos com 15 questões referidas 
a esses temas. Os resultados são apresentados nos Quadros 01 e 02, nos quais se listam 
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as questões, o que corresponde à resposta esperada segundo a norma e a porcentagem 
de acertos dos respondentes em relação ao total de respostas. 

Quadro 01 – Porcentagem de respostas certas quanto às normas de auditoria para as contas a 
receber

Nº PERGUNTA
NORMA Porcentagem 

de acertosSIM NÃO

1
As contas a receber são reais e representam direitos efetivos 
contra os devedores?

x  55,88%

2 Existem senhas de acesso no sistema de contas a receber? x  75,00%
3 O crédito concedido aos clientes necessita de autorização? x  100,00%

4
As contas a receber são contabilizadas de acordo com os 
Princípios de Contabilidade?

x  75,00%

5
Existe autorização para a concessão de descontos e/ou 
dispensa de juros?

x  52,94%

6
As baixas de duplicatas a receber são realizadas com 
documentos hábeis e comprobatórios?

x  100,00%

7
O responsável por contas a receber tem autorização para 
baixa por devolução ou perda?

 x 51,47%

8
Há políticas de controle de duplicatas a receber vencidas e 
não recebidas?

x  79,41%

9
Há possibilidade de inclusão de compromisso no contas a 
receber sem autorização?

 x 80,88%

10
As alterações de vencimento no contas a receber são 
devidamente registradas e aprovadas?

x  100,00%

11
Os recebimentos do contas a receber são efetuados 
diretamente na conta caixa/banco?

x  27,94%

12
Os recebimentos do contas a receber são retidos por alguns 
dias antes da efetiva baixa?

 x 36,76%

13
Há procedimentos de segurança nos recebimentos por 
cheques?

x  26,47%

14
Há realização de conciliações periódicas do contas a receber 
com a contabilidade?

x  17,65%

15
O responsável pelas contas a receber também é responsável 
pela conciliação bancária?

 x 11,76%

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 02 – Porcentagem de respostas certas quanto às normas de auditoria para as contas a 
pagar

Nº PERGUNTA
NORMA Porcentagem 

de acertosSIM NÃO

1
As contas a pagar são reais e representam efetivamente as 
obrigações?

x  55,88%

2 Existem senhas de acesso no sistema de contas a pagar? x  75,00%
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3 Há revisão e autorização dos pagamentos? x  82,35%

4
As baixas de duplicatas a pagar são realizadas com 
documentos hábeis e comprobatórios?

x  100,00%

5
O responsável pelo contas a pagar tem autorização para 
baixa por devolução?

 x 51,47%

6 Há controle de pagamentos para evitar atrasos? x  100,00%
7 Há políticas para as duplicatas a pagar vencidas? x  57,35%

8
Há possibilidade de inclusão de compromissos no contas a 
pagar sem autorização?

 x 80,88%

9
As alterações de vencimento no contas a pagar são 
devidamente registradas e aprovadas?

x  100,00%

10 Os juros são pagos com autorizações? x  42,65%

11
Existem duas assinaturas escritas ou eletrônicas para efetuar 
o pagamento?

x  41,18%

12
Existe a possibilidade de um pagamento ser feito em 
duplicidade?

 x 100,00%

13
O responsável pelo contas a receber também é responsável 
pela conciliação bancária?

x 11,76%

14
Há realização de conciliações periódicas do contas a pagar 
com a contabilidade?

x  17,65%

15
As contas a pagar são contabilizadas de acordo com os 
Princípios de Contabilidade?

x  75,00%

Fonte: Dados da pesquisa.

Embora existam 100% de acertos em 3 e 4 questões das contas a receber e as 
contas a pagar, respectivamente, os valores percentuais foram muito baixos em várias 
questões. O mínimo de respostas certas foi de 8,  para ambos os tipos de contas, com um 
percentual médio de acertos de 59,4% nas contas a receber e 66,1% nas a pagar. Esses 
índices percentuais demonstram que há desconhecimento de como operacionalizar os 
controles internos.

No intuito de analisar como esses controles se relacionam com o desempenho 
medido segundo a percepção que os respondentes têm, solicitou-se que fosse avaliado por 
meio de 7 indicadores. Com eles, fez-se uma análise fatorial por componentes principais 
para dispor de uma medida que o sintetizasse. Confirmada a unidimensionalidade e 
os quesitos estabelecidos nos procedimentos metodológicos ,geraram-se os escores 
fatoriais derivados do primeiro fator dos dados de desempenho para os 68 respondentes. 

Com os dados levantados para as contas a receber e a pagar, segundo as questões que 
se exibem nos Quadros 01 e 02, gerou-se uma base de dados com valores 0 e 1, conforme 
a resposta dada estivesse errada ou certa. A partir delas, foram feitas também as análises 
fatoriais de componentes principais, excluindo aquelas questões com 100% de acertos.

A seguir, foram gerados os escores fatoriais para ambos os tipos de contas, para então 
poder avaliar o relacionamento entre os controles internos levantados e o desempenho 
organizacional. As correlações entre esses constructos são exibidos na Tabela 01.
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Tabela 01 – Correlações entre os escores fatoriais das contas a receber, a pagar e o desempenho

N = 68 Receber Pagar Desempenho

Receber 1
-0,9145 0,2334
p=0,00 p=0,055

Pagar
-0,9145

1
-0,1966

p=0,00 p=0,100

Desempenho
0,2334 -0,1966

1
p=0,055 p=0,100

Fonte: Dados da pesquisa.

Como se pode observar na Tabela 1, contas a receber e a pagar se correlacionam 
significativamente entre si de maneira negativa, mas não com o desempenho, se for 
usado 5% de significância. Ambos os tipos de conta têm correlação com o desempenho 
quando se considera uma confiança de 90%, ou seja, 10% de significância. Por sua vez, o 
sentido da associação demonstra que, com contas a receber, o desempenho tem relação 
positiva e com aquelas a pagar, o faz de modo negativo.

5 COnSIdERaçõES FInaIS

Devido à necessidade que as organizações possuem de ter crescimento persistente 
ou vantagem competitiva no âmbito do mercado em que operam, precisam dispor de 
mecanismos eficientes que ajudem a ter sucesso nos negócios. Neste sentido, a auditoria 
interna possui uma função primordial ao melhorar a segurança e a rentabilidade das 
operações das empresas, possibilitando avaliar riscos e auxiliar na tomada de decisão. 

Levando em conta essa consideração, o objetivo geral do estudo foi analisar se 
os controles internos das contas a receber e a pagar das empresas do segmento de 
moda íntima e linha praia estabelecidas em Ilhota, SC, influenciam no desempenho 
organizacional. Para tanto, foi necessário verificar se os controles que as firmas utilizam 
nas contas a receber e a pagar são feitos de acordo com as normas da auditoria, o que 
constituiu o primeiro objetivo específico.

Ao avaliar os blocos do questionário que recolhiam as respostas sobre o modo em 
que os respondentes efetuavam os controles para ambos os tipos de contas, verificou-
se que existe um ajustamento pobre entre o feito e o que as normas estabelecem. Os 
erros que se computam quanto aos procedimentos adotados pelas firmas, expressos 
de maneira porcentual, demonstram que aproximadamente 40% das organizações não 
adotam as normas nas contas a receber, sendo a porcentagem para as contas a pagar 
próximo de 34%. 

Instigados por esses altos valores, procurou-se saber se os respondentes que têm 
concluído, abandonado ou estão cursando o ensino superior tinham melhor índice de 
acertos. Os resultados não confirmaram diferenças ao avaliar a totalidade das questões, 
porém nas porcentagens comparadas individualmente, observa-se que em 10 das quinze 
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questões referidas às contas a receber e em 13 das outras quinze das contas a pagar, 
os valores de acertos foram maiores para esse grupo de respondentes. 

O desempenho das empresas, atendendo ao segundo objetivo específico, 
se quantificou por meio de medidas subjetivas, usando-se um questionário que 
comparava a performance da firma do respondente com a do seu concorrente mais 
próximo. O emprego de escalas Likert de concordância para esta forma de mensura-lo 
é amplamente empregado nas pesquisas, em especial nos estudos das micro e pequenas 
empresas (HOQUE, 2005). Mas para dispor de medidas que sintetizassem tanto o 
emprego dos controles das contas a receber e a pagar assim como do desempenho, 
houve necessidade de utilizar um artifício e gerar os escores fatoriais, seguindo as 
recomendações de tal uso que sugerem Tabachnick e Fidel (2001).

Ao dispor desses valores, foi possível responder ao objetivo geral do trabalho ao 
calcular as correlações entre os escores fatoriais que representam aos três constructos. 
Da análise dos resultados se conclui que existe um relacionamento, mas ele é apenas 
com uma significância de 10%. Ou seja, somente se pode afirmar o vínculo entre os 
controles das contas a receber e a pagar com o desempenho com uma confiança de 
90%. Outro aspecto importante que foi revelado no estudo é que as relações dos tipos 
de contas com o desempenho têm associações diferentes. Enquanto as contas a receber 
se vinculam positivamente, isto é, quanto mais contas a receber, mais desempenho, 
as contas a pagar o fazem de modo negativo, indicando que, ao haver mais contas a 
pagar, a percepção do desempenho diminui.

Sugere-se para estudos futuros analisar se a orientação empreendedora dos 
proprietários e dos gestores influencia na adoção de sistemas de controle interno e 
suas relações com o desempenho organizacional.  
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RESUMO

Atualmente, a demanda mundial por biocombustíveis tem crescido de forma gradativa 
devido à conscientização ambiental em estimular o consumo das fontes de energia 
renováveis como meio de amenizar os efeitos do aquecimento global e também por 
causa da possível escassez dos combustíveis fósseis nos próximos anos. Nesse contexto, 
o Brasil se destaca como um dos maiores produtores de etanol em razão da vasta 
experiência acumulada no setor sucroalcooleiro. Todavia, para que o etanol responda 
às expectativas mundiais, grandes são os desafios a ser superados, uma vez que o 
biocombustível tem sido vinculado à falta de alimentos e ao desmatamento dos grandes 
biomas. Nessas condições, esta pesquisa tem como propósito apresentar os desafios e 
as perspectivas enfrentadas pelo etanol brasileiro. Para isso, a metodologia utilizada 
no desenvolvimento da pesquisa foi de caráter qualitativo, com meios bibliográficos, 
fundamentada a partir de livros, revistas, artigos científicos e sites confiáveis. E quanto 
aos fins, a pesquisa foi de caráter descritivo. Dessa maneira, a partir da pesquisa, pôde-se 
constatar que, apesar do cenário de incertezas, o etanol brasileiro tem grande potencial 
de atender ao mercado interno e mundial para, dessa maneira, complementar a matriz 
energética, uma vez que já foi comprovada a superioridade do etanol de cana-de-açúcar 
frente às demais fontes de energia renováveis. 

Palavras-chave: Etanol. Desafios. Perspectivas.
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1 IntROdUçãO

Com o desenvolvimento econômico e o crescimento da população global, as 
nações buscam permanentemente fontes de energia para garantir o funcionamento da 
sociedade. E com esse crescimento, prevê-se que as reservas de combustíveis fósseis, as 
quais são as fontes de energia mais utilizadas, tendem a se tornar cada vez mais escassas.

Diante desses aspectos, os combustíveis produzidos por meio de produtos naturais, 
por ser uma fonte de energia limpa e renovável, surgem como uma grande alternativa 
energética para a substituição e/ou a redução da dependência dos combustíveis fósseis.

E nesse contexto, o Brasil se destaca como pioneiro na utilização do bioetanol como 
combustível proveniente da cana-de-açúcar, o qual pode ser produzido em abundância e de 
forma sustentável, o que se torna favorável para atender a demanda mundial que é crescente.

Destaca-se também por ser o mais avançado tecnologicamente na utilização do 
etanol como combustível, utilizando de forma exclusiva o álcool como combustível, 
diferentemente dos demais países, que utilizam apenas a mistura de álcool e gasolina, 
principalmente como forma de reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa.

Apesar da experiência acumulada acerca da produção do etanol desde a década 
de 1970 e de sua vantagem competitiva, o Brasil não consegue elevar sua capacidade 
máxima – uma experiência vista como modelo para o mundo inteiro, pregando uma 
revolução energética com o combustível renovável –, não tem conseguido atender a 
demanda do mercado interno e  mercado mundial, agravado por políticas desfavoráveis 
e pouco investimento nesse setor (JUTTEL, 2009; MEDEIROS, 2011).

É neste âmbito que esss pesquisa tem como objetivo geral apresentar os 
desafios e as perspectivas do etanol brasileiro no cenário mundial. Em relação aos 
objetivos específicos, a pesquisa buscou apresentar os desafios enfrentados pelo setor 
sucroalcooleiro com ênfase na produção do álcool produzido no Brasil e analisar as 
perspectivas do etanol no cenário do comércio mundial.

Como justificativa, entende-se que esta pesquisa seja de suma importância para o 
curso de Comércio Exterior, visto que o etanol tem um grande potencial para aumentar 
suas exportações, sendo um potencial mercado de trabalho em ascensão.
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Para a sociedade, a pesquisa proporciona o conhecimento de que a utilização 
do etanol brasileiro como combustível representa a melhor opção para a redução das 
emissões de gases que provocam o efeito estufa.

Já para a pesquisadora, o estudo dessa pesquisa foi importante, pois proporcionou 
um melhor conhecimento a respeito do assunto, que é muito debatido atualmente devido 
à política de um mundo mais sustentável.

Para finalizar, a metodologia foi de natureza qualitativa, por meios bibliográficos 
e fins descritivos.

2 dESaFIOS dO EtanOl bRaSIlEIRO

O Brasil possui áreas cultiváveis, condições climáticas e densidade demográfica 
favorável para a produção dos biocombustíveis, o que o leva a ser apontado como uma 
das melhores alternativas para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, por 
ser uma fonte de energia limpa e renovável. Entretanto essa oportunidade energética 
não significa apenas benefícios, já que importantes e novos desafios são relacionados ao 
biocombustível.

 Desse modo, neste capítulo serão apresentadas as principais barreiras enfrentadas 
pelo etanol que merecem atenção tanto de políticas públicas ou privadas.

2.1 etanol x proDUção De alimentos

Um dos desafios enfrentados pelo etanol e discutido desde a criação do Proálcool 
seria o impacto da produção do etanol combustível em relação à produção de alimentos, 
já que muitos críticos acreditam que a produção em massa do carburante poderia afetar 
os preços mundiais dos alimentos, em razão de as terras serem utilizadas para o cultivo 
de produtos destinados à conversão de fins energéticos, em vez de outras culturas 
(FRANCO, 2008; REISDORFER, 2007).

Em parte, essa questão poderá ocorrer na Europa e nos Estados Unidos, aonde o 
assunto é mais recorrente, já que o etanol é produzido à base de grãos, que também são 
utilizados para a alimentação, como o etanol de milho ou soja, mas dificilmente ocorrerá 
no Brasil, já que o país está utilizando menos de 1% de seu território para a produção 
do etanol à base de cana, o que já vem ocorrendo há mais de 30 anos (PERINA, 2009; 
INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2001).

De acordo com o diretor do departamento de agroenergia do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Alexandre Strapasson, a produção do 
etanol brasileiro não contribuiu para a agroinflação ocasionada no fim do ano de 2007, e 
sim outros fatores estão relacionados a esta questão.  Dentre os pontos mais relevantes, 
o diretor cita o aumento do preço do petróleo, a valorização e a desvalorização do 
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dólar e, por fim, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sobretudo nos países 
emergentes (STRAPASSON, 2009a).

No que se refere ao custo do petróleo, quando ocorre um aumento do combustível, 
há em contrapartida um aumento do custo do transporte, da logística e também dos 
custos agrícolas, principalmente os fertilizantes, o que dessa forma acaba refletindo 
diretamente na alta dos preços dos alimentos (STRAPASSON, 2009b; FRANCO, 2008).

Já a depreciação do dólar causa um aumento nos preços dos alimentos, pois mesmo 
com a desvalorização do câmbio, o exportador precisa manter sua receita e, para manter 
a receita, há um impacto nos preços dos alimentos, o que é bastante representativo 
nesse contexto de agroinflação (STRAPASSON, 2009b).

Em relação ao aumento do PIB e, consequentemente, ao aumento da renda per 
capita ocasionado principalmente nos países em desenvolvimento, como Índia, China e 
outros, o diretor do MAPA salienta que este fato, por si só, causa um excesso de consumo 
por alimentos. Entretanto, muito se foi falado que a demanda de consumo desses países, 
os quais estariam impactando na alta dos preços dos alimentos, fosse um problema, 
porém é importante salientar que esses países, cuja população adquiriu um maior poder 
aquisitivo nos últimos anos, viveram por anos em grande miséria e conseguiram reverter 
a situação e melhorar a qualidade de vida da população (STRAPASSON, 2009b).

Tanto o açúcar quanto o etanol teve preço baixo na época da crise de alimentos. 
Se realmente o etanol estava impactando na crise, deveria ter um aumento do 
açúcar pelo menos, mas nem isso aconteceu. E outro aspecto importante, é que no 
Brasil houve um aumento de 9% na produção de grãos ao ano nos últimos dez anos. 
(STRAPASSON, 2009b, p. 02).

Portanto, o aumento dos preços dos alimentos está muito mais relacionado aos 
aspectos citados anteriormente do que propriamente com o aumento da produção do 
biocombustível nos últimos anos, além de que o Brasil também aumentou a produção 
de leite, carne e grãos, ou seja, houve uma evolução muito grande no agronegócio 
brasileiro, o que é possível ser feito também em outros países para que esse deficit de 
produção, tanto criticado, possa ser suprido (STRAPASSON, 2009b).

2.2 Desmatamento

Outra controvérsia em relação ao etanol é o risco da ampliação do desmatamento 
da Amazônia para o plantio da cana-de-açúcar, já que para os representantes do setor 
sucroalcooleiro dos Estados Unidos, como também os da União Europeia; a destruição 
da Amazônia não é um problema apenas para o Brasil, mas também para os produtores 
dos biocombustíveis dos demais países, uma vez que a crítica ao etanol brasileiro poderia 
afetar o produto em geral (RIVERAS, 2009).

Para Abramovay (2009), essa questão do desmatamento está sendo associada de 
maneira infundada à expansão dos canaviais, já que muitos acreditam que a expansão 
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do setor empurrará outras atividades, como a criação de gado e o cultivo de soja, para 
regiões da Floresta Amazônica. 

Contudo, essa expansão tem ocorrido basicamente em áreas de pastagens de baixa 
produtividade, o que foi possível apenas porque nos últimos anos ocorreu um aumento 
na produção de carne e leite, devido à tecnologia empregada no campo. E com esse 
aumento da produtividade pecuária foi possível aumentar as áreas de expansão para o 
cultivo da cana e dos alimentos sem ter que prejudicar o setor pecuário, além de não ser 
necessário desmatar novas áreas, florestas ou qualquer questão desta natureza para o 
desenvolvimento desses setores (BNDES, 2008; PERINA, 2009).

Para Perina (2009) e Abramovay (2009), o etanol não causa o desmatamento, 
já que 90% da produção da cana-de-açúcar brasileira cresce na região Centro-Sul, 
essencialmente no estado de São Paulo, que fica a 2,5 mil quilômetros da Floresta 
Amazônica. E os outros 10% são produzidos na região Nordeste, a 2 mil quilômetros 
distante do bioma, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: Áreas de cultivo da cana-de-açúcar no Brasil

Fonte: NIPE-Unicamp, IBGE e CTC apud ABRAMOVAY (2009, p. 22).

Outra questão a ser levantada é que os biomas não dispõem das condições climáticas 
favoráveis para o cultivo da cana e logística adequada para o escoamento da produção. 
Com isso, Abramovay (2009, p. 40) vem a esclarecer que:
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Além do fato de a produção de cana-de-açúcar não ser economicamente viável 
na floresta amazônica – por razões técnicas, como a ausência de alternância de 
estações secas e úmidas, fundamental para que a planta cresça e aumente seu teor 
de sacarose, essa região ainda não possui uma infraestrutura de transporte confiável 
para escoar o produto final (açúcar ou etanol, pois a cana não pode ser transportada 
a longas distâncias).

Portanto, o Brasil, com toda a sua dimensão continental e suas terras aráveis, tem 
capacidade suficiente para sustentar a produção agrícola de alimentos e de etanol de 
cana-de-açúcar, sem a necessidade de desmatar os biomas, mantendo assim preservada 
as matas nativas e as grandes florestas (SZWARC, 2008).

3 pERSpECtIvaS E SItUaçãO atUal dO EtanOl bRaSIlEIRO

O etanol tem despertado grande interesse do mercado mundial em virtude do 
seu benefício ambiental e pelo fato de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. 
Dessa forma, o presente capítulo tem como objetivo apresentar a situação atual e quais 
as perspectivas esperadas do biocombustível. 

3.1 proDUção Do etanol De primeira geração

A produção dos biocombustíveis renováveis inicia-se com a escolha da matéria-
prima ideal para a sua conversão em álcool. Nesse sentido, há uma variedade de insumos 
utilizados para a sua produção, como a cana-de-açúcar, a uva, a beterraba, a mandioca 
e uma variedade de grãos, como o milho e a soja, capazes de produzir amido em açúcar 
(SZWARC, 2008).

No Brasil, a produção em larga escala do etanol está associada principalmente à 
fermentação do caldo da cana-de-açúcar como matéria-prima, no entanto, com o avanço 
da biotecnologia, o país passará a produzir também a partir do bagaço e da palha da 
cana (ABRAMOVAY, 2009).

Nesse contexto, vale destacar que o etanol brasileiro possui o maior rendimento por 
litro em hectares em relação aos demais biocombustíveis produzidos a partir de outros 
insumos, bem como o menor custo de produção em relação aos demais concorrentes, 
como o etanol de milho produzido nos Estados Unidos ou o da beterraba, proveniente 
da União Europeia (MATÉRIA-PRIMA, 2011).

3.2 o etanol De segUnDa geração oU celUlósico

O etanol celulósico, diferentemente da primeira geração, é feito a partir de resíduos 
agrícolas, como folhas, caules, aparas de árvore e cavacos de madeira. No Brasil, a 
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matéria-prima a ser utilizada para esse processo será os restos da produção do etanol 
de primeira geração, ou seja, a palha e o bagaço da cana (MATÉRIA-PRIMA, 2013).

Em um momento, cuja expansão da produção da cana-de-açúcar vem sendo 
questionada e a demanda pelo produto no mercado interno vem aumentando cada vez 
mais ao longo dos anos, o etanol de segunda geração surge como uma fonte promissora 
de energia, pois, com essa tecnologia, espera-se poder aumentar a produção com um 
custo menor, sem a necessidade de expandir a área da plantação (BARBOSA, 2013; 
ETANOL, 2010).

Sendo assim, com a adição do bagaço da palha na produção do etanol, um 
hectare da cana passará a produzir 10 mil litros, em vez dos 7 mil litros da produção 
convencional, ou seja, com esse novo processo, a produção do etanol poderá 
aumentar em até 50% utilizando apenas o bagaço e a palha da cana (BARBOSA, 2013; 
MATÉRIA-PRIMA, 2013).

3.3 exportações Do etanol brasileiro

As exportações de etanol no Brasil foram realizadas inicialmente com o intuito de 
escoar os excedentes da produção, sem a preocupação de manter laços comerciais com 
cliente e mercados no exterior. Uma das principais razões para este fato seria porque os 
preços do etanol no mercado interno eram mais atrativos que os preços praticados nos 
demais países, especialmente por causa das barreiras tarifárias impostas pelos Estados 
Unidos e União Europeia (NASTARI, 2005).

Dessa maneira, o fenômeno que deu origem às exportações de etanol no Brasil foi 
a oferta. Com isso, para Nastari (2005, p. 01), “Foi assim que em 1984, o Brasil exportou 
mais de 850 milhões de litros para, no final da década de 1980 e início da de 1990, cair 
para praticamente zero e depois, lentamente, recuperar os volumes exportados”.

Durante a década de 1990, as exportações de etanol continuaram a ser influenciadas 
pela oferta, porém, a partir de 1999, este cenário começou a mudar, pois com a maior 
liberalização do câmbio e o afloramento da competitividade do açúcar e do etanol 
brasileiro conquistado ao longo dos anos, o etanol passou a ser competitivo com a 
gasolina e, com isso, a exportação deixou de ter como origem a oferta e passou a ser 
influenciada pela demanda (NASTARI, 2005).

[...] após o ano 2000, o Brasil apresentou trajetória crescente de sua 
quantidade exportada de etanol e já no ano de 2002 passou a ser o maior 
exportador mundial desse produto. Além disso, no período de 2006 a 
2008, as exportações brasileiras de etanol representaram, em média, 
mais de 1% das exportações totais do país e valor superior a 36% das 
exportações mundiais do produto, revelando a grande importância do 
etanol na pauta de exportação brasileira. (BITTENCOURT; FONTES; 
CAMPOS, 2012, p. 06).
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Já após o fim das medidas protecionistas e de incentivo à produção doméstica 
no final de 2011, que dificultava a entrada do etanol brasileiro no mercado americano 
desde os anos 80 devido à cobrança da tarifa de 0,54 centavos de dólar por galão ou 
0,14 centavos de dólar por litro para o etanol importado, o volume das exportações 
brasileiras do etanol aumentou 55,3% somente em 2012 (BESSA, 2013).

E com isso as exportações brasileiras vêm crescendo nos últimos anos. O volume 
exportado em 2013, quando o país embarcou 2,9 bilhões de litros, só não foi maior 
porque quase não há produto disponível para venda no exterior, já que a oferta atual 
está comprometida com contratos para atender o mercado interno (BATISTA, 2014).

Dessa maneira, para o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA), as perspectivas para o etanol brasileiro são bem satisfatórias, uma vez que o Brasil 
conseguiu manter o baixo custo na produção e a demanda mundial por biocombustíveis 
continua crescente, e também porque as metas ambientais estabelecidas no Protocolo 
de Kyoto1 têm promovido o consumo do etanol como forma de reduzir os gases de efeito 
estufa (IICA, 2008).

3.4 etanol e meio ambiente

Notadamente, nos últimos anos observa-se cada vez mais um esforço internacional 
para cumprir as metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto e, consequentemente, 
reduzir a emissão dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global.

Com isso, o biocombustível, por ser uma fonte de energia limpa e renovável, vem 
sendo considerado como uma alternativa para atender esse objetivo, por emitir menos 
gás carbônico que os combustíveis fósseis (derivados de petróleo, gás natural e carvão 
mineral), haja vista que a energia fóssil é uma importante fonte de emissão dos gases na 
atmosfera (SZWARC, 2008).

Nesse quadro, o etanol produzido a partir da cana aparece como uma das melhores 
soluções para ajudar o mundo a enfrentar as mudanças climáticas. Conforme o estudo 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado 
em 2008, o etanol de cana-de-açúcar emite em torno de 90% menos gases de efeito 
estufa que os combustíveis de origem fóssil (MATÉRIA-PRIMA, 2011).

De acordo com a Única (2014), cerca de 60 países ao redor do mundo utilizam 
mandatos que preveem a adoção de biocombustíveis, ou 30 países, se considerado a 
União Europeia como um só. Entretanto, o percentual desta mistura varia de acordo 
com as políticas públicas e com os acordos internacionais de cada país. Ver Figura 2.

Na América do Sul, o Brasil é o país com a maior substituição da gasolina por 
etanol, com a adição de 25%. “O Paraguai vem na sequência com 24% de mistura. Chile 

1 O Protocolo de Kyoto é um Tratado Internacional, cujo objetivo principal é fazer com que os países 
desenvolvidos assumissem a responsabilidade de reduzir a emissão de gases causadores do efeito 
estufa. A ideia inicial seria a de reduzir as emissões em 5,2% em relação aos níveis de 1990, para o 
período de 2008 a 2012.
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e Argentina, mais modestos, acrescentam 5% de biocombustível ao seu combustível 
fóssil” (ÚNICA, 2014).

Figura 2 – Programas de biocombustíveis no mundo

Fonte: Única (2012, p. 1).

Para a Única (2014), apesar de outros países manifestarem interesse em adotar 
a mistura de etanol e gasolina, o ideal seria uma melhor distribuição de consumo dos 
biocombustíveis ao redor do mundo, haja vista que 85% da produção e consumo se 
concentram nos três principais polos: Brasil, Estados Unidos e União Europeia.

4 COnSIdERaçõES FInaIS

Tendo em vista a evidente escassez dos combustíveis fósseis e a acentuada 
preocupação com o meio ambiente em razão das emissões dos gases causadores do 
efeito estufa oriundos dos combustíveis fósseis, as fontes renováveis têm se destacado 
no cenário mundial como uma importante aliada à problemática em questão.

Nesse sentido, o amplo conhecimento do Brasil adquirido na área dos 
biocombustíveis, sobretudo na produção do etanol de cana-de-açúcar, tem muito 
a contribuir com o mercado internacional, principalmente como distribuidor do 
combustível automotivo. E esta realidade só foi possível por causa dos investimentos, 
ao longo dos anos, em tecnologia e pesquisa para a sua produção e também por causa da 
política de incentivo ao consumo do etanol nacional no país.

Com isso, a partir da pesquisa, constatou-se que o cenário atual dos biocombustíveis 
é marcado por incertezas, quanto à capacidade do Brasil em suprir o mercado interno e 
mundial. Isso ficou evidenciado a partir dos baixos estoques do etanol nesta última safra, 
o que acarretou o aumento dos preços nos postos de combustíveis. Os questionamentos 
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ao biocombustível devem-se também porque o setor está em franca expansão, sobretudo 
por causa das questões ambientais, despertando um maior interesse nas fontes 
alternativas para compor a matriz energética.

Assim é essencial que os interesses da iniciativa privada sejam apoiados pelo poder 
público, com a finalidade de garantir a produção do etanol e permitir que o país tenha 
uma posição de destaque no mercado mundial. 

Por fim, para a elaboração de futuros estudos relacionados ao tema, sugere-se 
abordar sobre os principais parceiros do Brasil na área dos biocombustíveis, uma vez 
que as políticas públicas e os acordos internacionais têm promovido o consumo dos 
biocombustíveis como forma de atender as metas ambientais e assim manter a matriz 
energética limpa.

5 REFERênCIaS

ABRAMOVAY, Ricardo (Org.). Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo: 
Editora SENAC, 2009.

BARBOSA, Vanessa. O etanol de segunda geração está próximo? Exame, 13 mar. 2013. 
Disponível em: < http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/o-etanol-de-segunda-geracao-
esta-mais-proximo?page=1>. Acesso em: 21 mar. 2014.

BATISTA, Fabiana. Sem etanol, usinas perdem venda aos EUA. 2014. Disponível em:< 
http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1112092#nc>. Acesso em: 18 
abr. 2014.

BESSA, Diana Janina Porebska. O mercado internacional do etanol. Revista Geonorte. 
Amazonas, ed. esp. 3, v. 7, n. 1, p. 520-536, 2013.

BITTENCOURT, Geraldo Moreira; FONTES, Rosa Maria Olivera; CAMPOS, Antônio 
Carvalho. Determinantes das exportações brasileiras de etanol. Revista de Política Agrícola. 
Viçosa, Ano XXI, n. 04, p. 4-19, out./ nov./ dez. 2012.

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Biotenal de cana-de-
açúcar: energia para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: BNDES; CGEE, 2008

ETANOL de celulose. Revista Brasilis, 2010. Disponível em: http://revista.brasil.gov.br/
especiais/Etanol/etanol-de-celulose/etanol-de-celulose. Acesso em: 30 mar. 2014.

FRANCO, Luciana. Etanol x alimentos: consultores do agronegócio comentam a polêmica que 
opõe a produção de álcool combustível à de comida. Revista Globo Rural. São Paulo: Globo, 
vol. 271, maio 2008. Disponível em: <http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,699
3,EEC1679921-5809,00.html>. Acesso em: 21 jan. 2014.

IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Situação e Perspectivas 



CECIESA / GESTÃO - 111

da agricultura brasileira 2008: a experiência da cooperação técnica do IICA. 2008.

INSTITUTO CARBONO BRASIL. Biocombustíveis. Florianópolis, 201[?]. Disponível em: 
< http://www.institutocarbonobrasil.org.br/energias/biocombustiveis>. Acesso em: 19 
fev. 2014.

JUTTEL, Luiz Paulo. Etanol em pauta: produtores, cientistas e políticos se reúnem em 
São Paulo para debater sobre o etanol brasileiro. São Paulo, 2009. Disponível em: <http://
www.bioetanol.org.br/noticias/detalhe.php?ID=NTM=>. Acesso em: 10 jun. 2013.

MATÉRIA-PRIMA da nova economia. Revista Ethanol Summit, São Paulo, n. 3, p. 
10-19, jun. 2011. Disponível em: <http://2011.ethanolsummit.com.br/arquivos/_
Summit2011Portugues.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2014.

MATÉRIA-PRIMA do futuro? Revista Ethanol Summit, São Paulo, n. 4, p. 12-20, jun. 
2013. Disponível em: < http://www.ethanolsummit.com.br/arquivos/Summit_2013_
port.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014.

MEDEIROS, Vinicius. Etanol: um salto para o futuro. 2011. Disponível em: < http://
www.petrobras.com/pt/magazine/post/detalhe-18.htm>. Acesso em: 10 jun. 2013.

NASTARI, Plinio Mário. As exportações de álcool do Brasil. Revista Opiniões, Ribeirão 
Preto, abr./jun. 2005.

PERINA, Ismael. Alimentos vs. combustível: dilema ou dogma Parte 5, Ethanol Summit, 
2009. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=H53hP3T4mwE>. Acesso 
em: 05 fev. 2014.

PETROBRAS. Etanol: um salto para o futuro. 2011. Disponível: <http://www.petrobras.
com/pt/magazine/post/detalhe-18.htm>. Acesso em: 18 fev. 2014.

REISDOFER, Andrea Fioravanti. Biocombustíveis x alimentos: em busca da produção 
equilibrada. Conselho em Revista, Porto Alegre, Ano III, n. 35, p. 12-15, jun. 2007.

RIVERAS, Inaê. Desmatamento da Amazônia afeta imagem do etanol de outra origem. 
Estadão, São Paulo, 03 jun. 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
geral,desmatamento-da-amazonia-afeta-imagem-do-etanol-de-outra-origem,381867,0.
htm>. Acesso em: 30 jan. 2014.

STRAPASSON, Alexandre Betinardi. Alimentos vs. combustível: dilema ou 
dogma Parte 5, Ethanol Summit, 2009a. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=P2bCnkEAP8c>. Acesso em: 30 jan. 2014.

______. Alimentos vs. combustível: dilema ou dogma Parte 6, Ethanol Summit, 2009b. 
Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=b_oZgTKa9xY>. Acesso em: 30 
jan. 2014.

SZWARC, Alfred. Biocombustíveis no Brasil: realidade e perspectivas. Brasília: MRE, 2008.

ÚNICA. Diretor de principal Universidade do Chile vê sustentabilidade muito bem 



112 - cAderno científico

abordada no setor sucroenergético brasileiro. 2012. Disponível em: <http://www.
unica.com.br/noticia/320265949203119433/diretor-de-principal-universidade-do-chile-
ve-sustentabilidade-por-centoE2-por-cento80-por-cento9Cmuito-bem-abordada-por-
centoE2-por-cento80-por-cento9D-no-setor-sucroenergetico-brasileiro/>. Acesso em: 14 
maio 2014.

______. 60 países já adotam mistura obrigatória de biocombustíveis aos 
combustíveis fósseis. 2014. Disponível em: < http://www.unica.com.br/unica-
na-midia/27251092920325965233/60-paises-ja-adotam-mistura-obrigatoria-de-
biocombustiveis-aos-combustiveis-fosseis/>. Acesso em: 15 maio 2014.



* Administradora, formada no Curso de Administração, Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Santa Catarina.

** Administradora, formada no Curso de Administração, Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 
Santa Catarina.

*** Especialista, MBA Gestão Empresarial FGV, Professor da disciplina de Administração de Materiais, 
do Curso de Administração da Universidade do Vale do Itajaí.

**** Doutor em Engenharia de Produção (UFSC), Professor da disciplina de Estratégias, do Curso de 
Administração da Universidade do Vale do Itajaí.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: NEGÓCIO DE PNEUS  
DE CARGA PARA EMPRESA IMPORTADORA  

E COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS DE ITAJAÍ/SC

Eliane Levandoski* 

Franciele Aparecida Lemos** 

Guido Renato Miranda*** 

Luiz Carlos da Silva Flores****

RESUMO

Este trabalho aborda o diagnóstico estratégico como uma ferramenta que permite que 
a empresa realize uma análise para identificar os fatores internos e externos, os quais 
podem interferir de forma direta ou indireta na gestão de seus resultados. Com o objetivo 
de elaborar um diagnóstico estratégico no negócio de pneus de carga na região de Santa 
Catarina para a empresa Cantu Comércio de Pneumáticos e Acessórios Ltda., adotou-se 
uma abordagem qualitativa, pesquisa exploratória e estudo de caso, sendo utilizada a 
entrevista e a observação para o levantamento dos dados, realizado de acordo com as 
seguintes fases: entrevista guiada, verificação do cenário, análise Swot e observação. O 
referencial teórico teve como base na área de administração estratégica, planejamento 
estratégico e diagnóstico estratégico. Após realizar o diagnóstico estratégico para a 
empresa, identificaram-se os pontos fortes e fracos da empresa, podendo-se destacar 
como os principais pontos fortes: a exclusividade de distribuição de marcas no Brasil, o 
grande número de clientes ativos, a responsabilidade ambiental, entre outros. Quanto 
aos pontos fracos, destacam-se: centralização da tomada de decisão, empresa familiar, 
etc. Já nas oportunidades, destacam-se: linha de crédito, aumento na demanda interna, 
entre outros. Analisando as ameaças, destacam-se: oscilação da moeda nacional, novos 
entrantes, mudança na política econômica brasileira, entre outros. 

Palavras-Chave: Estratégia. Análise SWOT. Diagnóstico Estratégico.



114 - cAderno científico

1 IntROdUçãO

Em razão do rápido processo de globalização e o crescimento acirrado da 
competitividade do mercado, novas tendências e tecnologias estão cada vez mais 
presentes influenciando diretamente o ambiente empresarial da organização, e 
consequentemente exigindo adaptações no planejamento estratégico das organizações.

Na necessidade de ter uma base para tomadas de decisões coerentes de uma empresa, 
a responsabilidade seria um diagnóstico estratégico bem-estruturado. Para as empresas 
novas ou em fase de expansão, pode significar a diferença entre o fracasso e o sucesso; 
para as demais, mostra o seu comportamento perante o mercado. A sobrevivência das 
empresas depende cada vez mais de uma gestão estratégica. Por meio de um diagnóstico 
estratégico, as organizações podem ter seus processos cada vez mais melhorados, para 
que assim possam com segurança dimensionar o futuro da organização.

No momento em que a empresa adota procedimentos estratégicos como ferramenta 
gerencial, esta incorpora uma série de benefícios, dentre eles a capacidade de tomada 
de decisões em curto prazo, fundamentais diante do surgimento de dificuldades nos 
diversos cenários, sejam esses externos ou internos, evitando muitas vezes quedas nas 
vendas, perdas de participações no mercado ou ameaças com concorrências.

Neste contexto, a empresa Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda., neste trabalho 
denominada de Cantu Pneus, é a maior importadora de pneus do Brasil, estando presente 
em todo território nacional e tem como sede administrativa a cidade de Itajaí - Santa 
Catarina. A procura de pneus importados tem crescido visivelmente no mercado brasileiro, 
principalmente no segmento de carga, visto que as transportadoras de carga investem alto 
na troca de pneus de sua frota. Apesar do diferencial da importação, a competitividade e a 
sobrevivência da empresa dependem de muitos outros fatores, principalmente aumentar 
as vendas e fortificar as marcas importadas no mercado nacional.

Sobreviver nesse mercado competitivo depende muito das estratégias adotadas 
de gerenciamento em curto, médio e longo prazo, planejando a continuidade do 
empreendimento. O diagnóstico estratégico no negócio de pneus para a Cantu Pneus 
visa identificar as forças, as fragilidades, as oportunidades e as ameaças que devem 
se consideradas para que a empresa tome decisões para aumentar sua participação no 
mercado de pneus de carga.
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Neste contexto, foi definido como objetivo geral aplicar o diagnóstico estratégico 
no negócio de pneus de carga da empresa para a região de Santa Catarina. E como 
objetivos específicos, foram definidos: descrever os fatores críticos de sucesso; identificar 
os fatores ambientais internos e externos; descrever o cenário atual do negócio de pneus 
de carga; e analisar as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças.

Foi escolhida a região de Santa Catarina para desenvolver esse trabalho, pois é 
nesse estado onde se encontram a matriz e as decisões estratégicas da Cantu Pneus. 
Após a finalização do trabalho na matriz, a empresa poderá replicar para as outras 
filiais, utilizando esse diagnóstico como modelo para a análise das regiões em que atua.

2 REvISãO tEóRICa

2.1 aDministração estratégica

A administração estratégica definida por Ansoff e McDonnell (1993) tem um 
enfoque sistemático, no qual há uma forte responsabilidade e vem tornando-se cada 
vez mais importante para a gestão tornar o posicionamento e o relacionamento da 
empresa com seu ambiente de um modo que garanta o sucesso contínuo e coloque em 
uma posição favorável em eventuais surpresas que possam ocorrer.

A preocupação da administração estratégica é de criar um ambiente interno forte 
e, ao mesmo tempo, flexível, para que, no futuro, a empresa tenha condições de chegar, 
ou mesmo de permanecer em posição de destaque em seu setor. Tem como principal 
objetivo criar condições para que a empresa opere com eficácia diante das ameaças 
ou das restrições ambientais, e possa também capitalizar as oportunidades oferecidas 
pelo ambiente, sendo de responsabilidade do administrador estratégico estruturar a 
organização para mudanças estratégicas, bem como preparar e motivar os colaboradores 
para este objetivo (ANSOFF; MCDONELL, 1993).

2.2 estratégias

Para entender do que se trata estratégia, pode-se denominá-la como um 
estudo de procedimentos que visem sobrepor um obstáculo. A palavra estratégia, 
segundo Mintzberg et al. (2000), há muito tempo tem sido usada implicitamente de 
várias maneiras, mesmo que tenha sido definida tradicionalmente em apenas uma. O 
reconhecimento explícito de múltiplas definições pode ajudar as pessoas a manobrar 
pensamentos por meio deste difícil tempo; a estratégia empresarial é um processo 
organizacional, inseparável da estrutura, do comportamento e da cultura da companhia. 
A estratégia empresarial, segundo Oliveira (1999, p.179), “determina as necessidades da 
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estrutura organizacional em termos de qualificação, as quais por sua vez, estabelecem 
estruturas de pessoas, sistemas, estilo administrativo e valores comuns”.

Estratégia, de acordo com Ansoff e McDonnell (1993), é uma ferramenta poderosa 
que ajuda a lidar com as turbulências enfrentadas pela empresa, merecendo atenção 
como uma ferramenta de gestão. Para Fernandes e Berton (2005, p.15), a estratégia “[...] 
consiste em identificar uma posição em um mercado competitivo, em que haja como se 
defender da competição atual e futura”, podendo ser entendida como um processo que 
possibilita o alcance da situação desejada. 

Segundo Oliveira (1999), é necessário que o executivo da empresa enfatize algum 
tipo de estratégia, a mais adequada para a organização, devendo abordar a capacidade e o 
objetivo estabelecidos. A estratégia deve estar de acordo com a situação da empresa, que 
pode estar voltada para a sobrevivência, a manutenção, o crescimento ou o desenvolvimento.

2.3 Diagnóstico estratégico

O diagnóstico estratégico, segundo Oliveira (1999) corresponde à primeira fase 
do processo de planejamento estratégico e procura identificar qual a real situação da 
empresa quanto aos seus aspectos interno e externo. Deve ser efetuado de forma mais 
real possível, pois qualquer tomada de posição errada nesta fase prejudicaria todo o 
processo de desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico.

Já Costa (2005) descreve o diagnóstico estratégico como um processo estruturado 
de avaliação da existência e da adequação das estratégias vigentes na organização em 
relação ao andamento de transformações para a construção do seu futuro.

As principais etapas do diagnóstico, de acordo com Oliveira (1999), são: 
identificação da visão, análise interna e análise externa. Nesse sentido, o enfoque do 
diagnóstico é identificar o momento atual da organização e traçar as decisões que serão 
tomadas pela empresa quanto ao futuro da organização.

2.3.1 missão e visão

Conforme Oliveira (1999), visão é o limite que os proprietários e os principais 
executivos conseguem enxergar em um período de tempo mais longo. A visão 
proporciona o grande delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido e 
implantado pela empresa. Lerner (2002, p. 46) diz que visão é,

[...] a definição e compreensão do seu significado devem anteceder a 
explicação da missão. É competência e responsabilidade da cúpula 
diretiva empresarial comunicá-la à população de colaboradores. A 
visão consiste no sonho de ser, de estar, de fazer acontecer, o sonho de 
realizar, o sonho de alcançar resultados de curto prazo, médio e longo 
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prazo no mundo dos negócios. Visão é uma hipótese, uma possibilidade, 
uma possível realização futura.

Já a Missão “[...] é uma forma de traduzir determinado sistema de valores e crenças 
em termos de negócios e áreas básicas de atuação, considerando as tradições e crenças 
da empresa” (OLIVEIRA, 1999, p.107). Segundo Tavares (2001), missão é a razão de 
ser da organização, influenciando nas decisões estratégicas e as do dia a dia, definindo 
objetivos para a empresa. Para Almeida (2001), missão é a razão de ser entidade e serve 
para delimitar seu campo de atuação, como também para indicar suas possibilidades de 
expansão de suas ações.

2.3.2 análise interna

A análise interna para Oliveira (1999) tem como finalidade estudar e evidenciar 
as deficiências e as qualidades da organização que está sendo estudada, ou seja, pontos 
fortes e francos. Já para Almeida (2001), a análise dos aspectos internos da entidade 
é identificada pelos fatores críticos de sucesso no seu ramo de atividade, que levam a 
empresa ao cumprimento da sua missão. Esses fatores são considerados como chave e 
seu desenvolvimento é determinante e principal responsável para que uma empresa se 
sobressaia em relação às outras.

A análise da empresa é composta por pontos fortes e fracos, que representam 
as variáveis controláveis da empresa, podendo ser favorável ou desfavorável. Pontos 
fortes: são variáveis internas, controláveis e proporcionam condições favoráveis 
à organização em relação a seu ambiente; enquanto que, Pontos fracos: são variáveis 
internas, controláveis, mas que ao contrário dos pontos fortes, proporcionam condições 
desfavoráveis à organização (OLIVEIRA, 1999), podendo ser denominadas de 
deficiências ou fragilidades. 

Para Day (1990), as forças são originadas de competências e recursos superiores 
que, em conjunto, dão a empresa capacidade para a organização fazer mais, ou melhor, 
do que os concorrentes. As fraquezas são deficiências ou restrições que inibem a 
capacidade da empresa para superar ou se igualar aos concorrentes.

Nesse mesmo sentido, a análise interna põe em evidência os pontos fortes e as 
fragilidades da empresa que serão determinantes da sua atual posição de mercado. 
“Essa análise deve tomar como perspectiva para comparação as outras empresas do 
seu setor de atuação, sejam elas concorrentes diretas ou concorrentes potenciais” 
(OLIVEIRA, 1999, p.72).

2.3.3 análise externa

Conforme demonstra Hartmann (1998), a análise externa é a identificação de 
oportunidades ou ameaças provenientes do meio externo e sua respectiva causa, 
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para que a organização possa desenvolver ações internas, a fim de aproveitá-las 
ou neutralizá-las.

A análise externa busca estudar a relação existente entre a organização e o seu 
ambiente, para que possa identificar e aproveitar possíveis oportunidades e minimizar 
os riscos de possíveis ameaças decorrentes do meio externo. Oportunidades: são variáveis 
externas, não controláveis e que proporcionam condições favoráveis ao bom andamento 
dos processos organizacionais; enquanto que Ameaças: são variáveis externas, não 
controláveis, que precisam ser avaliadas, pois proporcionam condições desfavoráveis 
para organização (OLIVEIRA, 1999).

De acordo com Day (1990), oportunidades são eventos ou tendências que estão 
posicionados fora da organização. Quando essas são exploradas, existe a possibilidade 
de melhorar o desempenho da organização no mercado. Por outro lado, as ameaças 
podem impedir a implementação de uma estratégia, muitas vezes aumentando os riscos 
e os recursos exigidos, ou seja, reduzindo o desempenho.

O estudo do ambiente externo pode trazer muitas surpresas, afirma Costa (2005), 
mas seu estudo serve para orientar o planejamento para a tomada de providências 
imediatas para um melhor aproveitamento das oportunidades ou para evitar as 
consequências negativas provenientes das ameaças.

Nessa fase, Oliveira (1999) recomenda olhar para fora da organização e 
analisar no ambiente suas oportunidades e ameaças: mercado nacional e regional, 
mercado internacional, evolução tecnológica, fornecedor, mercado financeiro, 
aspectos socioeconômicos e culturais, aspectos políticos, entidade de classe, órgãos 
governamentais, mercado de mão de obra e concorrentes.

Cada tipo de mercado possui uma característica distinta. Conforme Day (1990), 
cada unidade de negócios enfrenta uma mistura única de forças ambientais, levando em 
consideração que as realidades ambientais mais urgentes vêm das ações dos clientes, 
dos canais e dos concorrentes dentro do mercado. Dentro desse contexto existem as 
preocupações com o macro ambiente, em que ocorrem as maiores oscilações, sendo as 
dimensões desse macro ambiente: política, econômica, social e tecnológica (DAY, 1990). 

2.4 análISE SWOt

A análise SWOT adquiriu importância pela orientação estratégica que ela oferece. 
SWOT é uma sigla de strenghts, weaknesses, opportunities and threaths (forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças). De acordo com Lobato (2005), a avaliação estratégica é 
realizada a partir da matriz SWOT, sendo esta uma das ferramentas mais utilizadas 
na gestão estratégica competitiva, com objetivo de relacionar as oportunidades e as 
ameaças presentes no ambiente externo com as forças e as fraquezas mapeadas no 
ambiente interno da organização.
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Conforme Mintzberg et al. (2000), o modelo básico do SWOT surgiu na década de 
1950, desenvolvido por Roland Christensen e Kenneth Andrews, e consagrou a escola 
estratégica do Design na década de 1970, os quais pertenciam ao agrupamento de escolas 
prescritivas, cuja estratégia deve apresentar um plano pautado pela clareza nos objetivos 
e nos recursos disponíveis, juntamente com visão de planejamento e posicionamento.

Com base em Oliveira (1999), os passos para utilização da técnica da SWOT são: 
formular uma lista de gestores e pessoas chaves da organização; desenvolver entrevistas 
individuais com o objetivo de levantamento de todas as informações junto aos gestores 
e às pessoas chaves; organizar as informações na estrutura SWOT, por meio de uma 
matriz; priorizar as questões; e definir as questões-chave (o que fazer). Na análise 
SWOT, as oportunidades e as ameaças são cruzadas com os pontos fortes e fracos, para 
que possa perceber, numa visão geral, a posição em que se encontra a empresa, dando 
noções do caminho a ser seguido e dando ênfase ao diagnóstico estratégico.

3 aSpECtOS MEtOdOlógICOS

Este artigo é resultado de trabalho de conclusão de estágio realizado na empresa 
Cantu Pneus, com tipologia de pesquisa-diagnóstico, caracterizado por Roesch (2005) 
como uma estratégia de pesquisa que busca examinar e explorar o ambiente interno e 
externo organizacional, como também procura levantar e definir problemas. 

Foi adotado o delineamento do método qualitativo, que tem como vantagem a 
possibilidade de aprofundamento de questões peculiares à temática inicial que, por 
acaso, surjam ao longo de sua realização (CORDEIRO, 2006). A pesquisa qualitativa foi 
aplicada na forma de reuniões e observações em profundidade, sendo confrontadas com 
fontes bibliográficas. Essas ferramentas serviram de base para realização do diagnóstico 
estratégico. A estratégia de pesquisa se caracteriza por estudo de caso, que de acordo com 
Yin (2001, p. 33), “[...] é um método que abrange tudo – com lógica de planejamento 
incorporando abordagens específicas à coleta de dados e a análise de dados”. 

Foram utilizados dados de fontes primárias e secundárias, segundo Richardson 
(1999), os dados primários são coletados pelo próprio pesquisador e os dados secundários 
são dados já existentes pelos quais o pesquisador busca aporte para sua pesquisa. Os 
dados primários serão coletados por meio de entrevista e observações.

A entrevista é descrita por Richardson (1999) como uma técnica que permite o 
desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. Foi aplicada uma entrevista 
guiada com diretores e gerentes, com apoio de um check-list com os temas a serem explorados.

Observação é um exame minucioso e para captação é necessário o objetivo 
examinado. De acordo com Mattar (2005, p. 194), “o método de observação consiste no 
registro de comportamentos, fatos e ações relacionadas com o objetivo da pesquisa, sem 
que haja comunicação com o pesquisador”.
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O levantamento de fonte secundária compreendeu a análise de documentos. O 
desenvolvimento da pesquisa documental vale-se de matérias que ainda não sofreram 
tratamento analítico ou que não podem ser reelaboradas de acordo com os objetivos 
da pesquisa (GIL, 1999). O levantamento de documentos foi realizado por relatórios 
gerados pelo sistema ERP da empresa, o sistema utilizado neste caso é o Microsiga 
TOTVS, e outros documentos relativos ao cenário do negócio.

4 CaRaCtERIzaçãO da ORganIzaçãO

As informações que serão relatadas a seguir foram obtidas por meio de entrevista 
com gestores da organização, informações do site da empresa e dos documentos, 
momento em que as acadêmicas descrevem o primeiro objetivo específico.

A Cantu Pneus é uma empresa familiar de capital fechado, integralizado e limitado 
a um sócio. As decisões estratégias são tomadas pelos principais gestores, membros 
da família, juntamente com os gestores de cada área da empresa. Surgiu da vocação 
empreendedora de seu fundador.

Com presença e expressividade em todo o território nacional, a empresa tornou-se 
sinônimo de confiança no setor alimentício. Esse crescimento impulsionou o grupo a 
expandir sua atuação. A importação de pneus teve início em 2005, para uso exclusivo 
da transportadora. Já no início de 2006, com a chegada do segundo container, iniciou a 
comercialização de pneus LongMarch, surgindo assim a ICP Pneus, conhecida em todo 
o país por importar pneus de qualidade e durabilidade.

Atualmente, a empresa é a maior importadora do Brasil. Oferece pneus para carga, 
passeio e pneus industriais, além de rodas para caminhões, protetores e câmaras de ar. 
Além da importação da mercadoria, realiza a distribuição e a comercialização desses 
pneus por meio de seus oitos centros de distribuição no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Suas 
filiais possuem sistema interligado para facilitar a comunicação entre os colaboradores 
e melhor gerenciamento das atividades.

A empresa possui como missão “Entregar pneus que ofereçam economia, segurança 
e prazer com o menor impacto ambiental” e como visão “Ser a maior distribuidora de 
pneus do Brasil e atingir impacto ambiental zero”.

Para minimizar os impactos ambientais, a empresa foi uma das fundadoras da 
Associação Nacional dos Distribuidores de Pneus Ecologicamente Corretos (ANDECO), 
a qual tem a finalidade de gerenciar a coleta e a destinação ambientalmente correta dos 
pneus depositados nos “ecopontos” - pontos de coleta dos pneus.

Atualmente, possui um quadro de 201 colaboradores e aproximadamente 100 
representantes autônomos distribuídos entre a matriz, em Itajaí, e as demais filiais. 
Possui também alguns serviços terceirizados, como de tecnologia da Informação (TI). 
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Todas as operações e a área comercial regional estão concentradas na matriz em 
Itajaí, que será o alvo de estudo desse trabalho, ficando para as demais filiais apenas o 
departamento comercial da região. O planejamento, o controle e a tomada de decisão 
são centralizados na diretoria.

Concentra-se na matriz o processo de importação dos produtos e também o 
departamento de Call Center, televendas, pós-vendas e SAC, acompanhando diariamente 
as necessidades e a satisfação dos consumidores.

O mercado alvo da empresa é formado por empresas de médio e grande porte, 
principalmente no ramo de transportes, atendendo também alguns transportadores 
autônomos e revendas de grande porte.

Destaca-se que o mercado de pneus está em constante crescimento, principalmente 
em Santa Catarina, onde a concorrência está cada vez mais acirrada. Seus principais 
concorrentes são: Bransales Importadora, Link Pneus, Octa Pneus, GP Pneus, Pneumar 
e Isola Pneus, todos no segmento de importação de pneus. 

A empresa acompanha toda a importação e a movimentação dos processos que 
envolvem inúmeras atividades com diversas tarefas. A execução dos processos depende 
de variáveis controláveis e incontroláveis, gerando expectativas e incertezas nas pessoas 
envolvidas, tendo em vista que o processo de importação é bastante burocrático devido 
à política governamental, e faz-se exigência ao cumprimento de diversas restrições para 
que a mercadoria possa ser nacionalizada.

No processo de importação, após o desembarque da carga, ocorre o desembaraço 
da mercadoria em seu recinto alfandegado, junto à Receita Federal para liberação e 
posteriormente para carregamento para o armazém, onde inicia o processo de distribuição. 
O processo de liberação junto à Receita Federal pode ser demorado, o que acaba atrasando 
a chegada da mercadoria e ,consequentemente, da venda e da sua entrega.

5 dIagnóStICO EStRatégICO CantU pnEUS

Nesse tópico será apresentada a realização do diagnóstico estratégico da Cantu 
Pneus, destacando-se os fatores críticos de sucesso, o cenário da indústria de pneus e a 
análise das oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e fracos.

5.1 fatores críticos De sUcesso

Junto com o gerente regional da empresa foram destacados os seguintes fatores 
críticos de sucesso da ICP: relacionamento com os clientes, relacionamento com os 
fornecedores, know how no processo de importação e parcerias seguras com distribuidores. 
Identificou-se, juntamente com o gerente, como deve ser o posicionamento da empresa 
perante os fatores críticos de sucesso:
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Relacionamento com os clientes: Atualmente a empresa possui um SAC, em 
que são acompanhados os procedimentos de vendas antes, durante e depois. Deverá 
ser contínuo o acompanhamento e o reconhecimento das necessidades do consumidor, 
visando à qualidade do atendimento desde o momento da venda, da entrega e do uso da 
mercadoria.

Relacionamento com os fornecedores: Manter relacionamento com os principais 
fornecedores, considerando a qualidade dos produtos, bem como os prazos e os preços.

Know how no processo de importação: Devido à oscilação constante no mercado 
de importação, quando grande parte dos processos depende do governo, é necessário 
que a empresa possua uma equipe com conhecimento significativo nos procedimentos 
de importação, diminuindo os riscos para a organização. Esse aperfeiçoamento é feito 
por meio de treinamentos e atualização constante da equipe.

Parcerias seguras com distribuidores e prestadores de serviços: Certificar-se 
que as parcerias sejam feitas com empresas de credibilidade no mercado, bem como com 
representações seguras, ou seja, antes de ser estabelecida uma parceria, a empresa deve se 
aprofundar nas informações obtidas sobre os distribuidores e os prestadores de serviços.

5.2 cenários Da inDústria De pneUs De carga

O mercado nacional de pneus de carga do Brasil está deficiente, isso porque, há alguns 
anos, as empresas fabricantes de pneus de carga no Brasil não têm conseguido atender 
a demanda nacional. De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 
(ANIP, 2013), a produção de pneus na indústria brasileira apresentou expansão de apenas 
4% nos primeiros quatro meses de 2013, não acompanhando o crescimento da indústria 
automobilística. Diante desse cenário, a importação de pneus aparece como uma solução 
necessária e desejável para que não haja escassez desse produto, tendo em vista que o 
pneu aparece como o segundo item de manutenção mais importante na composição do 
preço do frete rodoviário, ficando atrás apenas do óleo diesel.

De acordo com o IBGE (2013), a produção de automóveis cresceu no Brasil, 
em relação a janeiro de 2012, 39,3%, estando em destaque a fabricação de caminhões, 
caminhão-trator para reboques e semirreboques. Dessa forma, consequentemente, 
aumenta a comercialização de pneus de carga, maximizando as oportunidades do mercado.

A importação de pneus, de acordo com a ANIP, entre os primeiros quadrimestres 
de 2012 e 2013, cresceu 25,5% na comparação entre os primeiros quadrimestres de 
2012 e 2013.

Outra situação que favorece os importadores de pneus de carga é a atual 
situação dos meios de transportes nacionais, continuando a prevalecer o rodoviário, 
principalmente devido à estrutura e ao alto investimento para o desenvolvimento dos 
outros meios de transportes.
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De acordo com o BNDES (2007), do ponto de vista do mercado interno, os 
últimos anos vêm apontando para uma corrosão do mercado de reposição, notadamente 
o de maior rentabilidade para os fabricantes. Mais impactante para o mercado de 
comercialização de pneus, o avanço dos pneus remoldados, com aparência de novos e 
preços muito atrativos.

A remoldagem é um dos três tipos de reforma de pneus existentes (o pneu reformado 
é definido como o pneu usado que passou por um processo visando à reutilização de sua 
carcaça). A remoldagem confere ao pneu uma aparência de novo e tem ganhado muito 
mercado, com destaque para as empresas BS Colway, no Paraná; e Pneuback, no Estado 
do Rio de Janeiro.

Pelo fato de reciclarem produtos usados e gerarem milhares de empregos, tais 
empresas se apresentam como “de boas práticas ambientais e sociais”. Além disso, 
segundo a Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados (ABIP, 2013), a 
fabricação de cada remoldado, se comparada com o processo de produção de pneus 
novos, gera uma economia de 20 litros de petróleo, no caso do pneu de automóvel, 
e 40 litros, no de caminhonete. A competitividade dos pneus remoldados se dá, em 
grande medida, pela utilização de carcaças de pneus usados importados da Europa como 
matéria-prima para a remoldagem, a custos muito reduzidos. Isso vem gerando uma 
polêmica de âmbito nacional.

Apesar do crescimento automobilístico e da situação dos meios de transportes 
nacionais serem favoráveis para importação de pneus, existe uma variável econômica 
importante que é a moeda nacional. No cenário atual, a elevação do dólar vem 
aumentando os custos dos produtos importados, o que pode significar uma ameaça no 
negócio de importação.

5.3 análISE SWOt

Tendo como base a análise da indústria e do cenário, realizou-se a análise SWOT do 
negócio de pneus de carga da empresa estudada. Esta análise tem como foco identificar 
a situação atual do negócio de pneus de carga, analisando as forças e as fraquezas da 
empresa, bem como as ameaças e as oportunidades.

5.3.1 forças

Por meio de observação e entrevistas com os gerentes, foram identificadas as 
forças da empresa em relação ao negócio de pneus de carga, sendo as principais:

a) Exclusividade de distribuição da marca Marshal no Brasil: a empresa possui 
exclusividade na distribuição da marca Marshal, a qual é reconhecida mundialmente, 
presente em mais de 100 países. Por esse motivo, a empresa consegue fidelizar diversos 
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clientes que estão acostumados a adquirir os pneus dessa marca, sendo que a Marshal 
oferece segurança e desempenho em seus pneus.

b) Desenvolvimento de produto próprio: a empresa está começando a trabalhar 
com uma marca própria de Pneus, Vellux, produzida em Taiwan, a qual possui fórmula 
desenvolvida por brasileiros. Um diferencial para empresa, já que, por se relacionar 
diretamente com consumidores de pneus, sabe exatamente o que esse público precisa, 
podendo assim desenvolver a fórmula com base nessas características, atraindo mais 
clientes e aumentando sua posição no mercado de pneus.

c) Grande número de clientes ativos: a empresa possui aproximadamente 2 mil 
clientes ativos apenas no estado de Santa Catarina, sendo assim, seu faturamento não 
depende de clientes específicos, podendo manter um padrão de faturamento, evitando 
ser surpreendida por redução de compras de determinados consumidores.

d) Marcas reconhecidas: os fornecedores da empresa são mundialmente conhecidos 
e possuem marcas bem consolidadas no mercado nacional, dessa forma o mix de marcas 
que a empresa possui é atualmente suficiente para atender à demanda de seus clientes.

e) Know how no processo de importação: possui profissionais altamente qualificados 
no que se refere ao processo de importação, os quais estão diariamente atentos a 
mudanças de legislações, auxiliando a empresa nas tomadas de decisões no que diz 
respeito à importação.

d) Representantes constantemente treinados: periodicamente a empresa realiza 
treinamentos para todos os seus representantes, ampliando o conhecimento em 
relação aos produtos, possibilitando auxiliar o cliente quanto à melhor escolha de 
pneus. A empresa realiza convenções anuais para integração dos representantes, os 
quais trocam conhecimentos e informações sobre novidades no ramo de atuação. 
Assim, os representantes estão atualizados e qualificados para atender os clientes 
com excelência. 

e) Logística própria: a empresa dispõe de logística própria, dessa forma 
é possível acompanhar de perto a entrega para seus clientes, facilitando o 
gerenciamento das cargas.

f) Armazenagem própria: com armazenagem própria, a empresa controla melhor 
seu estoque e possui flexibilidade, sendo que possuí autoridade absoluta para as tomadas 
de decisões a respeito das atividades, facilitando a integração das operações do armazém 
com os procedimentos logísticos internos.

g) Sistema de ERP Integrado: a empresa possui sistema de ERP integrado em 
todas as unidades, facilitando a comunicação entre os setores e evitando contratempos 
nos processos.

h) Responsabilidade ambiental: a empresa possui metas e ações para minimizar 
os impactos ambientais do produto. A empresa iniciou a Associação Nacional dos 
Distribuidores de Pneus Ecologicamente Corretos (ANDECO), cuja finalidade é de 
gerenciar a coleta e a destinação ambientalmente correta dos pneus.
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5.3.2 fragiliDaDes

Neste item, descrevem-se as principais fragilidades encontradas na empresa, 
considerando o ambiente interno:

a) Centralização da tomada de decisão: o controle e a tomada de decisão da empresa 
estão concentrados no Diretor. Esse item caracteriza-se como uma fraqueza, a demora 
na tomada de decisão, a alta dependência dos gerentes em relação à diretoria, a menor 
criatividade entre as unidades.

b) Empresa familiar: apesar do tamanho da empresa, ela ainda é familiar, sendo 
que os cargos de diretoria são compostos por membros da família. Essa cultura impõe 
algumas desvantagens no ambiente organizacional da empresa, como não seguir as regras 
do mercado quanto à gestão; confusão entre os laços de afeto e os contratuais; problemas 
com a sucessão; falta de clareza nos processos; conservadorismo; e problemas familiares.

c) Serviços de TI terceirizados: a empresa possui os serviços de TI terceirizados. 
Apesar de apresentar menor custo para organização, essa situação vem apresentando 
mais desvantagens, sendo como principal a dificuldade da equipe de TI em absorver 
o negócio e os processos internos da organização, por esse motivo o serviço possui 
características mais técnica e com pouca criatividade para o desenvolvimento de 
sistemas, visando melhorar os processos da empresa.

5.3.3 oportUniDaDes

A seguir, descrevem-se as oportunidades identificadas no negócio de pneus de carga:

a) Linhas de crédito: a crescente oferta de crédito para empresas de diversos setores 
caracteriza uma oportunidade para o negócio, sendo que a empresa pode beneficiar-se 
financeiramente e alavancar seu crescimento.

b) Crescimento no setor de transportes rodoviário: o setor de transportes de carga 
está em constante crescimento, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte 
– CNT (2013), o modal possui uma participação de 61% no mercado de transportes, 
por esse motivo é possível visualizar uma oportunidade para o negócio, já que, com 
esse crescimento, consequentemente aumenta a demanda pelo produto, beneficiando o 
negócio de pneus de carga.

c) Perfil de transportes rodoviário no Brasil: o perfil atual dos meios de transportes de 
carga no Brasil é predominantemente rodoviário. Conforme a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT, 2013), grande parte dos investimentos autorizados de transportes diretos 
da União é de 80% para o transporte rodoviário, o que comprova que não há indícios de 
alteração no perfil de transportes, prevalecente oportunidade para o negócio de pneus de carga.

d) Integração do mercado global: a integração do mercado global é uma 
oportunidade para o negócio estudado, principalmente tratando-se de uma empresa 
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importadora, sendo que essa integração traz benefícios, abertura de barreiras e facilita 
a negociação com fornecedores estrangeiros.

e) Aumento da demanda interna: com o aumento da demanda nacional, vem a 
necessidade da importação de pneus, beneficiando as importadoras, como é o caso da 
empresa, tendo em vista que no caso de pneus de carga a produção nacional não é suficiente.

f) Crescimento da produção automobilística: conforme estudo realizado no cenário 
de pneus de carga, a indústria automobilística vem crescendo consideravelmente, 
principalmente no que diz respeito a caminhões, nesse caso está presente uma grande 
oportunidade para o negócio de pneus de carga.

5.3.4 ameaças

Neste item, descrevem-se as ameaças identificadas no setor de pneus de carga por 
meio do estudo realizado.

a) Oscilação da moeda mundial: a oscilação da moeda mundial afeta diretamente a 
economia e a situação das empresas, principalmente no que se diz respeito a importadoras. 
No cenário atual com o dólar apreciado, os produtos importados tornam-se mais caros, 
consequentemente aumenta o custo para as importadoras, as quais necessitam de um 
planejamento e ações para minimizar os impactos dessa ameaça.

b) Regime tributário: alterações no regime tributário podem significar uma ameaça 
para o negócio de pneus de carga, principalmente em relação à entrada de produtos 
estrangeiros no Brasil, podendo prejudicar o negócio e afetar a competitividade da 
empresa estudada.

c) Novos entrantes: a entrada de novos correntes significa uma forte ameaça no 
negócio de pneus de carga para a empresa estudada, tendo em vista que, caso a mesma 
não esteja preparada para enfrentar as disputas, poderá ser afetada e perder sua posição 
no mercado e na lucratividade.

d) Concorrentes atuais: no atual cenário do mercado nacional, a luta para 
sobrevivência entre as empresas é cada vez mais agressiva. Isso pode ser caracterizado 
como uma ameaça no negócio de pneus de carga, principalmente no caso dos concorrentes 
atuais que já possuem um espaço conquistado no mercado.

e) Produtos substitutos: os produtos substitutos identificados podem ser vistos 
como uma ameaça no negócio de pneus de carga, pois apesar de não ser tão bem visto 
quanto um produto novo, seu custo é menor, o que pode servir como um atrativo para 
captação de clientes e, consequentemente, prejudicando as vendas de produtos novos.

f) Mudanças na regulamentação das importações: mudanças nas regulamentações 
podem prejudicar a importação de pneus, principalmente se a mudança for para deixar 
o procedimento mais moroso, sendo que em muitos casos essa demora acarreta atrasos 
de entrega de mercadoria e prejudica os clientes.
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g) Mudanças na política econômica do Brasil: mudanças na economia, como, 
por exemplo, aumento de taxas de juros pode significar uma ameaça para empresa no 
quesito financeiro, podendo prejudicar negociações e saúde financeira do negócio.

h) Regulamentação dos pneus inservíveis: apesar de a empresa estar em 
conformidade com a regulamentação de pneus inservíveis, isso pode significar uma 
ameaça, pois caso haja alterações na regulamentação, ou outros fatos desconhecidos, o 
negócio poder ficar ameaçado em casos de fiscalização.

No Quadro 1, destaca-se a matriz SWOT demonstrando as forças e as fragilidades 
do ambiente interno, e as ameaças e as oportunidades do ambiente externo, os quais 
irão auxiliar nas decisões estratégicas da empresa.

Quadro 1: Matriz Swot

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Depois de verificados os itens da análise SWOT e ao examinar a maneira como 
o estudo do ambiente se destacou, perceberam-se as seguintes situações: no ambiente 
interno, destacam-se os pontos fortes; e no ambiente externo, as ameaças. Tendo 
em vista o cenário atual, pode-se afirmar que a empresa está bem postada perante as 
ameaças, sendo que possui diversos pontos fortes que podem minimizar os impactos 
do ambiente atual, no entanto, faz-se necessária a continuidade do procedimento de 
análise do ambiente, sabendo-se que o mercado está em constante mudança, o que 
pode aumentar as oportunidade e diminuir as ameaças, como também pode ocorrer o 
contrário, nesse caso a empresa precisa definir uma estratégia que possa superar essa 
fase de ameaças, e maximizar os pontos fortes.
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Em relação ao mercado de pneus de carga, o mesmo está em expansão, levando 
em conta o crescimento da indústria automobilística e o perfil de transportes do Brasil, 
que, conforme análise do cenário, não apresenta fortes indícios de mudança. Dessa 
forma existem oportunidades para as empresas que estão nesse negócio, porém para 
permanecer no mercado, é necessária constante atualização da organização e das boas 
estratégias de competitividade.

Com fundamentos nas análises e observações realizadas, sugerem-se ações de 
melhorias para empresa, de modo que possa alinhar e definir estratégias de acordo com 
a realidade do negócio de pneus de carga, sendo elas:

a) A empresa deve realizar mais pesquisas, em complemento a este diagnóstico, 
envolvendo clientes, fornecedores e mercados.

b) Aprofundar o estudo do mercado de pneus de carga em busca de novas soluções 
com inovações de produtos e serviços relacionados, possibilitando, com isso, maior 
participação na indústria.

c) Criar o hábito de divulgar suas decisões e objetivos, para que todos os envolvidos 
possam colaborar de alguma forma para a implementação da estratégia. Essa ação, além 
de beneficiar a imagem da empresa, irá facilitar a comunicação organizacional.

6 COnSIdERaçõES FInaIS

Com a evolução do mercado e as mudanças que ocorrem constantemente, sejam elas 
sociais, econômicas, políticas ou tecnológicas, estabelecer estratégias torna-se essencial 
para aumentar a competitividade da organização e possibilitar o direcionamento da 
empresa para um cenário favorável.

Devido a esses fatos, surgiu o interesse no desenvolvimento de um diagnóstico 
estratégico no negócio de pneus de carga para empresa Cantu, tendo em vista que o 
diagnóstico estratégico contribui para a elaboração de uma boa estratégia competitiva 
da organização, tendo como base a identificação das forças, das fragilidades, das ameaças 
e das oportunidades, bem como da análise do cenário e da indústria.

Para alcançar os resultados da pesquisa, foi necessária a realização de estudos 
que envolvem como principais temas a administração estratégica, o planejamento 
estratégico, a análise de cenários e a análise SWOT. O referencial teórico dessa pesquisa 
foi estruturado por autores conceituados que contribuíram para a execução do estudo e 
no desempenho das análises de resultados.

Nos resultados do estudo puderam-se identificar as forças, as fragilidades, a 
oportunidades e as ameaças, e delinear ações para a empresa melhorar sua competitividade 
e direcionamento do negócio. Ao final desse trabalho, pôde-se verificar a importância 
desse tipo de estudo para o desenvolvimento da empresa, pois muitas vezes se 
desconhecem as melhorias que podem ser realizadas para maximizar as oportunidades 
e minimizar as ameaças. 
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RESUMO

A expatriação é um processo cada vez mais presente nas estratégias de grandes 
organizações. Esta prática é o resultado de uma decisão ou política organizacional, 
que visa, na maioria das vezes, à internacionalização da empresa, à coordenação de 
unidades, ou simplesmente ao desenvolvimento e à capacitação do indivíduo diante de 
outra cultura. O objetivo geral do presente artigo foi verificar os fatores relevantes no 
processo de expatriação, com enfoque na gestão de pessoas no contexto internacional. 
Para tanto, definiram-se os objetivos específicos: identificar a percepção dos profissionais 
em relação ao processo de expatriação de empresas com matriz ou subsidiária no estado 
de Santa Catarina e destacar quais são os principais desafios enfrentados por esses 
profissionais. Caracterizando-se pela união de métodos qualitativos e quantitativos, a 
presente pesquisa foi descritiva e exploratória. Com o objetivo de relacionar a teoria 
com a prática para melhor compreensão, foram aplicados questionários, tendo com 
público alvo os profissionais que já foram ou que estão expatriados por empresas 
localizadas em Santa Catarina. A aplicação do questionário foi elemento fundamental 
para identificar nas respostas dos profissionais focos de dificuldades citados em livros 
e artigos científicos que abordam a temática. Em contrapartida, constatou-se que as 
pessoas que já vivenciariam a expatriação apontam algumas dificuldades no que diz 
respeito ao suporte e aos acompanhamento prestado ao expatriado.

Palavras-chave: Expatriação. Gestão de Pessoas. Recursos Humanos.
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1. IntROdUçãO

A disputa acirrada por mercados consumidores, impulsionada pela facilitação 
da circulação de bens e de pessoas entre países, resultou em uma rápida expansão do 
comércio em âmbito internacional. Independente do setor de atuação, grande parte 
das empresas brasileiras possuem em seu histórico alguma participação no comércio 
internacional (BIANCHI, 2011), na maioria das vezes apoiadas em novas políticas 
públicas fomentadoras da indústria nacional e da geração de serviços.

Tal participação crescente em diferentes países exige das organizações coerência 
interna na busca de uma força de trabalho que corresponda às demandas do mercado 
contemporâneo (NUNES; VASCONCELOS; JAUSSAUD, 2008).  O que se quer 
reforçar, é que para viabilizar a conquista de vantagem competitiva para a organização, 
o desempenho dos profissionais que trabalham com recursos humanos é considerado 
como determinante para o sucesso ou a falha nos projetos de internacionalização. Para 
tanto, faz-se necessária a elaboração de políticas e práticas adequadas às necessidades 
desses novos trabalhadores que atravessam fronteiras e deparam-se com dificuldades 
não imaginadas de antemão. 

Frente a estas evidências, o presente artigo surgiu com o objetivo de verificar os 
fatores relevantes no processo de expatriação, com enfoque na gestão de pessoas no 
contexto internacional. A fim de estudar este procedimento, identificou-se a percepção 
dos profissionais em relação à expatriação e, ao mesmo tempo, a complexidade dos 
procedimentos para a transferência de um profissional ao exterior, destacando os 
principais caminhos e desafios que perpassam a atividade profissional desses indivíduos 
que trabalham desbravando fronteiras. 

Esta pesquisa justifica-se por pretender prover conhecimento específico sobre o 
tema expatriação, que tanto pode colaborar na formação de estudantes de comércio 
exterior quanto ampliar a percepção profissional dos mesmos, ao identificar quais 
são os desafios enfrentados pelos expatriados. Tendo em vista a restrita produção 
acerca do processo de expatriação no estado de Santa Catarina, este trabalho contribui 
principalmente por seu ineditismo, ficando ele disponível a futuro estudos. O artigo 
encontra-se assim estruturado: a essa introdução seguem a revisão da literatura, os 
procedimentos metodológicos, a apresentação dos resultados e as considerações finais.
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2. REvISãO dE lItERatURa

2.1 a expatriação

Por expatriação compreende-se a transferência de um profissional de um país para 
outro, para exercer determinada função, por um período previamente acordado com a 
organização a ser representada no exterior (CALIGIURI, 2000).  O termo expatriação 
não é novo, está presente na sociedade há milhares de anos. Os estudos de Tanure, 
Evans e Pucik (2007) e de Mccall e Hollenbeck (2003) exemplificam como a mobilidade 
já era praticada por nossos antecessores. Mccall e Hollenbeck (2003) destacam que 
os romanos tinham encarregados para ir aos quatro cantos do império controlar 
se as províncias trabalhavam de acordo com a lei e honravam com o pagamento de 
impostos. Tanure, Evans e Pucik (2007, p.176) complementam a afirmação destacando 
que “o sucesso da colonização de terras distantes residia na arte de preparar e enviar 
representantes de confiança para administrar subsidiárias.”. Na visão dos autores, a 
expatriação já se mostrava como uma característica vindoura nos tempos primórdios, e 
os objetivos do antigo expatriado não diferem dos que impulsionam hoje o profissional 
a morar e trabalhar em outro país: acatar uma necessidade da organização, adquirir 
habilidades, acumular capital financeiro, alavancar sua carreira ou, talvez, apenas pelo 
espírito de aventura. 

O profissional que não se mostra disponível para mudanças, inclusive de país, 
não possui o perfil desejado nas organizações contemporâneas. Freitas (2009) destaca 
que cada vez mais a mobilidade é caracterizada como um novo capital simbólico, 
ou seja, é valorada positivamente e legitimada no discurso gerencialista. Segundo a 
autora, “algumas empresas desligam funcionários que não aceitam ser expatriados ou 
os que não são bem sucedidos em seus processos de adaptação cultural” (FREITAS, 
2009, p.249).

Sebben (2009) destaca que os principais objetivos das empresas com a expatriação 
estão relacionados à transferência de conhecimento, à internacionalização, ao 
desenvolvimento de projetos e ao intercâmbio de culturas. Fleury e Fleury (2007) 
ainda apontam em seus estudos que a atuação em ambiente global permite com que 
a empresa adquira know-how frente às diversidades culturais de mercado, adquirindo 
assim importantes vantagens competitivas. 

O tempo de permanência de um profissional no exterior geralmente é de 12 
a 24 meses (CALIGIURI, 2000), podendo ser estendido ou reduzido de acordo 
com as necessidades da organização. O profissional ainda pode ser transferido para 
outros países, o que pode ser um fator atenuante para as dificuldades de adaptação a 
culturas diferentes em um curto espaço de tempo. Além do choque cultural, existem 
outros obstáculos que permeiam a vida de um profissional no exterior, conforme se 
verá a seguir.
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2.2 DificUlDaDes e obstácUlos 

Trabalhar no exterior, especialmente em um meio cultural desconhecido, é 
uma experiência que expõe o profissional a condições de vida diferentes do seu país 
de origem, impactando, muitas vezes, na reestruturação da sua rotina. Distâncias 
sociais, como burocracia, legislação, política e governos se mostram, em geral, bases 
de difícil entendimento para os profissionais expatriados, estruturadas de maneiras 
completamente diferentes do Brasil. Joly (1996) relata que, em alguns países, poucas 
coisas podem ser resolvidas por telefone, e atividades corriqueiras, como obter talões 
de cheque e solicitar documentos de identidade, exigem obrigações legais e complexas. 
A mesma autora enfatiza que os profissionais sofrem com os choques culturais e muitas 
vezes apresentam sinais de sofrimento, isolamento e medo. 

O papel do cônjuge, no caso de ser transferido como acompanhante, é essencial 
nesta fase, pois quando ocorre a tentação de voltar, é importante que alguém próximo 
lembre as vantagens excepcionais desta experiência. Com relação à família do 
profissional transferida como acompanhante, são identificadas algumas dificuldades 
na adaptação e no cotidiano da vida no exterior. O cônjuge e os filhos do expatriado, 
segundo os autores Pereira, Pimentel e Kato (2005, p.62): “[...] experimentam uma 
interrupção nas suas vidas pessoais, nos seus relacionamentos, na vida diária. Além 
disso, encontram pouca ajuda para administrar as demandas [...]”. A resistência do 
cônjuge e dos filhos leva, muitas vezes, o expatriado a desistir da sua missão e retornar 
prematuramente, a fim de evitar maiores conflitos familiares. Sebben (2009) afirma que 
as empresas devem prestar apoio para que a família sinta-se confortável no novo país, 
introduzindo-a no novo ambiente, da mesma forma que o profissional expatriado, por 
meio de treinamentos, com oferta de trabalho para o cônjuge e para a escola aos filhos.

Além das já elencadas, outro conjunto de dificuldades se faz notar quando se 
abordou a expatriação e diz respeito às políticas e às práticas organizacionais. Tais 
medidas de gestão perpassam o processo de seleção e de recrutamento, acompanham a 
estadia do profissional no exterior e finalmente facilitam o retorno e a readaptação ao 
país de origem.

Os critérios adotados para recrutar e treinar executivos expatriados são, geralmente, 
simplórios e rígidos. Segundo Mendenhall e Oddou (1985), algumas empresas ainda 
mantêm a lógica de que, se um profissional atingiu ótimos resultados na empresa do 
seu país, logo apresentará o mesmo desempenho em qualquer outro lugar. Joly (1996) 
explica que a linguagem é o primeiro contato que o expatriado tem com os habitantes 
da cultura-hóspede, portanto, se a comunicação não ocorrer em condições normais, o 
acesso do profissional aos códigos culturais do novo país estará comprometido. Jacoby 
(2009, p. 140) menciona que: “Se o conhecimento do idioma for insuficiente, haverá uma 
enorme limitação na exposição profissional e pessoal do colaborador.”.

Frente a estas evidências, é reforçada a importância da gestão de pessoas no 
contexto global:
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A área de recursos humanos demanda profissionais com uma 
visão estratégica que saibam atuar de forma sistêmica, que tenham 
conhecimento da psicologia intercultural e saibam estabelecer políticas 
e estratégias de RH para uma equipe global, atuando em um mercado 
global. (DANTAS, 2009, p.165-166).

Diante de tantos obstáculos, fica claro que a expatriação se trata de um duplo 
desafio: tanto para o profissional que será expatriado, quanto para quem atua na gestão 
internacional. Sebben (2009) aponta que profissionais que trabalham na área de gestão de 
pessoas precisam estar sempre atentos às mudanças organizacionais para se prepararem 
adequadamente às transferências, minimizando assim as chances de fracasso com a 
missão internacional. 

Tais constatações da pesquisa bibliométrica instigaram o estudo, que foi realizado 
cientificamente e descrito a seguir, a fim de evidenciar a relação das características 
encontradas na prática da expatriação.

3. pROCEdIMEntOS MEtOdOlógICOS

Este trabalho foi realizado com a combinação de métodos qualitativos e quantitativos. 
A presente pesquisa tem também caráter descritivo e exploratório. Os dados coletados 
foram de duas espécies: primários e secundários. Quanto à coleta dos dados primários, 
foi utilizado o método de aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas. A 
coleta dos dados secundários foi realizada por meio de investigação bibliográfica. 

Consideraram-se como população desta pesquisa os profissionais que atuam 
em empresas com matriz ou subsidiária localizada no estado de Santa Catarina, dos 
mais variados setores produtivos, dentre eles: têxtil, químico, alimentício, siderúrgico 
e tecnologia da informação. Os questionários foram enviados para as 60 principais 
empresas que atuam no comércio exterior no estado de Santa Catarina, de acordo 
com anuário estatístico divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (FIESC) no ano de 2010. 

Após a aplicação, retornaram 45 questionários respondidos, gerando uma amostra 
de 75%. No entanto, destas 45 pessoas respondentes, apenas 30 atendiam aos critérios de 
seleção dos sujeitos da pesquisa, que seria experiência atual ou prévia com expatriação. 
Os 30 profissionais que já vivenciaram a expatriação responderam ao questionário, e tal 
fato originou um levantamento censitário para a pesquisa.

Foi utilizado como critério para seleção dos sujeitos pesquisados o fato de 
possuírem experiência atual ou prévia com expatriação, isto é, ter sido expatriado ou 
estar expatriado. A aplicação do instrumento se deu por meio de mensagem eletrônica, 
na primeira quinzena do mês de março de 2011. 

Por fim, os dados coletados foram expostos em forma de gráficos e quadros, seguidos 
de contextualização do referencial teórico pesquisado. A representação estatística 
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foi elaborada com o objetivo de facilitar a compreensão e permitir uma visualização 
instantânea de todos os dados pertinentes e significativos obtidos nesta pesquisa.

4. apRESEntaçãO E análISE dOS RESUltadOS

A presente seção apresenta os dados coletados na pesquisa, seguidos da análise e 
da interpretação dos mesmos. 

4.1 a visão Dos expatriaDos com relação à experiência De expatriação

No Gráfico 1 são apresentados os principais benefícios da expatriação, na opinião 
dos indivíduos que já vivenciaram esta prática.

Gráfico 1 - Maior benefício de viver a expatriação na visão do profissional expatriado

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011).

Ao analisar o Gráfico 1, observa-se que a projeção profissional é a principal 
motivação dos indivíduos, contemplando 72% das respostas. Crescer profissionalmente 
significa, para o expatriado, adaptar-se à nova cultura, de forma que a evolução 
aconteça progressivamente e esse indivíduo se torne um executivo global, preparado 
para enfrentar a multiculturalidade e as situações adversas que poderão surgir nas 
subsidiárias da empresa. O Gráfico 2 expõe as maiores dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais durante a expatriação.

Percebe-se, ao observar o Gráfico 2, que a maior dificuldade identificada não tem 
ligação direta com as atividades profissionais. Os costumes, indicados por 36% dos 
respondentes como o grande obstáculo da expatriação, são formados por peculiaridades 
de cada país e, muitas vezes, tornam-se barreiras para o sucesso da missão internacional. 

Freitas (2006), Joly (1996) e Pereira, Pimentel e Kato (2005), concordam que 
o conhecimento da cultura, principalmente dos costumes de um povo, é essencial ao 
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expatriado. O profissional que não consegue adaptar-se ao novo modo de vida acaba 
isolando-se e foge do convívio social, fato que resulta, na maioria dos casos, em 
desistência e volta prematura. 

Gráfico 2 - Maiores dificuldades encontradas pelos profissionais na expatriação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011).

Cabe às organizações orientarem os profissionais nesse sentido, com a oferta de 
treinamentos estratégicos antes da mudança ou então, uma viagem para conhecimento 
da cultura local e do ambiente de trabalho, antes da ida efetiva. É extremamente 
importante que o colaborador e a sua família tenham algum contato com o país antes 
da viagem. 

O Gráfico 3 diz respeito à satisfação dos familiares que são expatriados junto ao 
profissional, quanto à adaptação no novo país.

Gráfico 3 – Satisfação dos familiares do expatriado quanto à adaptação no novo país

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011).

Os dados apresentados no Gráfico 3 indicam que 60% dos respondentes 
confirmaram que seus familiares não ficaram satisfeitos quanto à adaptação ao novo 
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país. Pereira, Pimentel e Kato (2005) consideram essa informação como reincidente em 
quase todos os processos da expatriação. Para os autores, fica claro que o bem-estar 
da família do expatriado proporciona momentos bons e maior dedicação ao trabalho, 
porém a maioria não consegue integrar-se totalmente ao novo contexto.

Apesar de muitas dificuldades, vivenciar a expatriação é considerado uma 
oportunidade única e um “prêmio” para um profissional no mercado de trabalho atual 
(FREITAS, 2009). O Gráfico 4 apresenta as competências profissionais que mais se 
desenvolvem com a transferência internacional na visão dos profissionais expatriados.

Gráfico 4 – Competências profissionais mais desenvolvidas com a expatriação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011).

Os dados apresentados no Gráfico 4 apontam que 36% dos respondentes 
acreditam que a competência mais desenvolvida em profissionais enviados ao exterior 
é a relação intercultural. 

Para Machado e Hernandes (2004), a capacidade de liderar desenvolvida em outro 
país fica evidente após o retorno do profissional. Tal fato é evidenciado na presente 
pesquisa, sendo que 28% dos respondentes acreditam que a liderança é uma competência 
desencadeada com o processo de expatriação. Para 20% dos respondentes, a tomada de 
decisão é também uma competência extraída da transferência internacional, e ainda 
para 16% dos respondentes, a capacidade de trabalho em equipe é fortalecida.

Diante das vantagens e dos benefícios proporcionados com a transferência 
internacional, quando questionados se gostaram da experiência, os profissionais 
foram unânimes em suas respostas. Todos os indivíduos declararam que gostaram 
de ter vivenciado a expatriação, apesar de relatarem em outras respostas algumas 
dificuldades encontradas.

Ao final do questionário, foi solicitado que os profissionais fizessem recomendações 
aos indivíduos que desejam ser expatriados. As sugestões envolvem principalmente o 
conhecimento do pacote de benefícios que será oferecido pela empresa, e o estudo do 
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idioma e das características culturais do país de destino. Estas podem ser vistas nos 
seguintes discursos

As relações profissionais nem sempre se reproduzem de forma idêntica no país de 
destino. Nos casos em que a família vai junto, há de se avaliar também como será a vida 
dos filhos e do cônjuge no novo país. O idioma pode ser uma barreira intransponível 
dependendo do local de destino. (SUJEITO 2).

Procurar conhecer bem a cultura e valores do país, diria que é o fator primordial. 
Se desligar e desvincular da vida no país de origem também é fundamental para o 
sucesso de uma expatriação. A adaptação ao novo ambiente/cultura/país/língua deve 
ser a mais positiva possível. (SUJEITO 5).

Ler sobre a cultura, política, economia e religião do país antes de ir, ter telefones da 
embaixada brasileira e contatos, entender sobre o visto no país, verificar o tipo de plano 
de saúde da empresa e que hospitais no país atendem com esse plano, verificar qual o 
plano de evacuamento em caso de problemas de saúde ou políticos, verificar quantas 
vezes pode retornar ao Brasil para visitar a família e perguntar se existe brasileiros 
nesse pais que você pode contatar e conversar com eles antes. (SUJEITO 12).

Negociar claramente quais são as suas responsabilidades, remuneração, viagens 
anuais ao Brasil para visitar familiares (pagas pela empresa), plano de saúde com boa 
cobertura e escola. (SUJEITO 1).

Por meio da análise dos depoimentos, evidenciou-se a importância dos treinamentos 
e do apoio das organizações durante a experiência internacional. Embora recente, o 
processo de expatriação no estado de Santa Catarina ainda necessita de um planejamento 
mais adequado na visão dos profissionais.

5. COnSIdERaçõES FInaIS

O principal objetivo do trabalho foi verificar os fatores relevantes no processo 
de expatriação, com enfoque na gestão de pessoas no contexto internacional e para 
tanto se buscou realizar um estudo sobre a temática, apresentando conceitos, principais 
razões que levam as empresas a transferirem os profissionais para outros países, quais 
são os benefícios e as dificuldades encontradas, bem como as principais características 
que moldam o perfil do profissional expatriado. 

A fim de atender ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, constatou-se na 
aplicação de questionário uma posição relativamente favorável e satisfatória quanto às 
expatriações nas empresas catarinenses, ainda que tenham melhorias a serem feitas. 
Nesse sentido, é notória a posição dos respondentes no que diz respeito à influência 
da gestão de pessoas para o sucesso das transferências internacionais. Todos os 
entrevistados reconheceram a importância de uma gestão adequada e que se trata de 
uma prática a ser assumida pela empresa. O bom entrosamento, a clareza do projeto, 
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as condições e os benefícios que serão fornecidos, os suportes que serão dados antes e 
depois da viagem são de extrema importância.

Assim, conclui-se que, apesar de todo o avanço das políticas de transferência e das 
estratégias organizacionais, as necessidades e os interesses do homem fora do trabalho 
não devem ficar em segundo plano. A valorização do profissional expatriado muitas 
vezes não é adequada e dificilmente a empresa o retém na volta ao país de origem. 
Além do apoio formal para as necessidades do indivíduo no exterior, as políticas de 
transferência carecem de uma programação de treinamentos adequados antes e durante 
o processo.

Para futuras pesquisas, sugere-se o aprofundamento no estudo das políticas e das 
práticas realizadas pelas empresas e na forma como elas são construídas especificamente 
para os profissionais que trabalham em ambiente internacional.
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RESUMO

O presente estudo caracteriza as exportações de frutas brasileiras com enfoque na 
exportação do suco de laranja, identificando seus mercados consumidores, regiões 
brasileiras produtoras, incentivos governamentais concedidos aos produtores e aos 
produtores exportadores, cuidados para a manutenção da qualidade e do atendimento do 
padrão internacional, dentre outros. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada 
a metodologia de pesquisa documental, em que foram consultados bancos de dados 
digitais oficiais, artigos publicados referentes ao tema e livros técnicos pertinentes para 
melhor explanar sobre o setor. A partir das pesquisas realizadas, foram identificados 
como principais compradores do suco de laranja, por exemplo, os países membros da 
União Europeia e foram analisadas também as parcerias já firmadas e as expectativas 
de expansão de novos mercados para o setor, além de desenvolvidas estatísticas de 
exportação do suco para os anos de 2014 e 2015 e uma breve explanação sobre os 
cuidados fitossanitários necessários para sua exportação. O estudo tem como finalidade 
o incremento de conhecimento sobre um dos setores de maior destaque brasileiro, 
a fruticultura e, por conseguinte, a produção do suco de laranja. Ao final de toda a 
pesquisa e análise, foi identificado um quadro de perspectivas futuras para o setor, o 
qual apresentou tendências de crescimento moderado e um cenário otimista, pois os 
investimentos e o emprego de tecnologia nos processos são crescentes e positivos.

Palavras-Chave: Mercado Internacional. Frutas. Exportação.
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1 IntROdUçãO

O Brasil, como um país de clima e solo diversificado, tem um potencial muito 
grande em relação ao plantio de espécies das mais variadas. Sua fruticultura abrange 
uma grande variedade de exemplares e é focada principalmente no plantio de frutas 
tropicais, subtropicais e temperadas. Além dos fatores já mencionados, há uma crescente 
demanda em função de a população estar buscando uma alimentação mais saudável 
e balanceada, de modo que o setor vem crescendo gradativamente e ganhando uma 
representatividade cada vez maior na agroindústria.

Atualmente, o Brasil é um dos três maiores produtores de frutas do mundo, ficando 
atrás apenas de países como China e Índia. Sua produção é estimada em 43 milhões de 
toneladas, com uma representação mundial em torno de 6%, mostrando um cenário de 
quase autossuficiência na área (IBRAF, 2013).  

O país é um grande exportador no setor do agronegócio. É o terceiro maior 
produtor de frutas e principal produtor de suco de laranja, exportando principalmente 
para países como EUA e integrantes da União Europeia. É importante lembrar que, para 
as exportações, o governo facilita substancialmente o processo e, para os produtores, 
exportar potencializa seu crescimento e permite que não fiquem reféns da sazonalidade 
e das possíveis crises setoriais.

A metodologia de pesquisa foi baseada em uma pesquisa documental, na qual foram 
consultados bancos de dados digitais oficiais, artigos científicos já publicados, livros 
técnicos pertinentes, dentre outras fontes relevantes. A natureza dos dados utilizados 
é caracterizada por Barbetta (2007) como informações as quais não se precisa ir até os 
elementos da população para conseguir, elas já se encontram disponíveis em alguma 
publicação ou arquivo, ou seja, são os chamados dados secundários. 

Foram levantados dados secundários sobre a fruticultura brasileira e, por meios 
deles, obtidas as informações que serviram como base para o presente trabalho. A 
partir dos dados obtidos, foram realizadas estatísticas referentes às frutas com maior 
exportação, o valor médio de dólares que entrou no Brasil em função de sua venda e da 
do suco de laranja e, ainda, estimativas de venda para anos futuros.

O setor fruticultor brasileiro foi caracterizado, identificando a produção nacional, 
volume exportado e certificações para as operações. O principal objetivo deste trabalho 
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é identificar e analisar as exportações de frutas brasileiras observando separadamente a 
exportação do suco de laranja. 

2 panORaMa daS ExpORtaçõES dO SEtOR FRUtICUltOR

A grande extensão territorial do país e seus climas variados permitem uma 
produção bastante diversificada de frutas ao longo das quatro estações. Cada região 
do país se destaca com a produção de determinada fruta, em detrimento de seu clima 
e solo específicos. Como exemplo, a região Sudeste, com grande produção de laranja 
no estado de São Paulo; e no Sul, com grande produção de pêssegos no estado do Rio 
Grande do Sul. Vale ressaltar que a produção brasileira é focada, principalmente, em 
frutas tropicais, subtropicais e temperadas. 

O Brasil é um dos três maiores produtores de frutas do mundo, ficando atrás apenas 
de países como China e Índia (ADECE, 2013). 47% da produção brasileira são destinadas 
ao mercado de frutas processadas, da qual a maior parte do volume é de suco de laranja 
concentrado e congelado, e 53% são dedicadas ao mercado de frutas frescas (IBRAF, 
2013). Apesar da produção de frutas ser bastante elevada, superando os 43 milhões de 
toneladas, ele exporta pouco em comparação ao seu potencial e ao de outros países. Dentre 
as principais frutas brasileiras exportadas, o melão encontra-se em grande destaque no 
topo do ranking das dez frutas com maior representatividade na pauta das exportações 
no mês de janeiro de 2013, pois o Brasil se especializou no cultivo da fruta e oferta uma 
variedade muito grande do produto (IBRAF, 2013). O melão é seguido de frutas como a 
maçã, a manga, a uva (consumo in natura e produção de vinhos), dentre outros. (Quadro 1)

Quadro 1 - As 10 frutas com maior representatividade na pauta de exportações em janeiro de 
2013 em valor (US$)

Fonte: Secex/Elaboração UAGRO/Sebrae em 29/04/2013.
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Por meio de cálculos estatísticos sobre o Quadro 1, identificou-se que a média 
de valor auferido com a venda destas frutas foi de US$3.462.516,20, valor bastante 
representativo, se levar em conta que se trata apenas do mês de janeiro do ano de 2013.

Uma pequena parcela dessa produção, como citado, vai para fora do país e retorna 
em forma de divisas, o que é o chamado comércio internacional. O Brasil se encontra 
na 15ª posição no Ranking Mundial de Países Exportadores de Frutas, porém ele vem 
investindo para, gradativamente, ir galgando posições melhores no referido ranking. 

Representantes do setor fruticultor vêm buscando expansão no comércio 
internacional, com foco nos países asiáticos, União Europeia, Estados Unidos da América, 
além da abertura de novos mercados. A reportagem “Produtores de Frutas Buscam 
Expandir as Exportações” do Diário do Comércio e Indústria (DCI) cita também que, 
entre os países que o setor pretende melhorar as negociações, estão Malásia, Indonésia, 
China e o próprio EUA. 

Segundo o gerente de inteligência de mercado do IBRAF, Cloves Ribeiro Neto, há 
expectativas de se avançar em, aproximadamente, 2% as vendas internacionais em 2014 
em comparação ao ano anterior. De acordo com Cloves, um dos principais problemas 
é a concentração de exportações para uma única região, como a UE. Esta dependência 
torna-se arriscada, pois o Brasil ficaria extremamente suscetível a crises, caso houvesse 
a quebra do vínculo comercial entre os países, ou até mesmo adversidades políticas. 

Como citado anteriormente e demonstrado no Gráfico 1, os principais destinos 
das frutas frescas brasileiras são países da UE, como exemplo, Holanda, Espanha e 
Portugal, e conforme resultado das análises realizadas a partir do Gráfico 1, apenas 
estes três países são responsáveis por cerca de 66% da absorção das frutas brasileiras.

Como também se pode observar no Gráfico 1, a maior parte das vendas de frutas 
frescas é para os Países Baixos. Somente a Holanda compra, em média, 42% da produção 
de frutas frescas exportada, pois este país funciona como um polo de distribuição de 
mercadorias, a partir do Porto de Rotterdam, para os demais países da União Europeia, 
principalmente para a Alemanha. Os demais compradores com grande influência são 
Reino Unido e Espanha. Outros países não têm uma representatividade tão expressiva, 
porém são de grande importância para os produtores nacionais.

Apenas 25% dos países ilustrados no Gráfico 1 compraram menos de 800.000 
Kg no período de fevereiro de 2013, em contrapartida à tonelagem exportada para os 
demais países citados chegou à casa dos milhares. 

Com uma perspectiva em longo prazo e uma visão extremamente empreendedora, 
exportadores brasileiros estão começando a focar outras áreas, ainda não exploradas, 
tanto para aumentar suas vendas como para diversificar seus mercados consumidores e 
não ficarem sensíveis a possíveis abalos econômicos. Com a estratégia, os exportadores 
não ficarão imunes às crises que possam vir a ocorrer, porém sentirão em menor escala 
seus efeitos.
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Gráfico 1: Principais Países de Destino das Exportações de Frutas Brasileiras em Valor (US$) 
e peso líquido (kg) – Fevereiro de 2013/2012

Fonte: Secex/Elaboração UAGRO/Sebrae em 29/04/2013.

Se há compradores, há também vendedores. Não são todos os estados brasileiros 
que produzem frutas com a visão e o volume de produção suficiente para exportá-las, 
e alguns exportam em tão pequena quantidade, que representam pouco em relação ao 
montante nacional, porém, entre os principais estados exportadores do Brasil, estão os 
que compõem o Gráfico 2.

Gráfico 2: Exportações Brasileiras de Frutas Frescas – Principais Estados

Fonte: Secex/Elaboração UAGRO/ Sebrae em 01/10/2012.

Fazendo uma análise a partir das regiões brasileiras produtoras, observa-se que a 
região Sul aparece com seus três estados, a região Sudeste e a Centro Oeste com dois 
estados cada, e a região que aparece com maior frequência é a região Nordeste, em função 
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de seu clima favorável, com seis estados no total, o que caracteriza um sistema modal. 
E a média da exportação, representada no Gráfico 2, resultou em R$6.751.434,54 por 
estado brasileiro. É importante ressaltar que o valor pode distanciar-se razoavelmente 
da realidade de alguns estados, o referido fato ocorre por esta ser a somatória da venda 
de todos os estados, dividida pelo número dos mesmos, o que faz com que os estados 
que tiveram menor venda puxem o valor dos que tiveram maior para baixo e vice-versa. 

2.1 o Detalhamento Das exportações Do sUco De laranja 

Dentro da fruticultura existem outros setores que a subdividem, como é o caso da 
produção de citros, uma área altamente competitiva dentro da fruticultura, sendo um 
dos mais organizados setores e com grande destaque na agroindústria brasileira. 

Cerca de 50% da produção mundial de laranja e 80% da brasileira resultam em 
sucos industrializados. Vale ressaltar, também, que o Brasil é responsável por 60% da 
produção mundial do suco e é o campeão de exportação do produto (MAPA, 2014a). O 
principal comprador da bebida brasileira é a União Europeia, que a cada ano aumenta 
significativamente suas importações do suco, seguida de Estados Unidos e Canadá. 
Esses três países são responsáveis, juntos, pela absorção de 85% da produção mundial 
do produto (MAPA, 2014b).

A laranja se apresenta como sendo a fruta de maior produção no país, e a região 
Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, como sua principal região produtora 
(DERAL, 2012).  

As características mais importantes a serem notadas no suco são: Físico-químicas; 
Organolépticas (sabor, cor e aroma); Microbiológicas (quantidade de determinados 
microrganismos presentes no suco); e as Práticas de Processo, que dizem respeito à 
autenticidade do produto e ao controle de pesticidas utilizados na fruta.

Em 2013, o Brasil recebeu o total de US$2.295.368,00 devido às exportações do 
suco (Gráfico 3), um número bastante significativo, se se levar em conta o baixo valor 
agregado que este possui.

Fazendo uma análise entre os anos de 2002 e 2013, observou-se que a média de 
venda, em valor FOB, de suco de laranja ficou em torno de US$ 1.705.128,00 mil, sendo 
que 68% das exportações se encontraram entre US$1.170.055,35 mil e US$2.223.871,65 
mil, o que revela uma variação de aproximadamente 30% nos valores de venda, um 
quadro bastante heterogêneo. Com as projeções para os anos de 2014 e 2015, a tendência 
se mostrou crescente moderada.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), para manter a 
liderança no setor, investe na adoção de sistemas mais eficientes e tecnológicos, como 
o da produção integrada com medidas para reduzir os custos, aperfeiçoar e ampliar a 
comercialização do produto. 
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Gráfico 3 – Exportações Brasileiras de Suco de Laranja – Mundo

Fonte: CitrusBR, adaptado pelas autoras.

*Estatística realizada a partir dos anos de 2002 a 2013 por meio da função linear y = 12691x 
+ 75328. **Estatística realizada a partir dos anos de 2002 a 2014 por meio da função linear 
y = 12691x + 88019.

3 CUIdadOS FItOSSanItáRIOS paRa a ManUtEnçãO  
da qUalIdadE daS FRUtaS bRaSIlEIRaS ExpORtadaS 

Existe, ainda, uma rígida fiscalização na saída das frutas do país para evitar a 
disseminação de doenças e pragas, e manter a qualidade do produto exportado. Nenhum 
produto vegetal pode entrar ou sair do país sem autorização do MAPA. A fiscalização 
é feita por meio do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), da 
Secretaria de Defesa Agropecuária nas zonas primárias, que seriam portos, aeroportos 
internacionais, pontos de fronteiras e aduanas especiais (MAPA, 2014c).

O MAPA é o principal órgão interveniente, neste caso, do governo brasileiro. Para 
se tornar exportador de frutas, é necessário cadastrar-se junto ao órgão e assim realizar 
as operações. O ministério fiscaliza o resíduo de agrotóxicos presentes nas frutas que 
são destinadas à exportação. As exigências feitas para as frutas são as mesmas para o 
caso do suco de laranja. E os EUA fazem questionamentos pertinentes quanto ao uso 
de agrotóxicos nos produtos destinados ao seu país. Para a inspeção e a certificação 
de produtos vegetais destinados à exportação, devem ser preenchidos os requisitos 
fitossanitários aprovados pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária 
(ONPF) do país de destino das mercadorias.
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Em se tratando de exportação de frutas, é necessário saber que é um produto 
altamente perecível. Logo no preparo do plantio, os produtores já enquadram a plantação 
com técnicas engenhosas e eficazes para que os frutos sejam fortes e sadios. A logística 
de trajeto até o importador precisa ser muito bem desenhada para que o produto chegue 
ao seu destino nas condições desejadas.

4 apOIO dO gOvERnO bRaSIlEIRO aOS ExpORtadORES dE FRUtaS 

O Brasil se desenvolveu na exportação de frutas por conta do incentivo dado 
pelo governo entre o começo da década de 90 e dos anos 2000. Foi desenvolvido um 
programa de capacitação técnica, cujos produtores de frutas recebiam instruções de 
como preparar o produto para exportação e para serem bem recebidos no mercado 
internacional, inclusive, auxílio com marketing para a divulgação do produto lá fora, 
segundo Marcelo Billi em entrevista para a Folha de São Paulo, 2002.

Um grande salto dado pelo nosso país naquela época foi a criação da marca 
BrazilianFruit, em que boa parte dos gastos foram financiados pelo governo brasileiro. 
Ocorria a apresentação de diversas frutas a grandes redes de supermercados. Esta 
foi a maneira encontrada pelo governo de “cativar” novos clientes; expondo nosso 
produto por meio de uma marca para que eles adquirissem maior visibilidade no 
mercado externo. A contribuição do governo para a criação da marca e a exposição dos 
produtos representaram credibilidade aos compradores do mercado internacional.  Foi 
conjuntamente com a criação da marca e a capacitação/estimulação dos agricultores para 
colocarem seus produtos à venda no mercado internacional que o governo brasileiro 
fortaleceu este setor da economia, hoje já consolidado. 

Desde 1999 o Brasil é superavitário na balança comercial da fruticultura. Segundo 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), no ano de 2007 foram exportadas 
918,7 mil toneladas de frutas frescas.

O governo, hoje, também dá auxílio para os agricultores no geral, incluindo os 
cultivadores de frutas. O primeiro deles é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que 
funciona da seguinte maneira: antes de o agricultor comprar a semente, essa ferramenta 
já lhe informa qual o melhor período para se plantar aquele determinado tipo de fruta, 
em cada município do país, tudo de acordo com uma análise histórica do comportamento 
climático em cada município. E no caso de um fenômeno climático não previsto que possa 
vir a prejudicar a lavoura dos produtores, eles poderiam ainda contratar o Seguro Rural, 
com parte do prêmio de seguro subsidiada pelo Ministério da Agricultura. Sem mencionar, 
é claro, as linhas de crédito disponibilizadas para os agricultores (MAPA, 2014d).

5 COnSIdERaçõES FInaIS

O presente trabalho permitiu que fosse observada a abrangência do setor fruticultor 
na economia brasileira. Apesar de não ser o maior responsável pelos números referente 
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às exportações, a área frutícola e dos sucos de laranja representam grandes conquistas 
para o Brasil. O governo investiu e ainda investe sabiamente em um dos pontos fortes 
do país, a agricultura, e se as especulações estiverem certas, o Brasil será o celeiro 
do mundo em pouco tempo. Assim sendo, é essencial que ele possua condições para 
suportar tal título. 

As facilidades para as exportações estão presentes em todas as áreas econômicas 
no Brasil, então, é necessária a conscientização dos pequenos agricultores e até mesmo 
dos grandes proprietários de plantações, para aumentarem sua produção com vistas 
a exportar, pois a exportação não será benéfica apenas para o país, mas também para 
o produtor que souber fazer seu preço de mercado e negociar com os compradores 
internacionais. É necessário, também, infraestrutura de produção e de pessoal para 
participar do competitivo mercado internacional, porém o governo brasileiro ajuda 
de diversas maneiras aqueles que visam exportar suas mercadorias, seja por meio de 
incentivos fiscais ou de programas de capacitação do futuro exportador.

É muito importante que os produtores conheçam a existência das ferramentas e 
planejamentos que o governo disponibiliza para que eles não criem dependência em 
relação a determinados mercados e para que mantenham e, possivelmente, aumentem 
as parcerias comerciais já existentes, de maneira sadia e estável.

A informação contribui para os exportadores brasileiros estarem cientes das 
exigências feitas pelos importadores. O MAPA é mais um exemplo da assistência 
que o governo oferece ao setor. Além de regulamentar toda a estrutura referente, ele 
disponibiliza o que deve ou não ser feito, para que sejam enviados os produtos brasileiros 
ao mercado internacional de forma que serão totalmente aceitos, não causando prejuízos 
ao agricultor. 

Por fim, pode-se dizer que o setor fruticultor brasileiro é motivo de orgulho 
para a economia nacional. Ele tende a se tornar cada vez mais forte devido à sua 
representatividade e vem demonstrando tendência de crescimento. Espera-se que 
cada vez mais o setor receba investimentos e o emprego de novas tecnologias para o 
aperfeiçoamento do plantio. Assim, se terá mais segurança no momento da venda para 
o mercado estrangeiro e a certeza que será possível expandir as negociações a novos 
mercados potenciais. 
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RESUMO

O presente estudo buscou aferir o grau de conhecimento técnico dos contadores atuantes 
em empresas prestadoras de serviços contábeis nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú 
e Itapema, no estado de Santa Catarina, a respeito da elaboração e da apresentação da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Para tanto, foram aprofundados estudos 
no conteúdo do Pronunciamento Técnico CPC 03, do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e da seção 7 do CPC-PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 
Buscou também fundamentação em autores nacionais que discorreram sobre o tema. 
O estudo teve cunho exploratório com coleta de dados efetuada em campo, do tipo 
levantamento com análise quantitativa. Aos respondentes, aplicou-se um questionário 
fechado, composto de 18 questões, dividido em três grupos, a saber: 6 de nível básico, 6 
de nível intermediário e 6 de nível avançado. Para as respostas corretas foram atribuídos 
pesos diferenciados de acordo com o grau de dificuldade, da seguinte forma: 1 ponto 
para as questões de nível básico; 2, para as de nível intermediário; e 3, para as de nível 
avançado, podendo cada respondente atingir no máximo 36 pontos. A análise levou em 
conta uma escala de acordo com a pontuação obtida pelos envolvidos, variando os graus 
em péssimo, regular, bom e ótimo. Foi também realizada comparação entre as cidades 
delimitadas. Os resultados apontaram, de maneira geral, que 34,4% dos profissionais 
pesquisados possuem conhecimentos considerados péssimos; 41,1%, regulares; 21,1%, 
bons; e apenas 3,4% possuem conhecimentos ótimos. Observa-se também melhor 
preparação dos profissionais de Itajaí, seguidos de Balneário Camboriú e Itapema. 

Palavras-chave: Normas Brasileiras de Contabilidade. Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. Comitê de Pronunciamentos Técnicos. 
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1 IntROdUçãO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é importante para o processo decisório 
dos gestores das organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas. Por 
meio dela é possível identificar com riqueza de detalhes as entradas e as saídas de valores 
da entidade em suas atividades de financiamento, de investimento e operacionais. Isto 
torna a demonstração em análise uma ótima ferramenta para os usuários e as áreas não 
correlacionadas à contabilidade, como, por exemplo: acionistas, instituições bancárias, 
fornecedores e parceiros.

A DFC retrata as entradas e as saídas de caixa e equivalentes de caixa da entidade. 
Seu conteúdo permite identificar os recebimentos e os pagamentos separados em grandes 
grupos e analisar suas variações periodicamente. Desta forma, a DFC se torna uma 
demonstração de conteúdo informativo importante não somente para os contadores, 
mas também aos gestores e aos usuários externos. 

No Brasil a DFC tornou-se obrigatória a partir do ano de 2010 para todas as 
empresas, inclusive para aquelas consideradas pequenas e médias, conforme mencionado 
no jornal do CRC-SC, ed. maio/junho 2011, “[...] passa a ser obrigatória a elaboração 
da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) para as pequenas e médias empresas.”.

Informações oriundas de membros dos próprios conselhos profissionais, no 
entanto, dão conta de que o responsáveis pela elaboração da DFC ainda não se encontram 
adequadamente preparados para cumprir com seu papel. A esse respeito cumpre lembrar 
da manifestação do contador Edson Francês, vice-presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CRC-SC, que em 2011 declarou que “[...] O desconhecimento em relação 
a DFC é muito grande. Em nossas visitas pelo Estado, constamos, porém, que os 
profissionais da Contabilidade estão poucos familiarizados com a Resolução 1.255/09, 
do CFC”. (JORNAL DO CRC-SC, 2011, p. 4).

Com as constantes alterações na legislação, é fundamental que os contadores 
estejam atualizados com as novas regras. Para que o contador se destaque no mercado, 
deve estar preparado para instruir seus clientes a tomar as melhores decisões possíveis, 
a fim de que seu negócio prospere, e para tal as demonstrações contábeis são essenciais 
e excelentes ferramentas auxiliares e de apoio.

Neste contexto o estudo teve como objetivo geral mensurar o grau de conhecimento 
dos profissionais contadores atuantes em empresas prestadoras de serviços contábeis 
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a respeito da elaboração e da apresentação da DFC nas cidades de Itajaí, Balneário 
Camboriú e Itapema. Buscou-se, portanto, resposta para o seguinte questionamento: 
Qual o grau de conhecimentos dos contadores das cidades delimitadas a respeito da 
elaboração e da apresentação da demonstração dos fluxos de caixa?

Para permitir o alcance do objetivo geral foram fixados os seguintes objetivos 
específicos: a) realizar pesquisa bibliográfica; b) elaborar questionário com perguntas 
que possam avaliar o conhecimento dos profissionais envolvidos; c) tabular e analisar as 
respostas obtidas; d) efetuar comparações entre o grau de conhecimento dos profissionais 
entre as cidades delimitadas.

O estudo se justifica pelo fato de se tratar de tema novo, em especial para os 
profissionais contadores que atuam junto a pequenas e médias empresas, as quais são 
o principal foco das empresas prestadores de serviços contábeis objeto da análise. De 
outro lado, torna-se importante também por possibilitar que sejam empreendidas 
futuras ações dos órgãos profissionais no sentido de direcionar seus programas de 
formação continuada. 

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

2.1 Demonstração Dos flUxos De caixa – aspectos introDUtórios

Com exceção das companhias de energia elétrica e daquelas empresas participantes 
do Novo Mercado, para as demais empresas a elaboração e a apresentação da DFC 
não eram obrigatórias até o ano de 2007. Porém, com a alteração da Lei nº 6.404/76 
por meio da Lei nº 11.638/07, a demonstração mencionada passou a ser exigida em 
substituição à Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR).

A Lei nº 11.638/07 tratou da obrigatoriedade da elaboração e da apresentação da 
DFC, mas não foi específica quanto à forma de seu conteúdo detalhadamente. Com a 
finalidade de padronizar e estabelecer regras quanto à elaboração da DFC, o Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o CPC 03, que trata exclusivamente da 
DFC. Este CPC foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio 
da Resolução CFC nº 1.125 de 15 de agosto de 2008, com vigência a partir da data de 
sua publicação.

Com o advento da Resolução CFC nº 1.255 de 10 de dezembro de 2009, que 
aprovou a NBC TG 1000, baseada no Pronunciamento Técnico CPC – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas (CPC PMEs), as novas regras foram estendidas a 
praticamente todas as empresas brasileiras a partir do ano de 2010.

De acordo com a Resolução CFC nº 1.418 de 21 de dezembro de 2012, que aprovou 
a ITG 1000, podem optar por não elaborar e apresentar a DFC as microempresas 
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e empresas de pequeno porte que apresentaram receita bruta no ano anterior igual 
ou inferor aos limites definidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06. Todavia o CFC incentiva a elaboração e a divulgação da DFC e das demais 
demonstrações contábeis para todas as empresas, independentemente de seu porte.

2.2 objetivo e benefícios Da Dfc

A DFC aponta as devidas origens e destino de todo dinheiro que adentrou na empresa 
em uma determinada época. O conhecimento de sua origem, volume, movimentação 
e variações se constitui em ferramenta decisiva para a gestão financeira das empresas. 
De acordo com o CPC 03 (2010, p. 2), “As decisões econômicas que são tomadas pelos 
usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, 
bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração”.

Desta forma, fica evidente a importância desta ferramenta contábil na gestão e na 
tomada de decisão empresarial. A DFC propicia a elaboração de melhor planejamento 
financeiro e, por meio deste planejamento, é possível saber, por exemplo, o momento 
correto para contratar um empréstimo ou quando realizar aplicações financeiras. “As 
informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos 
usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade 
gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez”. (SANTOS 
et al., 2011)

O objetivo principal da DFC é demonstrar os pagamentos e os recebimentos em 
espécie de uma empresa ocorridos num período previamente estabelecido. Desta forma, 
a demonstração ajuda aos usuários na análise da capacidade da entidade de gerar caixas 
e seus equivalentes (IUDICIBUS et al., 2010).

As informações da DFC, quando utilizadas em conjunto com as demais 
demonstrações, e de forma comparativa, possibilitam que o usuário se posicione sobre: a) o 
potencial da empresa no que se refere à geração de fluxos futuros de caixa; b) a sua solidez 
financeira em especial quanto à sua capacidade de pagamento de compromissos futuros; 
c) o cumprimento de metas quanto a ingressos e desembolsos; d) o efeito sobre o caixa das 
transações envolvendo financiamentos, investimentos e operações; e) a sua performance 
financeira em relação a períodos passados e empresas de segmentos similares. 

3 MEtOdOlOgIa

O presente estudo, com base em seu objetivo geral, pode ser classificado como 
exploratório. As pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses (GIL, 2007, p. 41).
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No que se refere ao método de coleta de dados e ao ambiente nos quais os 
mesmos foram coletados, pode-se classificá-lo como uma pesquisa de campo do tipo 
levantamento. “As pesquisas desse tipo caracterizam-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer” (GIL, 2007, p. 50).

Os resultados da pesquisa foram apresentados pelo método quantitativo por 
meio de tabelas. “Um projeto de levantamento apresenta uma descrição quantitativa 
ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população, estudando-se uma 
amostra dessa população” (CRESWELL, 2010, p. 178).

As empresas prestadoras de serviços contábeis foram selecionadas por conveniência, 
com base no conhecimento pessoal dos pesquisadores que possuem contatos nas três 
cidades envolvidas. Foram pesquisadas 5 empresas na cidade de Balneário Camboriú, 8 
empresas na cidade Itajaí e 2 empresas na cidade de Itapema.

No contato pessoal com os responsáveis pelas empresas foi possível identificar 
um total 90 profissionais contadores que aceitaram participar do estudo. Destes, 
30 estavam ligados a empresas de Balneário Camboriú; 29, a empresas de Itajaí; 
e 31, de Itapema. Todos os pesquisados atuam diretamente no setor contábil das 
organizações selecionadas.

O questionário aplicado estava composto de 18 questões que buscavam aferir o 
conhecimento técnico dos respondentes, as quais foram divididas em 03 níveis: básico, 
intermediário e avançado. Cada nível apresentava 06 questões. Todas as questões eram 
fechadas e possibilitavam apenas 01 alternativa como correta. O Quadro 01 demonstra 
a pontuação máxima atribuída para cada acerto individualmente, considerando os pesos 
de cada nível. 

Quadro 01 – Pontuação do Questionário (individualmente)

Nível Nº de Questões Peso por questão Pontuação Máxima
Básico 6 1 6
Intermediário 6 2 12
Avançado 6 3 18
TOTAL 18 - 36

Fonte: Dados da pesquisa. 

Às questões que testavam os conhecimentos de nível básico, foi atribuído peso 
01, podendo cada entrevistado atingir no máximo 06 pontos. Para as questões de 
conhecimentos intermediários, foi atribuído peso 02, possibilitando aos entrevistados 
uma pontuação máxima de 12 pontos. No que tange aos conhecimentos avançados, 
cada acerto teve peso 03, podendo o entrevistado alcançar 18 pontos. A apresentação 
dos dados foi feita por meio de tabelas de valoração percentual, caracterizando, como já 
colocado, a pesquisa como quantitativa.

A análise dos dados e consequente classificação do grau de conhecimento de cada 
profissional, individualmente, obedeceu aos parâmetros constantes no Quadro 02.
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Quadro 02 – Pontuação para identificação do grau de conhecimentos individuais do profissional

Acertos % Acertos Grau de Conhecimentos
Até 9 pontos 25% Péssimo
De 10 até 18 pontos 50% Regular
De 19 até 27 pontos 75% Bom
De 28 até 36 pontos 100% Ótimo

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para análise conjunta, os acertos foram multiplicados pela quantidade de 
profissionais entrevistados em cada cidade, conforme Quadro 03:

Quadro 03 – Pontuação para identificação do grau de conhecimentos do conjunto de profissionais
Balneário Camboriú 

30 Profissionais
Itajaí

29 Profissionais
Itapema

31 Profissionais
Grau de 

Conhecimento
Até 270 pontos Até 261 pontos Até 279 pontos Péssimo

De 271 até 540 pontos De 262 até 522 pontos De 280 até 558 pontos Regular

De 541 até 810 pontos De 523 até 783 pontos De 559 até 837 pontos Bom
De 811 até 1080pontos De 784 até 1044 pontos De 838 até 1116 pontos Ótimo

Fonte: Dados da pesquisa. 

4 apRESEntaçãO E analISES dOS RESUltadOS

A seguir são apresentados e analisados os resultados obtidos no estudo. Como 
já colocado, foram pesquisados 30 profissionais contadores nas empresas prestadoras 
de serviços contábeis de Balneário Camboriú, 29 na cidade de Itajaí e 31 na cidade 
de Itapema. Inicialmente serão apresentados e analisados os resultados por nível de 
conhecimento para, em seguida, passar-se a uma análise geral.

4.1 qUestionamentos básicos

O Quadro 04 apresenta as respostas dadas aos questionamentos básicos nas três 
cidades. As questões foram identificadas de B1 a B6, em que B significa o nível básico.

Observa-se, considerando a escala apresentada na metodologia (quadro 02), que 
os 30 profissionais de Balneário Camboriú que aceitaram participar do estudo possuem 
grau de conhecimento considerado regular, ou seja, atingiram 70 pontos do total de 180 
possíveis, perfazendo 39% de acertos na média. 

Os 29 pesquisados na cidade de Itajaí apresentam grau de conhecimento também 
regular. Muito pouco acima dos profissionais de Balneário Camboriú, já que obtiveram 
73 pontos do total de 174 possíveis, alcançando 42% na média. 

Na cidade de Itapema foram 31 profissionais que também se enquadram no nível 
regular, com 41% de pontos na média, ou seja, 77 do total de 186 possíveis.
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Quadro 04 – Comparativo entre as cidades: Questões nível básico

QUESTÃO
Profissionais de Balneário 

Camboriú
Profissionais de Itajaí Profissionais de Itapema

Pontos % Pontos % Pontos %
B1 8 27% 11 38% 9 29%
B2 15 50% 13 45% 15 48%
B3 15 50% 15 52% 17 55%
B4 8 27% 7 24% 11 35%
B5 9 30% 12 41% 10 32%
B6 15 50% 15 52% 15 48%
Pontuação 

Conjunto
70 39% 73 42% 77 41%

Pontuação 

Máxima
6*30 = 180 100% 6*29 = 174 100% 6*31 = 186 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 

O conjunto de profissionais pesquisados da cidade de Balneário Camboriú, 
embora estando no mesmo conceito “regular”, apresenta percentual de acertos 
de 42% que os coloca como primeiros colocados, seguidos bem de perto pelos de 
Itapema, com 41%. Na terceira posição estão os profissionais de Itajaí, com 39% de 
aproveitamento. Como se verifica, os resultados ficaram muito próximos nas três 
cidades e são preocupantes, em especial se considerado o cunho básico das perguntas 
a que se submeteram os respondentes. 

4.2 qUestionamentos intermeDiários

O Quadro 05 apresenta as respostas dadas aos questionamentos de nível 
intermediários nas três cidades. As questões foram identificadas de I7 a I12, em que I 
significa o nível intermediário.

Quadro 05 - Comparativo entre as cidades: Questões nível intermediário

QUESTÃO
Profissionais de Balneário 

Camboriú
Profissionais de Itajaí Profissionais de Itapema

Pontos % Pontos % Pontos %
I7 12 20% 30 52% 24 39%
I8 18 30% 18 31% 20 32%
I9 26 43% 20 34% 20 32%
I10 20 33% 28 48% 22 35%
I11 24 40% 24 41% 18 29%
I12 26 43% 26 45% 18 29%
Pontuação 
Conjunto

126 35% 146 42% 122 33%

Pontuação 
Máxima

6*30*2 = 360 100% 6*29*2 = 348 100% 6*31*2 = 372 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se, considerando a escala apresentada na metodologia (Quadro 02), em 
que os 30 profissionais de Balneário Camboriú que participaram da pesquisa possuem 
grau de conhecimento regular, ou seja, obtiveram 126 pontos do total de 360 possíveis, 
perfazendo 35% de aproveitamento.

Os 29 pesquisados na cidade de Itajaí apresentam grau de conhecimento também 
regular. Muito pouco acima dos profissionais de Balneário Camboriú, já que obtiveram 
146 acertos do total de 348 possíveis, alcançando 42%. 

Na cidade de Itapema foram 31 profissionais que também se enquadram no nível 
regular, com 33% de acertos, ou seja, 122 do total de 372 possíveis.

Como se verifica, os resultados, a exemplo do nível básico, ficaram muito próximos 
nas três cidades e são também preocupantes, mesmo em se tratando de questões de 
cunho intermediário. As questões de cunho intermediário possuiam conteúdo necessário 
para a elaboração de DFCs bastante simples. 

Os resultados do nível intermediário contrariaram as expectativas dos 
pesquisadores que esperavam que, à medida que o nível de conhecimentos envolvido 
fosse se tornando mais complexo, diminuiriam os percentuais de acertos. Neste nível 
pode-se verificar também que os profissionais da Cidade de Itajaí estão na liderança 
(42%), seguidos dos profissionis de Balneário Camboriú (35%) e dos profissionais de 
Itapema (33%).

4.3 qUestionamentos avançaDos

O Quadro 06 apresenta as respostas dadas aos questionamentos de nível avançado 
nas três cidades. As questões foram identificadas de A13 a A18, em que A significa o 
nível avançado.

Quadro 06 - Comparativo entre as cidades: Questões nível avançado

QUESTÃO
Profissionais de 

Balneário Camboriú
Profissionais de Itajaí

Profissionais de 
Itapema

Pontos % Pontos % Pontos %
A13 18 20% 18 21% 30 32%
A14 48 53% 36 41% 36 39%
A15 27 30% 27 31% 27 29%
A16 27 30% 39 45% 39 42%
A17 21 23% 21 24% 27 29%
A18 39 43% 42 48% 36 39%
Pontuação 
Conjunto

180 33% 183 35% 195 35%

Pontuação 
Máxima

6*30*3 = 540 100% 6*29*3 = 522 100% 6*31*3 = 558 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se, considerando a escala apresentada na metodologia (quadro 02), que 
os 30 profissionais de Balneário Camboriú que participaram da pesquisa possuem grau 
de conhecimento considerado regular, ou seja, obtiveram 180 pontos do total de 540 
possíveis perfazendo 33%. 

Os 29 pesquisados na cidade de Itajaí apresentam grau de conhecimento também 
regular. Levemente acima dos profissionais de Balneário Camboriú, já que obtiveram 
183 acertos do total de 522 possíveis, alcançando 35%%. 

Na cidade de Itapema foram 31 profissionais que também se enquadram no nível 
regular, com 35% de acertos, ou seja, 195 do total de 558 possíveis.

Como se verifica, os resultados, a exemplo dos níveis básico e intermediário, 
ficaram muito próximos nas três cidades e são também preocupantes, todavia não tanto 
quanto nos dois níveis anteriores.

 Os resultados do nível avançado também contrariaram as expectativas dos 
pesquisadores, que esperavam que à medida que o nível de conhecimento envolvido 
fosse se tornando mais complexo, diminuiriam sensivelmente os percentuais de acertos. 
Neste nível, pode-se verificar também que os profissionais da Cidade de Itajaí e Itapema 
ocupam lugar de destaque, com 35% de acertos em cada conjunto. Em terceiro lugar 
está o conjunto de Balneário Camboriú, com 33%.

4.4. resUmo geral por nível De conhecimento e por ciDaDe

O Quadro 07 apresenta um resumo do grau de conhecimento observado, 
considerando os três níveis e as cidades envolvidas. 

Quadro 07 – Conhecimento identificado por cidade

Cidades Nível
Pontuação 

Máxima

Pontuação 

Obtida

% do 

total

Conhecimento 

identificado

Balneário Camboriú
Básico 180 70 39%

 Intermediário 360 126 35%
Avançado 540 180 33%

Total 1080 376 35% Regular

Itajaí
Básico 174 73 42%

 Intermediário 348 146 42%
Avançado 522 183 35%

Total 1044 402 39% Regular

Itapema
Básico 186 77 41%

 Intermediário 372 122 33%
Avançado 558 195 35%

Total 1116 394 35% Regular
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se nesta análise geral, considerando os níveis básico, intermediário e 
avançado e seus pesos, que os três conjuntos de profissionais também apresentam grau 
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de conhecimento regular, assim considerado no intervalo de 26 a 50%. Todavia pode-
se identificar uma pequena liderança da cidade de Itajaí, com 39% de aproveitamento, 
seguida das duas outras nas quais cada conjunto de entrevistados obteve 35%.

5 COnSIdERaçõES FInaIS

Esta pesquisa buscou-se aferir o grau de conhecimentos dos profissionais atuantes 
em empresas de serviços contábeis a respeito das técnicas de elaboração e divulgação da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

Os resultados obtidos foram apresentados inicialmente por nivel de conhecimentos 
e por cidades envolvidas. Foram apresentados também um resumo geral e um 
demonstrativo do enquandramento dos respondentes de cada cidade nos graus de 
conhecimento que haviam sido determinados pelos pesquisadores. Considerando os 
resultados apresentados que apontaram para um grau de conhecimentos regulares 
para os três conjuntos de respondentes, puderam-se manifestar algumas preocupações 
bastante pertinentes.

A necessidade de busca de maiores conhecimentos por parte dos profissionais das 
três cidades parece óbvia. Com o nível de conhecimentos que manifestam não estão 
ainda adequadamente preparados para cumprir com uma exigência mínima da profissão, 
que é a elaboração e a divulgação de informações a respeito dos fluxos de caixa de seus 
clientes. Isto envolve um esforço conjunto não apenas dos profissionais, mas também 
dos órgãos de classe por meio de seus programas de formação continuada.

As instituições de ensino também tem papel fundamental em vista de serem as 
maiores responsáveis pela formação dos profissionais para o mercado de trabalho. 
Verificou-se que todos os profissionais pesquisados já possuíam nível superior.

A fim de que a situação encontrada possa ser de alguma forma contornada, sugere-se 
que as instituições envolvidas elaborem cursos teórico-práticos acerca do tema. Entende-
se, no entanto, que os principais responsáveis pela busca de conhecimentos são os próprios 
profissionais, que devem demonstrar interesse em aprimorar suas habilidades técnicas, 
buscando melhorias naqueles assuntos em que julgam ter menor qualificação.
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RESUMO

A crise econômica mundial iniciada em 2007 no setor imobiliário norte-americano 
teve sua origem na consequência da concessão de crédito às pessoas com baixa renda, que 
posteriormente não puderam honrar com os empréstimos obtidos. Esse processo eclodiu 
na falência de bancos e outras instituições financeiras importantes norte-americanas. 
Devido à atual globalização, a crise acabou por atingir e abalar toda a economia 
internacional. Com o objetivo de expor quais foram as medidas adotadas pelas maiores 
potências econômicas mundiais para amenizar as causas da crise, este artigo se propôs 
também a apresentar o cenário econômico mundial e brasileiro após a crise financeira. 
Para isso, utilizou-se a metodologia qualitativa, bibliográfica e explicativa. Quanto aos 
principais resultados, foi possível perceber ao final do estudo que os maiores bancos 
do mundo obtiveram grandes perdas financeiras em seus balanços e que os governos 
de diversos países se viram diante de uma situação em que a única solução cabível 
para abrandar os efeitos negativos foi a criação de pacotes econômicos para auxiliar 
no sistema financeiro. Com relação ao Brasil, como este estava com a economia estável 
na época, passou a sentir os efeitos da crise somente a partir do primeiro trimestre 
de 2009; e seus indicadores econômicos, após a explosão da crise, apresentaram um 
comportamento diferenciado do que vinham tendo em alguns setores da economia, mas, 
ainda assim, não foi um país tão fortemente abalado economicamente em comparação 
aos demais apresentados.

Palavras-chave: Crise econômica mundial. Economia Internacional. Indicadores 
econômicos.
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1 IntROdUçãO

Com o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, os norte-americanos chegaram 
próximos ao que iria ser uma grande crise econômica que afetaria o mundo todo. Receosos 
com o que poderia vir, reduziram drasticamente o consumo, levando o governo a criar 
medidas que incentivassem as compras. No mesmo período, alguns bancos norte-americanos 
passaram a baixar as taxas de juros, para também incentivar a população, com isso o mercado 
reagiu e foi neste exato momento que houve uma grande abertura nas linhas de crédito 
imobiliário, principalmente às pessoas que não possuíam renda comprovada e possuíam um 
histórico de inadimplência. As principais agências de crédito que baixaram seus juros foram 
a Fannie Mae e a Freddie Mac, que estavam em processo de ascensão desde que diferentes 
governos norte-americanos as utilizaram para financiar casas aos mais pobres.

Os juros a este conjunto de clientes eram altíssimos, pois ofereciam ao banco um 
elevado índice de risco, logo as instituições bancárias, com medo de ter que arcar com 
os prejuízos que esta cartela de clientes lhes oferecia, começaram a emitir títulos no 
mercado com o objetivo de antecipar os vencimentos. Estes títulos eram bem aceitos 
no mercado, pois ofereciam altas taxas de juros e foram chancelados como títulos AAA 
pelas agências mundiais de crédito. Os principais compradores eram as corretoras 
de investimentos que compravam e repassavam estes títulos para seus investidores, 
porém o resultado era totalmente incerto, pois dependia única e exclusivamente do 
pagamento final do cliente, e caso este não cumprisse com a sua obrigação, todos os 
demais envolvidos na operação seriam prejudicados.

Com a volta do crescimento da economia norte-americana por volta de 2003-
2004, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros para tentar conter a inflação e foi 
neste momento que a população elevou os índices de inadimplência, pois as pessoas 
que tinham dívida hipotecária começaram a pagar praticamente o dobro do valor. Esse 
problema veio se estendendo por alguns anos, até que estourou no ano de 2007.

O primeiro fator visível de que os Estados Unidos e, consequentemente, o 
mundo passaria economicamente por uma crise, foi o baixo crescimento do PIB norte-
americano no ano de 2008, chegando a atingir o pior crescimento desde o ano de 2001, 
por conseguinte houve a quebra do segundo maior banco de investimentos dos Estados 
Unidos, Lehman Brothers, que foi anunciada em 15 de setembro de 2008. Após esses 



CECIESA / GESTÃO - 167

fatores, a mais forte economia do planeta começou a passar por uma enorme oscilação 
em seu mercado econômico financeiro, abalando o mundo inteiro. 

Como decorrência deste fato, a economia mundial no ano de 2008 sofreu uma 
forte turbulência em função de oscilações no mercado financeiro norte-americano. 
Neste mercado ocorreu uma crise de liquidez que gerou dificuldades financeiras para 
importantes instituições, como o banco Lehman Brothers. Essas dificuldades deram início 
a medidas intervencionistas de diversos bancos centrais para manterem o equilíbrio 
econômico em seus respectivos países.

De acordo com o exposto, o presente artigo visa expor quais foram as medidas 
tomadas pelas maiores potências econômicas mundiais para diluir os efeitos da crise, 
bem como apresentar o cenário econômico mundial e brasileiro nos anos em que se 
seguiram. Para alcançar estes objetivos, utilizou-se como metodologia a abordagem 
qualitativa, meios bibliográficos e fins explicativos.

Por fim, destaca-se que a apresentação deste estudo contribui para a discussão e para 
a reflexão na academia sobre as atitudes adotadas pelas grandes potências econômicas 
para a resolução de um problema que teve um foco inicial, os Estados Unidos, porém, 
devido à globalização dos mercados, o mesmo afetou as demais economias mundiais.

2 MEdIdaS adOtadaS pElOS paíSES paRa aMEnIzaR a CRISE SUbpRIME

O problema formado no mercado imobiliário norte-americano desde o início da 
década 2000 teve seu início em meados de julho de 2007, quando o mercado começou a 
passar por certas dificuldades.

Com a quebra do banco Lehman Brothers e a compra do banco Merrill Lynch 
por parte do Bank of America, Nova Iorque teve seu pior momento desde o atentado 
terrorista de 11 de setembro de 2001. Desde então as bolsas entraram em queda em 
todo o mundo, afetando inúmeras potências e aumentando a taxa de desemprego em 
diversos setores da economia. Diante de tal situação os governos se viram obrigados a 
tomar medidas para conter os abalos no mercado, somando mais de 5 trilhões de dólares 
em ações planejadas até novembro de 2008.

Com os Estados Unidos no centro da crise econômica, em 1º de outubro deu-se 
a primeira ação do Senado americano para tentar estabilizar seu sistema financeiro a 
partir da autorização de um pacote de US$ 700 bilhões do Tesouro Nacional em linhas 
de créditos em instituições financeiras. No entanto, esta tentativa somou-se com mais 
de US$ 250 bilhões dez dias após o primeiro pacote.

Em setembro de 2008, o Banco Central Americano (Federal Reserve) iniciou 
suas ações contra o avanço da crise mundial, injetando US$ 85 bilhões no American 
Internacional Group (AIG), anunciando que ficaria com 79,9% de participação na 
seguradora. O Banco Central injetou também a quantia de US$ 70 bilhões no sistema 
bancário americano, além de participar de ações coordenadas com bancos de outros 
países (VEJA, 2013).
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No Brasil usou-se outra tática na prevenção da crise, descartando por completo a 
necessidade de grandes pacotes financeiros internacionais, tendo em vista que o país já 
sofreu inúmeras consequências com pacotes mal sucedidos. Dentre as medidas adotadas, 
houve a liberação de R$ 60 bilhões no mercado, medidas provisórias autorizando 
bancos públicos a adquirir outras instituições financeiras e a liberação de crédito para a 
exportação e produtores rurais.

A adoção da redução de taxas de juros, que representa maior volume de crédito para um 
país, também foi adotada para propor maior volume de crédito, elevando consequentemente 
o consumo que, por fim, aquece e estimula a economia e a criação de empregos.

Nos Estados Unidos as reduções de juros pelo Banco Central teve significativo 
impacto. Passou de 5,25% ao ano para incríveis 1%, além de especulações de maiores cortes 
de juros, segundo autoridades do Banco Central. Toda esta redução foi parte de uma ação 
coordenada com outros bancos, como o europeu, ligado a países da União Europeia.

No Brasil, a taxa de juros elevada não baixou, porém, estacionou nos seus 13,75%, 
conforme o Comitê da Política Monetária parou de elevar a taxa Selic. No entanto, 
reuniões políticas institucionais esforçavam-se para apresentar soluções aplicáveis à 
crise (VEJA, 2013).

Países da Zona do Euro se reuniram pela primeira vez desde o lançamento da 
moeda em 1999. No encontro, destacou-se a necessidade de construir um suporte 
financeiro de até US$ 2,5 trilhões aos sistemas bancários europeus.

Já o Grupo das Economias Emergentes (G-20) se reuniu em novembro com a pauta 
de apresentar soluções em combate à crise. Dentre as 47 recomendações, prometeu-se 
que não seriam erguidas barreiras comerciais dentre os membros do grupo, além de 
acordo em ação contra a crise, o que sinalizou grande reconhecimento por parte dos 
países desenvolvidos.

Para finalizar esta sequência de ações, apresenta-se o FMI, em meio a nações 
em colapso, concedendo empréstimos e reduzindo exigências na concessão de socorro 
financeiro. Dentre os países a obter empréstimos destacam-se: Ucrânia, Islândia, 
Hungria e Paquistão (VEJA, 2013).

2.1 cenário econômico mUnDial após a crise

A crise financeira, que teve seu início nos Estados Unidos em 2007, alastrou-
se por todo o planeta e os efeitos contrários ao desenvolvimento da economia foram 
fortemente sentidos por todos os cantos do mundo.

As mais importantes instituições financeiras do globo, como Northern Rock no 
Reino Unido; Swiss Re e UBS na Suíça e Société Générale na França afirmaram terem tido 
grandes perdas em seus balanços, com isso o clima de desconfiança sobre o tamanho da 
crise econômica se ampliou ainda mais.
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Os governos alemão, francês, austríaco, neerlandês e italiano declararam em 
outubro de 2008 pacotes que somavam 1,17 trilhão de euros, o equivalente a 1,58 trilhão 
de dólares ou 2,76 trilhões de reais em assistência aos sistemas financeiros de seus 
países. A maior contração da economia da Zona do Euro pôde ser observada no quarto 
trimestre de 2013, em que obteve uma queda de 1,5% em relação ao trimestre anterior.

Na Figura 1 pode-se perceber a média de crescimento do PIB nas economias 
mundiais entre o ano de 2007 a 2012.

Figura 1 – Média de crescimento do PIB nas economias mundiais: 2007 a 2012

Fonte: Bloomberg (2013 apud BRASIL, 2013, p. 116).

O início deste século foi marcado por diversas mudanças na economia global, 
mudanças estas que vêm ocorrendo até hoje. A Figura 1 demonstra claramente o quão 
atingido foi cada país pela crise. Atingidos pelo atentado de 11 de Setembro em 2001, os 
EUA possuíam um PIB deficitário de 1,8% a.a. em 2002, resultado este que não difere 
muito ao obtido na média entre 2007 e 2012 de 0,8% a.a., quando se consideram os EUA 
a maior economia do mundo. Podem-se observar as mudanças nas grandes potências 
mundiais e o aumento nos gastos dos governos, enquanto suas dívidas passavam o valor 
das arrecadações, gerando deficits públicos.

Em 2008, na tentativa de salvarem seus bancos para diluir os impactos causados 
pela crise, muitos países aumentaram seus gastos, porém, para as economias que já 
vinham com um relevante histórico de gastos altos, esta tentativa foi um desfalque nos 
orçamentos.

Os países da Zona do Euro sofreram muito com os efeitos da crise frente ao 
descontrole das contas públicas de alguns dos países pertencentes ao bloco econômico. 
O colapso se iniciou na Grécia, alastrando-se para Irlanda, Espanha e Portugal e 
persistem até os dias atuais com rigorosos impactos econômicos e sociais. Os deficits 
orçamentários que estes governos obtiveram no ano de 2008 foram os piores resultados 
desde o período da Segunda Guerra Mundial. Após revelações de que o governo grego 
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escondia o seu nível de endividamento, títulos soberanos de vários países do bloco 
foram rebaixados pelas agências de risco, seguindo-se na maior redução do euro frente 
ao dólar atingida em quatro anos.

No último trimestre de 2009 a queda na produção industrial foi fortemente sentida 
nos países desenvolvidos, alguns dos quais chegando a perder até 10 pontos percentuais 
em relação ao mesmo período do ano anterior, até mesmo países em desenvolvimento 
foram alvo desta grande crise.

Apesar dos resultados negativos que a crise de 2008 causou no mundo, sua gravidade 
ficou muito longe da crise causada em 1930. A economia norte-americana já começou a 
mostrar sinais positivos no último trimestre de 2009, obtendo um crescimento bastante 
razoável em 2010. Países como França, Alemanha e Reino Unido saíram da recessão 
em meados de 2009.

A Figura 2 exibe o valor da dívida pública bruta em determinados países nos anos 
de 2007 e 2011.

Figura 2 – G-20 e Europa: Dívida pública em países selecionados

Fonte: FMI (2012 apud BRASIL, 2012b, p. 123).

A Figura 2 apresenta o relevante aumento obtido na dívida pública bruta do 
governo dos principais países membros do G-20 e da Zona do Euro no ano de 2011 
frente ao ano de 2007, ano em que a crise ainda não havia se alastrado pelo mundo. A 
Figura 2 também demonstra que o Japão deixou de ser a 2ª maior economia do mundo, 
possuindo em 2011 uma dívida pública bruta de mais de 200% do PIB, abrindo espaço 
para que a China ocupasse seu lugar.

Na Figura 3, apresenta-se a classificação de risco de alguns países segundo uma 
das maiores agências de classificação de riscos do mundo, a Standard and Poor’s.

A Figura 3 faz uma comparação de alguns países pertencentes à Zona do Euro com 
EUA e Brasil, demonstrando que títulos públicos dos países, como França, Espanha, 
Itália, Irlanda, Portugal, Grécia e até mesmo dos EUA, foram rebaixados, notando-se 
uma grande diferença ao grau de risco apostado nos títulos brasileiros, que de agosto de 
2011 para março de 2012 permaneceram no mesmo nível de risco BBB.
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Figura 3 – Classificação de risco: Standard and Poor’s (rating).

Fonte: Bloomberg (2012 apud BRASIL, 2012a, p. 144).

2.2 inflUências Da crise na economia brasileira

Após décadas de instabilidade econômica, o Brasil vem nos últimos anos 
apresentando uma expansão econômica focada principalmente para o mercado interno, 
gerando empregos e distribuição de renda, além de uma vasta ampliação do mercado de 
crédito. Assim, o Brasil se destaca com o controle da inflação, embora acima do centro 
da meta, que é de 4,5% a.a., além de solidez fiscal, que o fez alcançar elevados níveis de 
crescimento na última década.

Outrora, em meio a crises globais deste nível, o país ficou evidentemente afetado 
com desequilíbrios no balanço de pagamento, dívida pública e risco-país, afastando 
assim futuros investimentos e comprometendo o crescimento econômico. Porém, com a 
solidificação econômica brasileira da última década, o país reduziu quase que pela metade 
a dívida pública, combateu a inflação, aumentou mais de cinco vezes as exportações e 
reduziu mais de 50% da pobreza no país (BRASIL, 2013).

No entanto, a crise teve efeitos no sistema econômico brasileiro, como: redução 
de crédito no mercado, alta do dólar, estímulos do governo, redução de juros no país, 
valorização do real e inflação.

Em 15 de setembro de 2008, tendo como marco a quebra do banco Lehman Brothers, 
investidores do mundo inteiro retiraram seus investimentos e ações de bancos e títulos 
de governo, inclusive no Brasil. O reflexo destas incertezas econômicas no Brasil 
foi, em primeiro momento, a falta de dinheiro disponível para créditos e o aumento 
da inadimplência da pessoa física. As empresas foram as mais afetadas, pois tinham 
dificuldades para obter financiamentos.
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Logo após o início da crise, o valor do dólar frente à moeda brasileira subiu 
drasticamente, passando de R$ 1,60 em agosto de 2008 para R$ 2,40 em dezembro 
do mesmo ano. Com o dólar em alta e a falta de crédito no país, empresas com 
dívidas em dólar não estariam preparadas para oscilações cambiais tão fortes, 
enfraquecendo investimentos e aumentando juros de dívidas externas.

Com escassez de crédito no país e dólar em alta frente à moeda brasileira, o 
governo anunciou um pacote de estímulos econômicos no país. O pacote oferecia 
redução nos impostos, como Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguros (IOF), além de estímulos de crédito para bancos públicos. Tal atitude 
garantiu a volta do crédito e estimulou a economia brasileira, aquecendo as vendas 
de automóveis, construções civis e eletrodomésticos, além de gerar empregos e 
investimentos. As medidas de estímulos garantiram uma trajetória sem muitos 
impactos frente à crise econômica, no entanto, o crescimento econômico teve um 
recuo de 0,3% em 2009, números que foram batidos em 2010 com um crescimento 
de 7,5%, garantindo assim a criação de postos de trabalho e a sobrevivência de 
empresas/investimentos (BRASIL, 2013).

A partir dessas soluções perante a crise econômica, o Brasil ganhou força 
e atraiu investimentos externos. A moeda brasileira valorizada frente ao dólar 
colaborou no combate à inflação e alimentou o mercado interno com produtos 
importados e viagens ao exterior. Contudo, a tendência de um real forte acabou 
prejudicando, em alguns casos, a competitividade nacional, o que causou diminuição 
de postos de trabalhos e investimentos.

Apesar da crise financeira de 2008, ao seu destino o Brasil mantém projeção 
de crescimento econômico. Quando houve a crise de 1929, o país ainda era muito 
fraco economicamente e a crise abalou ainda mais a economia brasileira; já em 2008 
a economia estava mais estabilizada, fator que proporcionou melhores condições 
financeiras do país frente aos demais.

3 COnSIdERaçõES FInaIS

A crise financeira norte-americana, que teve suas origens em 2001, mas só 
estourou no ano de 2007, quando o mercado passou a sentir as dificuldades que 
vinham se acumulando durante os anos, repercutiu por todos os países do mundo, 
atingindo desde as economias mais fortes até as economias que possuíam certa 
estabilidade financeira. 

O governo de cada país tentou salvar sua economia e suas instituições 
financeiras de diversas formas. Muitos deles anunciaram pacotes de financiamentos 
para impedir que bancos falissem, outros investiram altas quantias dos cofres do 
governo, adquirindo estas instituições para salvá-las, houve situações em que blocos 
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financeiros se reuniram para se protegerem juntamente e, casos como na Zona do 
Euro, em que as agências de classificação de risco ainda rebaixaram o nível dos 
títulos públicos, prejudicando ainda mais os deficits governamentais.

Após a crise do subprime, o mundo se viu diante de um cenário fortemente 
abalado economicamente, em cuja mais forte economia do planeta passou por 
dificuldades englobando todas as demais economias do mundo, devido ao alto índice 
de globalização dos dias atuais, porém, além das negativas consequências causadas, 
a gravidade desta crise ficou muito aquém da crise que o mundo enfrentou em 1930.

A quebra das barreiras econômicas e geográficas pode ser facilmente notada a 
partir da globalização e do avanço tecnológico, que permite os países se tornarem 
cada vez mais interdependentes entre eles. Esta correlação pode proporcionar uma 
eficiência nas negociações internacionais, possibilitando às nações novas alternativas 
quando forem atingidas por abalos acontecidos com qualquer outra nação. 

Quanto ao Brasil, este se deparou com um novo cenário econômico mundial, não 
tão fortemente abalado pela crise financeira norte-americana devido à estabilidade 
adquirida ao longo dos anos. No entanto, o mesmo passou a sentir os efeitos da crise 
financeira vindo dos demais países do mundo, pois estes diminuíram as importações 
para conter a economia e, consequentemente, afetaram a balança comercial brasileira. 
Entretanto, mesmo sendo afetado pela crise dos Estados Unidos, o Brasil se mostrou 
forte na ocasião, pois foi um dos últimos países a entrar na crise e um dos primeiros 
a se estabilizar economicamente. Este fato fez com que o país fosse destaque mundial 
diante da crise, o que permitiu ao mesmo ser projetado como uma das cinco maiores 
economias mundiais ainda nesta década.

Com a crise, o Brasil teve a oportunidade de mostrar-se com uma economia 
forte e consolidada, podendo assim atrair os olhares dos investidores externos 
para futuros investimentos no país, e também para mostrar-se como uma economia 
importante em constante crescimento no comércio internacional.

Os objetivos estabelecidos inicialmente foram alcançados, pois durante o 
artigo pôde-se avaliar os pacotes econômicos que os governos de diversos países do 
mundo criaram para conter suas economias, constatou-se que o mundo todo sofreu 
economicamente com esta crise, pois assim como a própria nação norte-americana, 
os demais países não estavam preparados para enfrentá-la, tampouco importantes 
instituições financeiras que chegaram ao ponto de terem que decretar falências 
devido ao alto índice de perda em seus balanços.

Para futuros estudos, sugere-se averiguar quanto à avaliação incorreta 
das previsões e o quanto o problema seria amenizado se os agentes financeiros 
responsáveis tivessem uma avaliação correta, podendo assim prevenir a economia 
de grandes abalos. Porém, cabe ressaltar que a economia é uma ciência social e, 
portanto, está sujeita à complexidade do comportamento humano, logo, ocorrem 
fatos que podem surpreender os agentes e os analistas econômicos.
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RESUMO
A interdependência entre as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, no mercado 
mundial tem tornado o ambiente corporativo cada vez mais eclético, imprevisível e 
desafiador para todos. Neste cenário, as organizações procuram diferenciar-se aplicando 
as mais variadas estratégias comerciais e de marketing. Entre elas, destaca-se o Marketing 
Multinível, foco deste artigo científico, que teve a base de informações provenientes de 
uma aprofundada pesquisa desenvolvida de forma qualitativa, por meios bibliográficos, 
com fins descritivos, a fim de apresentar os conceitos do marketing multinível e da 
pirâmide financeira, ressaltando as características, os aspectos e as singularidades que 
os diferenciam, resultando na identificação do que é um sistema legal de vendas diretas. 
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1 IntROdUçãO

O atual cenário do comércio mundial é resultado de uma evolução nas relações 
entre os agentes negociadores e a interdependência derivada deste processo ininterrupto 
gerado pela globalização. As organizações, em diversos países, de diferentes segmentos, 
com capacidades diversificadas,  começam a ter uma visão holística a respeito de seu 
preparo para atender o mercado consumidor doméstico  e internacional.

Inserido neste contexto, a estratégia de venda direta, que contempla o sistema 
multinível, traz consigo um estigma, referenciando que trabalhar com o marketing 
de rede comumente está ligado a uma série de dúvidas e questionamentos sobre as 
empresas, seus produtos, serviços, sistemas de vendas, enquadramento dos profissionais 
e, principalmente, formas de remuneração (KISHEL; KISHEL, 1993; ZIGLAR; HAYES, 
2001; ARAGÃO, 2009).

Desta forma, visando a um melhor entendimento do tema, será apresentado neste 
artigo o conceito de Marketing Multinível, assim como as principais características que 
permitem diferenciá-lo do sistema piramidal financeiro.

2 Marketing MUltInívEl

O marketing de rede, também conhecido como Marketing Multinível (MMN), 
é um método para venda direta em que os clientes podem tornar-se vendedores do 
produto ou serviço que estão adquirindo, por meio de recrutamento, encaixando-se 
em uma nivelada estrutura de distribuição, abaixo do nível de seu recrutador que, por 
consequência, obterá ganhos sob as vendas realizadas pelo novo vendedor (KISHEL; 
KISHEL, 1993).

Citando brevemente sua história, o MMN iniciou nos EUA na década 1940, 
quando o Dr. Carl Rehnborg, fundador da Nutrilite Products, empresa de produtos 
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nutricionais, mudou sua estratégia de venda direta, devido aos problemas da grave 
crise nos EUA, no qual os bancos e as empresas faliram, assim como o desemprego 
assolou massivamente a população. Rehnborg percebeu que a indicação de conhecidos e 
de pessoas que já consumiam o produto dava maior credibilidade às vendas e promovia 
a marca por meio do boca a boca (NUTRILITE, 1999).

Desta forma, desenvolveu um sistema de distribuidores independentes que, além 
de vender, podiam construir o próprio negócio e indicar outros interessados na compra 
e na venda dos produtos, criando assim um plano de remuneração multinível, pagando 
uma bonificação sobre vendas realizadas pelo novo distribuidor indicado (ZIGLAR; 
HAYES, 2001; ARAGÃO, 2009).

Complementando o conceito de MMN, Buaiz (1998) explica que se trata de uma 
estratégia de venda, que visa à comercialização de produtos ou serviços, por meio de 
representantes que não possuem vínculo empregatício com a empresa fornecedora, 
atendendo diretamente ao consumidor. A particularidade desse sistema se dá porque é 
o vendedor quem vai até o cliente final, muitas vezes na comodidade do lar, apresentar 
e comercializar o produto direto da fábrica. Isso permite ao distribuidor independente, 
como é conhecido no mercado, diversificar a abordagem, personalizar o atendimento e 
criar um relacionamento mais sólido com o cliente, satisfazendo-o e fidelizando-o em 
grande maioria.

Esse processo se fortalece porque a empresa que utiliza o marketing multinível em 
seu negócio aplica o investimento que por outro meio seria destinado para a promoção 
e para a propaganda no programa de remuneração da cadeia de seus distribuidores. É a 
própria rede, disposta em níveis, irá disseminar as informações pertinentes ao fabricante, 
promover a linha de produtos, perceber no cliente suas necessidades e preferências, 
possibilitando a organização maior atratividade perante o público-alvo (ARAGÃO, 2009).

O investimento também tem grande evidência no que tange ao desenvolvimento 
de novos produtos e serviços, sistema de distribuição e estrutura logística, assim como 
a aplicação das tecnologias na divulgação de toda a linha comercializável.

Outra característica da indústria atuante no mercado multinível é a forma de 
adesão dos revendedores e o seu processo de treinamento. Inicialmente, a empresa 
abre oportunidade a um grupo seleto de interessados, apresentando os produtos ou 
os serviços disponíveis para comercialização; demonstra as vantagens, evidencia os 
benefícios e informa a necessidade de adquirir o material de divulgação (kit) para se 
cadastrar e tornar-se um revendedor (KISHEL; KISHEL, 1993).

O treinamento é ministrado, muitas vezes, pelos próprios empresários e 
idealizadores do projeto, promovendo ainda mais credibilidade e interesse, por parte dos 
interlocutores, agora distribuidores na rede. Os distribuidores, por sua vez, tornam-se 
replicadores no processo de treinamento, quando estenderem a oportunidade a outros 
interessados ou novos entrantes (ZIGLAR; HAYES, 2001).

Entre as vantagens para os distribuidores independentes, que por característica 
principal da atividade são seus próprios patrões e tem a autonomia para gerir o negócio 
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à sua maneira, estão: estipular metas particulares, determinar a área de atuação, 
estabelecer sua carga horária e promover eventos e treinamentos visando expandir sua 
própria rede. Estes e outros elementos têm tornado o MMN num grande atrativo para 
quem pretende montar seu próprio negócio e ser um empreendedor. Obviamente, que 
tudo isso alinhado à estrutura organizacional, respeitando as regras e as normas de 
conduta das empresas (KISHEL; KISHEL, 1993; ZIGLAR; HAYES, 2001).

O Marketing Multinível é um sistema de venda direta, promovida por distribuidores 
autônomos, que compram o produto de uma empresa para revendê-lo, obtendo o lucro 
sobre as margens de venda. Inclusive, podendo indicar outros revendedores, que 
eventualmente indicarão mais outros, numa linha sucessiva, estabelecendo assim uma 
rede de vendas em variados níveis. Os distribuidores ganham comissões sobre as vendas 
realizadas por eles e toda sua rede, direta ou indiretamente ligada, de acordo com as 
definições da organização (ABEVD, 1999).

Os níveis de enquadramento da rede de MMN possuem duas vertentes, a 
horizontal, ou lateralidade, que remete as pessoas da rede ligadas diretamente ao 
primeiro distribuidor e a vertical, ou profundidade, referenciando as pessoas ligadas aos 
primeiros indicados horizontal ou lateralmente, em todos os níveis abaixo (ZIGLAR; 
HAYES, 2001; ARAGÃO, 2009).

A extensão da rede de MMN não possui uma predefinição em seu sistema e deve 
ser definida pelas empresas que adotam essa forma de venda direta, procurando conciliar 
o limite de níveis horizontais e verticais com seu planejamento estratégico, modelo 
comercial e estrutura organizacional.

Atualmente, no Brasil, não existem leis específicas que regulamentem o marketing 
multinível e o seu funcionamento, mas a Associação Brasileira de Vendas Diretas 
(ABEVD) disponibiliza um Código de Ética, que foi confeccionado conforme o modelo 
mundial seguido pela World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) – Federação 
Mundial das Associações de Vendas Diretas – no qual a mesma é a responsável por 
fornecer orientações para o bom relacionamento entre:

[...] por um lado, as empresas associadas à [...] Associação Brasileira de 
Empresas de Vendas Diretas e os vendedores diretos a elas relacionados 
e, por outro lado, os consumidores dos produtos comercializados pelas 
empresas e pelos vendedores diretos. (ABEVD, 2009, p. 2)

No decorrer deste código, são apresentadas informações a respeito de diversos 
assuntos relacionados com as empresas, vendedores e seus clientes, conforme apresenta 
ABEVD (2009, p. 3), ao citar que:

Este Código contém disposições relacionadas à conduta das empresas para 
proteção dos direitos dos consumidores e visa contribuir para a satisfação desses 
consumidores, para a promoção da concorrência leal, respeitando-se a livre iniciativa, 
para a disseminação da imagem pública da venda direta e para a percepção pela sociedade 
da atividade de venda direta como oportunidade de trabalho e geração de renda.
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As organizações interessadas em fazer parte da Associação Brasileira de Vendas 
Diretas passam por análises e parâmetros balizadores, com a finalidade de verificar-se 
a estrutura administrativa da empresa, os seus produtos e os serviços comercializados 
e, principalmente, a autenticidade de seus sistemas de vendas diretas. Desta forma, não 
se pode olvidar que, estar associada a entidades como a WFDSA e ABEVD concede 
às organizações, aos distribuidores e aos consumidores uma relação comercial mais 
garantida e de maior credibilidade (ABEVD, 2009).

Entretanto, há empresas que, mesmo não se enquadrando ao perfil multinível, 
autodenominam-se empresas de MMN, com o propósito de facilitar o recrutamento de 
interessados, expandir rapidamente seu esquema, arrecadar o maior número de investimentos 
possíveis, com o intuito somente de promover o fluxo de recursos financeiros.

2.1 principais Diferenças entre mmn e sistema piramiDal financeiro

A mídia vem abordando alguns assuntos a respeito de empresas que trabalham 
com o MMN, como, por exemplo, a Amway, que está em constante crescimento e em 
2012 passou a ser a maior companhia de vendas diretas do mundo, quando suas vendas 
atingiram USD 11,3 bilhões entre diferentes mercados como China, Índia e Japão. Da 
mesma forma, organizações que trabalham com o sistema piramidal financeiro são foco 
de reportagens, que por sua vez, enfatizam temas como, por exemplo, a prisão dos 
donos de uma empresa sob suspeita de crime contra a economia popular (AYRES, 2013; 
ALVARENGA, 2013; TRIBUNA DO NORTE, 2013; CONTILNET, 2013).

Enfatiza-se também que, popularmente, é comum existir confusão, pois o MMN 
e o sistema piramidal financeiro trabalham a partir de ideias próximas, nas quais os 
cooperadores buscam formar um grupo de pessoas que irão trabalhar visando ao 
crescimento da empresa e dos seus colaboradores.

Neste contexto, visando esclarecer, Duda (2013) auxilia informando que o MMN 
deve ser observado e compreendido como um canal de distribuição de produtos e 
serviços, que quando empregado de maneira adequada, gera lucros e rendas para os 
membros da rede. Corroborando, Alvarenga (2013, p. 2) apresenta que: 

A diferença básica é que o Marketing Multinível (MMN) é um canal de 
distribuição de produtos e serviços e não de captação de recursos para 
investimento, e não depende de novos associados para a sustentabilidade 
do negócio. No MMN, o número de consumidores dos produtos ou 
serviços é sempre superior ao número de revendedores, e o consumo é 
baseado no benefício e qualidade que trazem. Outra diferença é que as 
empresas pagam apenas um percentual de vendas já realizadas. Ou seja, 
se nunca mais entrar um novo membro, os pagamentos terão como ser 
mantidos, uma vez que o consumidor final estará utilizando o produto, 
mesmo sem fazer parte da rede.
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Desta forma, ressalta-se que as empresas que trabalham com o MMN contam com 
pessoas treinadas, que compram produtos com desconto e posteriormente os revendem 
a outras pessoas, fazendo com que estas vendas gerem seus ganhos e, consequentemente, 
lucros para a empresa. Juntamente com este fato, os revendedores têm a possibilidade 
de realizarem indicações de novas pessoas para participar da sua rede de vendas, e 
quando isso ocorre, as organizações lhes dão bonificações e aumentam o repasse de 
comissões (KISHEL; KISHEL, 1993; ZIGLAR; HAYES, 2001; COBRA, 2009).

Com o MMN, qualquer pessoa pode obter maior ganho que o seu patrocinador 
(pessoa que a indicou); o negócio é legítimo e legalmente sustentável; possui representação 
por uma pessoa jurídica; a sua principal fonte de renda é a comercialização de produtos, 
serviços ou ambos; o investimento inicial para participar é relativamente baixo; os impostos 
devidos são pagos ao poder público, independente da sua esfera; e o retorno financeiro está 
intrinsecamente ligado à dedicação, à produtividade, à gestão da rede de relacionamento, 
podendo ser a curto, médio e longo prazo, dependendo do empenho e do comprometimento 
do investidor (revendedor ou distribuidor independente) (ABEVD, 1999).

Em contrapartida, as organizações que trabalham com o sistema piramidal 
financeiro têm como objetivo a entrada de novas pessoas em seu esquema, visto que a 
principal arrecadação e os lucros da empresa estão baseados no dinheiro que os novos 
entrantes pagarão (taxa de inscrição), independente de haver uma oferta de produto 
(DANA, 2013; DUDA, 2013).

Corroborando, o PROCON (2010, p. 1) explica que:

O golpe da pirâmide é uma artimanha comercial não sustentável que 
paga valores pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem 
que qualquer produto ou serviço seja entregue. E ele é considerado 
ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor.

A sustentabilidade da pirâmide financeira torna-se impossível pelo fato que, em 
um determinado momento, os atuais participantes não conseguirão encontrar outras 
pessoas para colocar abaixo de seus níveis (novos participantes), fazendo com que o 
esquema piramidal não possua mais fonte de renda, deixando assim os últimos entrantes 
sem o prometido retorno de seus investimentos.

Neste sistema, a pessoa que participa do esquema não ganhará mais dinheiro 
que o seu patrocinador; a ilegalidade do negócio está presente desde sua origem, pois 
são pessoas físicas que administram toda a estrutura, sendo praticamente impossível 
contatá-las; não há produtos ou serviços legítimos destinados à venda; permite-se a 
entrada de novos interessados, mediante alto investimento inicial; os impostos não 
são pagos ou recolhidos; há a promessa de fortuna rápida, sem esforço ou necessidade 
de trabalhar, no qual os primeiros tornam-se milionários e desfrutam da boa vida, 
enquanto os demais perdem o investimento e saem muito mais do que prejudicados 
(ABEVD, 1999). 

Dana (2013, p. 1) ressalta que:
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Marketing multinível é uma estratégia de vendas na qual a empresa 
vende seu produto (seja qual for) por meio de vendedores que não 
são funcionários da empresa. No caso do embuste da pirâmide, os 
vendedores, denominados “associados”, pagam uma taxa de inscrição. 
Mais importante, os associados ganham bônus toda vez que trazem 
novos associados.

Portanto, a fim de distinguir com que modelo a empresa trabalha, um parâmetro 
relevante que pode auxiliar a identificação de empresas de Marketing Multinível é o 
reconhecimento e o registro da ABEVD, pois para associar-se à ABEVD a empresa 
tem que se adequar aos Códigos de Ética da entidade, que orienta a conduta diante dos 
consumidores, dos vendedores diretos e entre as empresas. Vale lembrar que, além deste 
ponto, a análise do mercado, a história e as tendências das organizações são igualmente 
importantes para obter-se um panorama, esquivando-se dos riscos, evidenciando as 
oportunidades que apresentam mais benefícios e vantagens aos interessados e a todos 
os envolvidos no negócio.

3 COnSIdERaçõES FInaIS

O comércio mundial de cosméticos e a abertura do mercado brasileiro possibilitaram 
a entrada de grandes organizações internacionais no país, assim como as que utilizam 
o sistema de marketing multinível (MMN), a fim de atender a demanda da população 
brasileira, que possui uma tendência em conhecer e consumir produtos novos e com 
tecnologias diferenciadas dos encontrados no mercado nacional. Estas, por sua vez, vêm 
movimentando crescentes montantes de divisas, que acabam influenciando a balança 
comercial por meio de investimentos e abertura de novas filiais.

Em consequência do estudo realizado, constatou-se que o MMN trata-se de um 
sistema legal de vendas diretas, que utiliza o relacionamento dos seus distribuidores 
independentes para estreitar a distância entre os fabricantes e os consumidores finais, 
por meio da divulgação, promoção e distribuição dos produtos destas instituições. 

Além deste fato, os distribuidores, mesmo não possuindo vínculo empregatício 
com a organização, carregam consigo a imagem e o nome da empresa. Em contrapartida, 
a instituição, em vez de investir em grandes programas de promoções e propagandas, 
direciona recursos para pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e para o 
aprimoramento de processos de qualidade, assim como utiliza parte destes recursos na 
concessão de benefícios, bonificações e incentivos para, em médio e longo prazo, vir a 
cativar, manter e conquistar novos distribuidores e clientes.

Ressalta-se ainda que, mesmo havendo semelhança entre a forma de aplicação do 
MMN dentro das organizações, essas possuem a liberdade para definir os parâmetros 
de entrada e treinamento de revendedores em sua rede, formular e desenvolver seus 
planos de negócio, bem como os planos de compensação destinados aos distribuidores 
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independentes, de modo que estas ações são tomadas para atender a demanda de 
mercado e padronizar a forma de trabalho dentro da empresa.

Evidencia-se que o conteúdo da pesquisa contribua aos interessados, dirimindo 
eventuais dúvidas a respeito do sistema de MMN e sua aplicabilidade, bem como 
diferenciá-lo da pirâmide financeira. O sistema piramidal se trata de um esquema 
ilegal baseado na movimentação financeira, proveniente da capitação de recursos por 
pagamentos de novos entrantes recrutados. Como a fonte principal de arrecadação não 
se encontra na comercialização de produtos ou serviços, os recrutados deverão incluir 
novas pessoas no esquema para obterem o almejado retorno financeiro.

Finalizando, os acadêmicos deixam como sugestão que sejam realizadas futuras 
pesquisas sobre a temática, com foco voltado para as demais áreas envolvidas 
no processo, como, por exemplo, os estudos a respeito das pesquisas de mercado 
realizadas pelas instituições, os processos de importação de matérias-primas e a 
logística de distribuição dos produtos prontos destinados à comercialização, visto que 
as organizações internacionais do segmento de cosméticos movimentam um grande 
volume em negócios, com expressiva participação de mercado, possibilitando a muitos 
uma opção de renda complementar ou, ainda, a oportunidade de criar e gerenciar seu 
próprio negócio por meio do MMN.
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O OBSTÁCULO CULTURAL NAS NEGOCIAÇÕES 
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RESUMO

Objetivando identificar a realidade da diversidade cultural nas negociações brasileiras 
com os chineses, o presente trabalho aborda temas como: as negociações internacionais, 
a importância do conhecimento da cultura no cenário internacional, bem como o perfil 
do negociador brasileiro e do negociador chinês. Entende-se como cultura os padrões 
comportamentais, tais como costumes, por exemplo. O conhecimento da fundamentação 
das negociações internacionais também é de suma importância para melhor entendimento 
do obstáculo cultural demonstrado neste trabalho. As negociações envolvem pessoas e 
por este motivo são complexas, pois as pessoas são diferentes e imprevisíveis, o sucesso 
ou o fracasso da negociação não é feito com cálculos matemáticos e previsíveis, pelo 
contrário, por envolver questões comportamentais, são complexos e imprevisíveis. 
Diante deste cenário, o negociador deve ter conhecimento e muita cautela quando 
for negociar, principalmente perante uma cultura tão diferenciada, como a cultura 
chinesa. Este país superpopuloso nos últimos anos tem se destacado pelo seu acelerado 
crescimento. Após muito tempo sendo fechada, a China abriu-se para o mundo há 
poucos anos, e a partir deste momento o mundo começou a entender suas tradições, 
costumes, religiões e crenças tão diferenciadas do ocidente. Perante a globalização e o 
desenvolvimento da China, os países devem estar cientes da necessidade de concretizar 
negócios com este país. Desta forma, características de negociadores brasileiros são 
destacadas neste trabalho, bem como as características dos chineses para melhor ciência 
da diversidade cultural entre ambos.

Palavras-chave: Negociação Internacional. Diversidade Cultural. Comércio Exterior. 
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1 IntROdUçãO

Com a intensificação das negociações com a Ásia, está cada vez mais comum se 
falar a respeito de diferença cultural e como lidar com ela no momento das negociações.

A China, devido ao seu crescimento acelerado, começou a ter mais espaço no 
mercado e, assim, começou a negociar ainda mais com os países do Ocidente, em especial 
o Brasil, tema abordado nesta pesquisa. Este país super populoso e com mão de obra 
barata se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil, portanto se tem a 
responsabilidade de manter esta parceria eliminando os possíveis obstáculos que devem 
surgir ao longo das negociações.

Este estudo buscou responder a questão sobre a diversidade cultural, 
destacando até que ponto esta pode prejudicar ou agregar as negociações das 
empresas. Acredita-se que, com conhecimento dos obstáculos culturais, podem-
se quebrar barreiras que impeçam a concretização de uma parceria. Destaca-se, 
ainda, a importância do conhecimento da cultura para o profissional de comércio 
exterior, aqui destacadas as culturas brasileira e chinesa. E, finalmente, situações 
apresentadas por pessoas que já viveram na China, apresentando os costumes e as 
particularidades do povo chinês.

O objetivo geral do presente trabalho foi identificar a realidade da diversidade 
cultural nas negociações brasileiras com os chineses, assim tendo como objetivos 
específicos: conceituar as negociações internacionais, identificar as principais diferenças 
culturais nas negociações entre brasileiros e chineses, demonstrar a importância do 
conhecimento da cultura no cenário internacional e, por fim, apontar alguns cuidados 
que devem ser observados no momento das negociações com os chineses.

2 NEgOCIaçõES IntERnaCIOnaIS

As negociações em âmbito internacional são revestidas de mais complexidade se 
comparadas às negociações domésticas, por este motivo, faz-se necessário apresentar o 
conceito da negociação, destacando as negociações com diferentes culturas.
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negociações com Diferentes cUltUras

O processo de negociação é extremamente complexo, visto que envolve pessoas 
e comportamento humano, por este motivo as negociações internacionais devem ser 
analisadas com muita atenção e dedicação para não comprometer o seu desfecho. Diante 
disso, observa-se a explicação de Martinelli (2004, p. 40):

Como envolve as questões comportamentais, a negociação tem implícita 
grande dose de subjetividade e imprevisibilidade nas atitudes das 
pessoas, o que impede que possa ser tratada matematicamente e apenas 
com a ajuda de programas de computador. Para tratar das questões 
comportamentais, torna-se fundamental a presença de negociadores, 
mediadores e árbitros. 

A observância das diferenças culturais é fundamental para o sucesso das 
negociações internacionais, pois quando as duas partes negociam, trazem consigo a sua 
cultura, interesses, prioridades e estratégias de negociação, do qual torna este processo 
mais complexo ainda.

Como já comentado anteriormente, a compreensão das normas culturais expande 
o universo das negociações integrativas e as possibilidades de resultados ganha-
ganha, assim o negociador global, neste caso, especificamente o negociador brasileiro, 
precisa reconhecer alguns pontos importantes citados por Martinelli (2004). Devem-se 
considerar variáveis, como os indivíduos podem não agir de acordo com seu protótipo 
cultural, ou seja, as tipologias culturais podem não identificar todos os negociadores. As 
estratégias de negociação são essencialmente dinâmicas, assim, os negociadores devem 
alterar suas estratégias, com o intuito de se adaptarem às mudanças características da 
sociedade global.

3 O COnhECIMEntO da CUltURa nO CEnáRIO IntERnaCIOnal

cUltUra

A cultura é um elemento desenvolvido pelo homem, varia de grupo para grupo, 
oferece instrumentos psicológicos – padrões de comportamento, costumes, hábitos, 
moral, entre outros. 

[...] Todas as culturas nacionais, consideradas objetivamente, possuem 
aspectos que a compõem. A expressão formal à instituição da família, o 
controle legal, o sistema religioso, contos, fábulas, formas de expressar 
a arte, preferência estética, sistemas de metas e sanções, comportamento 
nos negócios são alguns dos muitos exemplos dos atributos culturais que 
dão significado à vida dos grupos humanos, onde quer que vivam. De uma 
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maneira geral, a cultura é “grandemente variável; que se manifesta em 
instituições, padrões de pensamento e objetos materiais”. Nesse sentido, 
“é essencial que se compreenda primeiro a estrutura de uma cultura se 
queremos perceber as razões pelas quais um povo se comporta de uma 
determinada maneira; tal comportamento só terá sentido se considerar 
plenamente a estrutura dos costumes. (HERSKOVITS, 1973, p.31).

É necessário o conhecimento da cultura do país a ser negociado para que uma 
negociação seja bem-sucedida. Em primeiro lugar, é necessário salientar que, mesmo 
o indivíduo pertencendo a uma mesma cultura, as representações e as significações 
são diferentes. Quando se trata de negociação, entendem-se vários indivíduos sentados 
numa mesa e, consequentemente, uma pluralidade de representações e significações. Em 
segundo lugar, também é importante ter em mente que empresas têm representações e 
significações diferentes, que elas também recebem uma carga cultural diferente, apesar 
de estarem dentro da mesma nação ou às, vezes, dentro da mesma cidade.

É fundamental conhecer a história, inclusive a mais recente e as características da nação 
de parceiro de negociação, aspectos culturais, pontos fortes para serem valorizados e pontos 
negativos para não serem trazidos à mesa da negociação. É relevante também conhecer o 
mais profundamente que puder seus costumes, regras sociais e hábitos de convivência.

Quando isso fica claro na percepção do negociador, ele começa a ter entendimento 
da complexidade na diversidade cultural.

4 nEgOCIadOR bRaSIlEIRO

A base cultural brasileira se formou ao longo dos séculos de colonização, por 
influências culturais de indígenas, europeus, especialmente portugueses e dos escravos 
trazidos da África. A partir do século XIX, a migração de outros povos, como asiáticos 
e árabes, adicionou novos traços ao panorama cultural brasileiro.

Os africanos trouxeram a música, a dança a religião e a culinária; enquanto os 
indígenas, o folclore e o uso de diversos objetos caseiros, como a rede de descanso, por 
exemplo. Já os italianos, os japoneses e os alemães foram responsáveis por grandes 
participações por meio das artes e da arquitetura.

A grande riqueza cultural do Brasil se deve à diversidade de raças, culturas e 
etnias. Por esse motivo, encontram-se inúmeras manifestações culturais, costumes, 
pratos típicos, entre outros aspectos.

5 nEgOCIadOR ChInêS

Na Ásia está uma das maiores e mais antigas civilizações já fundadas. Por este 
motivo os asiáticos dão grande valor à sua cultura e importância a suas tradições, que 
guiam momentos importantes de suas vidas.
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Quanto ao idioma, o mandarim é falado na China por mais de 1 bilhão de pessoas, 
95% da população chinesa. As minorias usam idiomas de diferentes famílias linguísticas: 
tibetano, mongol, lolo, miao e o tai. O chinês é a língua com maior número de falantes 
do mundo. 

A China sempre foi um grande país, já no ano 2200 a.C, muito antes de Roma e de 
outras potencias ocidentais, o povo chinês era organizado, civilizado e definitivamente 
estabelecido na região que corresponde à China atual. (MASSIRONI, AROSIO, 2007 p. 9)

Deve-se ter em mente que os produtos, como cravo, canela, pimenta, noz-moscada, 
alecrim e sândalo foram primeiramente utilizados pelos chineses e, posteriormente, 
difundidos para o mundo inteiro. Para entender a grandiosidade deste país e sua 
importância para o mundo, outras grandes descobertas, tais como a pólvora, a bússola, 
o papel, que inicialmente era feito de bambu e de arroz, a estamparia e a porcelana foram 
também mérito dos chineses (MASSIRONI; AROSIO, 2007).

Atualmente, melhores padrões de vida estão chegando rapidamente ao alcance de 
milhões de pessoas em toda a Ásia oriental. Os anos de 1960 mostraram ter sido uma 
década crucial quanto à modernização da Ásia, em especial a China.

Em 1978 a China começou a abrir-se para os mercados mundiais e ao longo de 
duas décadas e meia seu PIB cresceu a uma média anual de 8%, sendo assim, 200 milhões 
de pessoas foram retiradas da pobreza e a China tornou-se a segunda maior economia 
do mundo (STORY, 2004).

Devido às grandes dificuldades vividas pelos chineses ao longo dos anos, pôde-se 
analisar o mercado asiático oriental como atraente, conforme Story (2004, p. 115):

O modelo da Ásia oriental mostrou-se atraente: governo forte, um esforço público 
para combater o analfabetismo, apoio para a agricultura [...] crescimento orientado 
para a exportação e abertura para a recepção de investimentos diretos externos. Os 
países tem de avançar em estágios, inicialmente atendendo às necessidades básicas de 
seu povo e, então, uma vez tendo conseguido isso, desenvolvendo um sistema político 
mais sofisticado.

Uma das principais características da maioria das culturas asiáticas é a harmonia, 
respeito às pessoas, paciência e interesse em evitar conflitos. Inclusive, a família e a 
sociedade também são de grande importância para esta cultura.

6 A pESqUISa

A metodologia de pesquisa deste trabalho teve um caráter qualitativo. Para Denzin e 
Lincoln, (2006, p. 16), “A pesquisa qualitativa, é em si mesmo, um campo de investigação.”

Esta pesquisa em meios técnicos fundamentou-se na pesquisa bibliográfica, que é 
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos (GIL, 2002).
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Ainda quanto à finalidade, foi de caráter exploratório, pois visa proporcionar 
maior familiaridade com o problema com vistas a construir hipóteses.

Compreendeu o período de 03/2011 a 10/2011. No primeiro semestre de 2011 
realizou-se a parte teórica e no segundo semestre a coleta de dados, que foi realizada 
com 11 entrevistados, estudantes e profissionais da área de comércio exterior da 
região de Itajaí. Visando à preservação de identidade, foi utilizada a denominação 
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K para se referir às pessoas participantes do estudo.

Os dados desta pesquisa foram primários e secundários e a coleta de dados foi 
realizada diretamente com os participantes do estudo.

A partir da coleta de dados, foram efetuadas a análise e a interpretação das 
informações obtidas, explanadas de forma descritiva e textualizada.

A pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar a realidade da diversidade 
cultural nas negociações brasileiras com os chineses, então se entrou em contato com 
o setor de relações internacionais da UNIVALI, para obter uma relação de alunos de 
comércio exterior que fez intercâmbio na China. Com a relação em mãos, buscou-se 
contatá-los e verificar a disponibilidade para entrevista.

Posteriormente, buscou-se identificar as empresas que possuíam profissionais 
que estiveram na China e/ou que estão em negociação com a China. Ao todo foram 
realizadas 11 entrevistas diretas.

6.1 apresentação e análise De DaDos

Para melhor compreensão da diversidade cultural vivenciada pelos 11 entrevistados 
na China, primeiramente, demonstrou-se o perfil dos entrevistados. 

Os homens são a maioria, com 64%, visto que eles geralmente aceitam o desafio 
de uma experiência internacional mais facilmente que as mulheres, isto se deve ao fato 
também de ainda existir restrição em negociar com mulheres na Ásia.

Pode-se analisar que a maioria dos entrevistados são mais jovens, de 21 a 25 anos, 
correspondendo a 55%, e não temem em ter uma experiência fora do país, geralmente por 
ainda não estarem estabilizados financeiramente e profissionalmente no país em que vivem.

A maioria dos entrevistados é brasileira, visto que este foi o foco da pesquisa e  
82%, a maioria dos entrevistados, não possuem filhos, aspecto que facilitou a decisão de 
viajar para a China.

Embora ainda jovens, a maioria já concluiu o ensino superior, o que demonstra 
uma vantagem competitiva para receber possíveis propostas de emprego na China.

Quanto ao estado civil dos entrevistados, grande parte é solteira, mais um aspecto 
que facilitou a viagem à China. Em seguida estão os casados, com 18% que correspondem 
aos entrevistados que mantêm negociações com os chineses, porém não residem na China.
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O conhecimento do inglês é imprescindível nas negociações internacionais, e com 
a China não é diferente. Dos 11 entrevistados, todos compreendem, falam e conseguem 
ler em inglês, e 10 entrevistados conseguem escrever no idioma.

O segundo idioma mais conhecido entre os entrevistados é o espanhol, em seguida 
o mandarim e por fim o alemão.

Oito entrevistados já residiram em outros países, além de Brasil e China, sendo 
eles: Estados Unidos, Suíça, Argentina, Inglaterra, Coréia do Sul e Uruguai. Os Estados 
Unidos é o país mais visitado, onde 4 entrevistados já viveram, possibilitando maior 
fluência no inglês para posteriormente irem à China.

Os motivos pelos quais levaram os entrevistados à China foram: estudar mandarim, 
estudar a respeito da cultura chinesa, aprimorar o inglês, visitar fornecedores e parceiros 
comerciais, para especialização em cultura e idioma, para negócios e feiras, intercâmbio 
cultural e, por fim, estágio na área de comércio exterior.

Um dos motivos mais apresentados pelos entrevistados foi o estudo do mandarim 
e da cultura chinesa, em seguida por motivos profissionais, como negócios, férias, visitar 
fornecedores e parceiros comerciais.

É possível notar que o choque cultural, idioma, culinária diversificada e afazeres diários 
são uma das maiores dificuldades que os estrangeiros ocidentais enfrentam na China.

Diante das dificuldades encontradas, os aspectos que facilitaram a adaptação dos 
entrevistados foram: possuir o conhecimento do mandarim, experiência de já ter vivido 
em outro país, facilidades de vida no campus universitário em questão de dormitórios 
e alimentação, domínio da língua inglesa, apoio dos brasileiros na China e experiência 
profissional com comércio exterior.

Todos os entrevistados acreditam que a experiência adquirida na China contribuiu 
com a sua vida pessoal e principalmente profissional, pois possibilitou uma compreensão 
melhor da cultura, melhorou o relacionamento interpessoal, adquiriram maior fluência 
nas negociações e domínio no idioma.

Os aspectos culturais que mais chamaram a atenção dos entrevistados foram:

Relação humana baseada no confucionismo, ou seja, deve-se ter obediência 
ao mais forte. Exemplo: Furar a fila é algo natural, pois aquele que furou 
a fila acredita ter direito devido ao fato de se considerar mais forte que 
os outros, quer seja no aspecto físico ou no aspecto socioeconômico.

Mao Tse Tung, líder comunista, é idolatrado, não se pode falar mal dele, 
sob pena de sofrer serias consequências.

A rotina é trabalhar muito, não existem leis trabalhistas.

O número oito é muito valorizado.

A relação da ambivalência entre a cultura oriental e ocidental. Por um 
lado, os chineses não gostam de tudo que vêm dos EUA, mas ao mesmo 
tempo querem copiar todo o modo de vida ocidental.
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Hábitos alimentares (comer tartaruga, por exemplo), a higiene devido à 
água escassa, geralmente o banho não é diário.

Lógica dominante muito diferente do Ocidente na maneira de se portar, 
dirigir, negociar, se comunicar e se relacionar.

É costume os avós criarem os netos, não os pais, e são pagos pelos filhos; 
não existe aposentadoria, portanto, é comum encontrar os avós idosos 
carregando os netos nas costas.

O nível de educação cada vez mais avançado e os chineses estão cada vez 
mais preparados para conviver com o Ocidente.

As negociações com a China, segundo os entrevistados, são normalmente:

Processo de negociação lento e atrapalhado para padrões brasileiros.

É extremamente importante adquirir a confiança dos chineses para 
concretizar bons negócios.

Atualmente eles lutam para se adaptar e superar as barreiras culturais 
com os países que eles negociam, adotando uma abordagem mais aberta 
e mais direta.

Maneira do raciocínio do chinês é único e pode parecer sem lógica para 
os brasileiros. Demonstrar conhecimento quanto a isso representa uma 
vantagem competitiva expressiva.

Os chineses valorizam muito os relacionamentos, é preciso ter as 
relações certas para fazer os melhores negócios.

Assuntos pessoais, tais como falar da família e do Brasil no momento 
da confirmação/promessa de negócio, é o ideal, pois os chineses se 
importam muito em conhecer o negociador.

Os chineses estão a todo tempo observando o negociador, 
principalmente gestos, atitudes e expressões faciais, mesmo não 
entendendo o português, conseguem facilmente captar as emoções e 
saber o que a outra parte está pensando.

Quando os chineses dizem “sim”, querem dizer que estão prestando 
atenção e não que estão concordando.

Ao receber um cartão de um chinês, pegue com as duas mãos e olhe com 
atenção antes de agradecer, isto é sinônimo de educação.

Os chineses gostam de negociar em lugares diferentes, tais como 
restaurantes ou então, dependendo do grau de amizade, podem até sair 
em boates para se divertir.

Contratos escritos em pequenas negociações não são comuns, embora 
isso já esteja mudando.

O conhecimento do mandarim é valorizado pelos chineses e eles podem 
confiar mais no negociador que tenha este conhecimento, isto é uma 
vantagem para o negociador brasileiro.
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Sempre negocie preço.

Algumas dicas e recomendações concedidas pelos entrevistados aos negociadores 
brasileiros serão destacadas a seguir, objetivando o melhor desempenho dos negociadores 
com os chineses.

Ter atenção com questão dos preços baixos x qualidade e dizer 
exatamente o que precisa deles, documentar e se certificar se eles 
compreenderam o que quis dizer é imprescindível na negociação.

Os brasileiros devem compreender cada gesto que eles fazem e a maneira 
como se expressam verbalmente.

Estar atento às diferenças culturais e procurar esclarecer todas as 
condições da negociação e documentá-las.

É importante aprender o mandarim para facilitar a negociação e ganhar 
a confiança dos chineses, somente o inglês não é o suficiente quando o 
objetivo é impressionar e concretizar parcerias confiáveis e estáveis.

Ao se deparar com dificuldades de comunicação, a escolha de um 
intérprete ou tradutor não é o ideal, pois geralmente eles não conhecem 
os termos técnicos, assim não conseguem passar 100% da mensagem 
ao receptor, então, causa ruídos na negociação, abrindo margem para 
possíveis erros.

É interessante ser menos conservador e ter a mente aberta para a cultura 
chinesa, pois os chineses se esforçam para superar as barreiras culturais.

Respeitar o máximo possível a cultura chinesa.

Negociações ao modo brasileiro no momento da confirmação/promessa 
de negócios não é interessante, visto que se está na China, as maneiras 
dos chineses que prevalecerá.

Saber as reais intenções dos chineses.

Não focar somente nos seus objetivos e nos interesses.

7 COnSIdERaçõES FInaIS

Pode-se analisar que a globalização teve papel fundamental no processo de 
crescimento da China e, consequentemente, sua relação com o mundo. 

Um país enorme, com grande diversidade de culturas e mistura de raças se 
destacou nos últimos anos devido ao seu crescimento acelerado. Conforme Story (2004), 
a China já tinha se elevado da posição de 32º exportador do mundo em 1978 para o 5º 
exportador em 2002. Devido este acelerado crescimento, é necessário que o negociador 
brasileiro esteja pronto para negociar com os chineses. A principal barreira é a forma 
de chegar nos chineses, a falta de conhecimento e o despreparo dos  empresários têm 
dificultado as negociações.
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O que falta para o empresário brasileiro é, antes de negociar com os chineses, 
procurar estudar e conhecer o perfil do negociador chinês. Perfil aqui se refere à forma 
como negociam, seus valores e costumes, que são de uma grande importância para 
que tudo saia bem. É preciso correr atrás do prejuízo e recuperar o lugar do Brasil no 
comércio com a China, que vem sendo ocupado por outros países.

Buscando investigar o perfil do negociador brasileiro e do negociador chinês, 
notou-se que ambos possuem uma grande diversidade de culturas em seu território.

Por meio desta pesquisa, percebeu-se a importância do conhecimento da cultura 
no cenário internacional, principalmente quando se fala a respeito de uma cultura tão 
diferenciada do Ocidente.
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RESUMO

A lei Sarbanes-Oxley (SOX) é considerada uma das mais rigorosas regulamentações 
a tratar de controles internos, elaboração de relatórios financeiros e divulgações já 
impostas às companhias norte-americanas e às que negociam ações nas bolsas de valores 
dos Estados Unidos. Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo identificar a 
percepção dos auditores internos e independentes em relação à aplicabilidade das seções 
302 e 404 da SOX, referentes aos controles internos. O trabalho caracteriza-se como 
uma pesquisa descritiva, de natureza aplicada e abordagem quantitativa. Quanto aos 
procedimentos, classifica-se como pesquisa de campo, sendo conduzida uma survey com 
questionário. A análise de dados possibilitou descrever a amostra e aplicar a análise de 
variância para comparar o grau de eficácia média entre os grupos reconhecidos entre os 
respondentes. Os resultados permitem afirmar que a maior parte das medidas adotadas 
nas seções 302 e 404 possuem grande eficácia na percepção dos respondentes. Contudo 
houve diferenças segundo o cargo que ocupa o auditor. Os gerentes de auditores, o 
cargo de maior hierarquia, foram os que pontuaram com menor valor as questões da 
seção 302, assim como para as duas em conjunto. Outra diferença relaciona-se com a 
idade, com os mais jovens pontuando com médias maiores.

Palavras-chave: Lei Sarbanes-Oxley. Auditoria. Controles Internos.
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1 IntROdUçãO

Nas empresas subsidiadas por capitais estrangeiros os serviços de auditoria são 
essenciais para que as operações realizadas em nosso país sejam efetuadas de forma 
segura e certificadas de acordo às devidas exigências. “A filosofia da auditoria consiste 
em avaliar a politica de sistema da empresa, em termos da adequação, comunicação, 
aceitação, aplicação e controle, se é necessária na situação, se contribui para atingir os 
objetivos da empresa” (CREPALDI, 2010, p. 25).

Nos Estados Unidos, os escândalos financeiros de 2002 culminaram em uma nova 
era da auditoria, transformando a gestão de governança corporativa. O surgimento 
da lei Sarbanes-Oxley (SOX) criou novos regulamentos para os controles internos, 
aumentando a responsabilidade sobre eles, além de manter a fidedignidade das 
informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Nesse período, conforme 
coloca Borges (2008), a falta de confiança sobre os  serviços de auditoria deixou muito 
exposta a necessidade das mudanças do controle interno, que passou a ser visto de 
modo diferente pelos altos executivos das grandes corporações.

No Brasil, apenas as empresas que possuem ações na bolsa de valores norte-
americana e as subsidiadas estão obrigadas a seguir as exigências da Lei SOX. Desta 
maneira, deu-se maior importância e responsabilidade aos controles internos, garantindo 
sua continuidade com eficácia. 

Após o estudo dos aspectos anteriores à Lei SOX, comparando com a diversidade 
de negócios realizados no cenário brasileiro, bem como sua complexidade, faz-se 
necessário discutir os benefícios da padronização dos controles internos. O que pode 
ser feito no âmbito do auditor ou mesmo na melhoria da governança corporativa das 
empresas, não ficando restrito a vínculos com capital estrangeiro. 

Entre todas as seções abordadas pela Lei SOX, a 302 e a 404 foram as que 
produziram maior impacto em termos de adaptabilidade e mobilização nas organizações, 
assim como proporcionaram um maior dispêndio monetário. Diante deste contexto, 
esta pesquisa tem o intuito de buscar resposta ao seguinte questionamento: Qual a 
percepção dos auditores internos e independentes em relação à aplicabilidade das seções 
302 e 404 da SOX referente aos controles internos? 
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Após esta introdução, a estrutura do trabalho compreende o aporte teórico 
necessário à compreensão dos itens a serem estudados, quais sejam, auditoria, controle 
interno e Lei Sarbanes-Oxley. Na seção seguinte, são relacionados os procedimentos 
metodológicos, seguidos da descrição e da análise dos dados, em que se mostram os 
resultados obtidos. Por último, são apresentadas as considerações finais da pesquisa e 
se disponibilizam as referências bibliográficas utilizadas.

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

2.1 aUDitoria

A origem do termo auditor^, em português, muito embora perfeitamente 
representado pela origem latina (aquele que ouve, o ouvinte), na realidade provém 
da palavra inglesa to audit (examinar, ajustar, corrigir, certificar) (ATTIE, 2011). 
A auditoria é um processo sistemático de obter e avaliar evidências objetivamente e 
comunicar os resultados aos usuários interessados. Consideram-se as informações sobre 
ações econômicas e eventos verificando o grau de correspondência com os critérios 
estabelecidos.

Auditoria, seja ela interna ou externa, é uma especialização contábil e os principais 
órgãos relacionados com os auditores são:

a) Comissão de Valores Monetários (CVM): que funciona como um órgão 
fiscalizador do mercado de capitais. Ela foi criada por meio da Lei n° 6.385/76, como 
uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda. A CVM estabelece regras 
para os auditores independentes, bem como normas de contabilidade.

b) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon): foi fundado 
no ano de 1971 e é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Tem 
como principais objetivos determinar princípios de contabilidade, elaborar normas e 
procedimentos relacionados à auditoria interna, externa e perícia contábil.

c) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs): foram criados pelo Decreto Lei n° 9.295/46. Ambos representam 
a classe dos contadores e a finalidade principal é o registro e a fiscalização do exercício 
da profissão de contabilista. 

d) Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra): fundado em 1960, é 
uma sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos. O principal objetivo desta 
sociedade é promover o desenvolvimento da auditoria interna, mediante reuniões, 
congressos, publicações de livros, entre outros. 

Os serviços de auditoria interna e externa possuem suas diferenças. Segundo 
Almeida (2007), o auditor interno é um funcionário da entidade e trabalha em conjunto 
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com a diretoria executiva e presidência por meio da averiguação dos controles e das 
políticas internas definidas pela entidade. Seu principal objetivo é assegurar que 
o controle interno seja efetivo. Já o auditor externo, ou também denominado como 
auditor independente, não tem vínculo com a entidade e, além de utilizar os trabalhos 
do auditor interno, tem maior enfoque na averiguação da fidedignidade dos registros 
contábeis, emitindo sua opinião no final do exercício corrente.

2.2 lei sarbanes-oxley 

A Lei Sarbanes-Oxley de 2002, também conhecida como Public Company Accounting 
Reformand Investor Protection Act of 2002, e comumente chamada SOX ou Sarbox, 
sancionada em 30 de julho de 2002, é uma lei federal dos Estados Unidos. Nomeada 
com base nos nomes de seus patrocinadores legislativos, Senador Sarbanes (democrata 
de Maryland) e Deputado Michel G. Oxley (republicano de Ohio), a lei foi aprovada 
pela Câmara por votação de 423 a 3 e pelo Senado por 99 a 0.

A descoberta de fraudes em empresas conceituadas no mercado norte- americano 
revolucionou os sistemas de governança corporativa das empresas de capital aberto. 
Em dezembro de 2001, a Enron Corporation, empresa de energia estadunidense, deu 
início a uma crise em proporções globais que culminou o surgimento da Lei SOX. Sob 
as investigações da Securities and Exchange Commission (SEC), admitiu ter inflado seus 
lucros em US$ 600 milhões nos últimos 4 anos, escondendo uma dívida milionária e em 
menos de um mês após o escândalo a empresa entrou com pedido de falência.

Em virtude destes fatos, salienta Crepaldi (2010), é que a Lei SOX foi criada, 
com a finalidade de impor a prática de controles internos, responsabilidades aos 
executivos sobre as demonstrações contábeis e financeiras e as suas divulgações. Sendo 
assim, o auditor irá utilizar papéis de trabalho com mais segurança, concedendo mais 
credibilidade ao parecer da auditoria. 

A lei, destaca Borgerth (2012), é destinada para empresas de capital aberto que 
negociam ações em bolsas de valores de Estados Unidos e, consequentemente, que 
publicam suas demonstrações financeiras junto a SEC. Estas demonstrações são 
arquivadas anualmente e chamada de 20-F. A Lei SOX é formada por várias seções, mas 
neste artigo, o enfoque será nas Seções 302 e 404, que estão ligadas à fidedignidade das 
demonstrações financeiras correlacionados ao ambiente eficaz de controle interno, bem 
como a solidariedade dos diretores executivos e financeiros no caso de fraudes ligadas 
aos relatórios financeiros.

A seção 302, também intitulada como Corporate Responsibility for financial Reports, 
evidencia claramente o âmbito da apresentação das demonstrações financeiras, em que 
ela determina que o diretor executivo (CEO – Chief Executive Officer) e o diretor financeiro 
(CFO – Chief Financial Officer) devem declarar pessoalmente que são responsáveis pela 
divulgação, definir quais os controles necessários e relevantes ao seu conhecimento e 
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assim avaliando sua efetividade e conclusão, além da sua divulgação e das mudanças 
quando pertinentes:

Regulamentos necessários: a Comissão, por regra, exige, para cada empresa 
a apresentação de relatórios periódicos ao abrigo da seção 13 (a) ou 15 (d) 
do Securities Exchange Act de 1934, que o executivo principal ou agentes 
financeiros, ou pessoas que desempenham funções semelhantes, certifiquem, 
em cada relatório anual ou trimestral arquivados ou apresentados em qualquer 
uma das seções de tal ato que:

(1) o responsável pela assinatura analisou o relatório;

(2) com base no conhecimento do responsável, o relatório não contém qualquer 
declaração falsa de um fato relevante ou omite a declaração um fato relevante 
necessário para tornar as declarações feitas, à luz das circunstâncias sob as 
quais tais declarações foram feitas, não enganosas;

(3) com base no conhecimento do responsável, as demonstrações financeiras e 
outras informações financeiras incluídas no relatório, apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a condição financeira e os resultados das 
operações do emissor como de, e para, os períodos apresentados no relatório;

(4) A assinatura do responsável. (SOX, 2002).

Estas disposições serão aplicadas a qualquer companhia que arquive relatórios 
trimestrais ou anuais na SEC de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, incluindo 
empresas estrangeiras e de pequeno porte.

Os controles internos são avaliados com objetivo de testar sua eficiência, sendo 
estabelecidos pela Seção 404, intitulada de Management Assessment of Internal Controls. 
Esta seção determina uma avaliação anual dos controles e dos procedimentos internos 
das organizações para a emissão de relatórios financeiros com as seguintes regras:

Regras necessárias: a Comissão estabelecerá regras exigindo que cada 
relatório anual exigido pela seção 13 (a) ou 15 (d) do Securities Exchange 
Act de 1934 (15 USC 78m ou 78o (d)) para conter um relatório de 
controle interno, deverá:

(1) declarar a responsabilidade da administração para o estabelecimento 
e manter uma estrutura adequada de controles internos e procedimentos 
para relatórios financeiros;

(2) conter uma avaliação fiscal, a partir da mais recente do emissor, da 
eficácia do controle interno, estrutura e procedimentos do emissor para 
controle financeiro e elaboração de relatórios. (SOX, 2002).

Assim como na seção 302, a 404 exige que os Diretores Executivos e Financeiros 
avaliem e atestem periodicamente a eficácia dos controles internos. Além disso, o auditor 
independente da companhia deve emitir um relatório distinto e que ateste a participação 
da administração nos estudos e nos certificados da eficiência dos controles internos e 
dos procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros.
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3 MEtOdOlOgIa

O presente estudo, de acordo com os objetivos propostos, caracteriza-se como 
descritivo e de natureza aplicada. Beuren (2003) considera que a pesquisa descritiva 
é de suma importância para a análise de problemas de pesquisa na área contábil 
para esclarecer determinadas características e aspectos inerentes a ela. Para Cervo e 
Bervian (2006), ela observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem a 
interferência do pesquisador.

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, pode ser considerada 
quantitativa. Para Gil (2002, p. 75), esta metodologia “[...] considera que tudo pode 
ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las”. Quanto aos procedimentos, pode ser classificada como 
uma pesquisa de campo, sendo conduzido um levantamento. Isto se aplica “quando 
a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer” (GIL, 2002, p. 56). 

A amostra levantada para este estudo foi intencional, sendo escolhidos como 
respondentes auditores de empresas que utilizam as premissas da Lei SOX em 
decorrência da obrigatoriedade, podendo ser empresas brasileiras e/ou estrangeiras 
fixadas no Brasil. 

Os questionários foram aplicados via e-mail a 100 respondentes selecionados por 
meio da rede social LinkedIn, que possibilitou analisar os currículos dos participantes. 
Conforme salientam Cervo e Bervian (2006), esses instrumentos de coleta de dados 
exercem duas funções: apresentar as características e avaliar determinadas variáveis de 
um grupo social. Para tanto, solicitou-se resposta a 14 asseverações, por meio de uma 
escala tipo Likert de sete pontos, onde “1” correspondia a totalmente ineficaz e “7” a 
totalmente eficaz. Requereram-se também informações sobre: empresa, cargo, idade, 
gênero, tempo na função e área de formação. Salienta-se que as questões de números 2, 
5, 7 e 8 referem-se à seção 302; e as demais, para seção 404, conforme instrumento de 
coleta de dados..

Obtiveram-se como respostas 67 questionários preenchidos. No pré-processamento 
dos dados se avaliaram os outlier por meio da função gráfica Box Plot do software 
Statistica® para os quatro cargos considerados: gerente de auditoria, auditor sênior, 
auditor pleno e auditor. Posteriormente, com a base de dados ajustada, realizou-se a 
análise descritiva da amostra e a seguir as comparações entre o grau médio de eficácia 
atribuído segundo as características dos respondentes.

Para tanto, se usou a ANOVA e quando existiram diferenças na comparação 
simultânea, deu-se prosseguimento usando o teste pareado de Duncan. Ou seja, nas 
análises de variância os preditores categóricos foram as variáveis que caracterizam os 
respondentes e o valor a contrastar foram as somatórias das quatro afirmativas relativas 
à seção 302, as dez relativas à seção 404 e a somatória total. 



CECIESA / GESTÃO - 201

4 RESUltadOS E análISE dOS dadOS

Com o uso da estatística descritiva, os resultados apontaram predominância do 
gênero masculino, com um total de 53 casos (79%) contra 14 mulheres, que representaram 
21% da amostra. Com relação ao tempo de trabalho, a média encontrada foi de 6 anos. A 
idade média dos respondentes ficou em 30 anos.

Referente à área de formação, dentre eles, 41 graduaram-se em Ciências 
Contábeis, 12 em Ciências Contábeis e Administração de Empresas, 10 são formados 
em Administração de Empresas, 3 em Economia e 1 em Ciências da Computação. Pelos 
resultados, verifica-se que a maioria destes profissionais, totalizando 61% do total da 
amostra, possui formação na área de Contabilidade.

Com relação à empresa que estes profissionais estão alocados, constatou-se que 
34 dos respondentes estão vinculados a Ernest & Young Auditores Independentes, 
19 são auditores internos de diversas empresas que possuem contato com a Lei SOX. 
Da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 7 auditores responderam 
a pesquisa, 4 respondentes pertencem à empresa Pricewaterhousecoopers Auditores 
Independentes e 3 são da KPMG Auditores Independentes.

No que diz respeito aos cargos dos auditores selecionados, 36% dos respondentes, 
representando 24 profissionais, possuem o cargo de auditor sênior, 19 são auditores, o 
que corresponde a 28% da amostra. Os gerentes de auditoria, por sua vez, atingiram um 
percentual de 24%, totalizando 16 respondentes e 12% do total, ou seja, 8 são auditores 
plenos.

Segundo fora mencionado nos procedimentos metodológicos para realizar as 
comparações, foram excluídos os outliers segundo o cargo. Como resultado desse ajuste 
se retirou um respondente dos gerentes de auditoria, dos auditores seniores e dos 
auditores plenos. Para o cargo de auditor, foram três respondentes. Assim, na análise 
das 14 questões, consideraram-se 61 respondentes.

De todas as variáveis categóricas, a única que mostrou significância aos 5% para as 
comparações simultâneas foi o cargo. Como se exibe nas Figuras 01 e 02, as diferenças 
se verificaram para a seção 302, com a estatística F (3, 57)=3,0488 e p= 0,03582, e para 
o somatório total, que teve F(3, 57)=2,8466 e um valor p= 0,04547. O grau médio de 
eficácia atribuído à seção 404 não mostrou diferenças para os diferentes cargos.

Feita as comparações pareadas para a seção 302, verifica-se que a pontuação média 
dos gerentes de auditoria (20,3) foi menor do que a dos auditores sênior (22,7) e dos 
auditores pleno (23,4). Ou seja, eles consideram a seção com menor eficácia.

Para os contrastes pareados do somatório total, confirma-se que os gerentes de 
auditores também pontuam em média (74,3) menos que os auditores plenos (82,1). Se 
for considerada uma significância de 10%, a média ainda é menor estatisticamente do 
que a que tem os auditores seniores (79,2) e os auditores (80,0).
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Figura 01 – Comparação simultânea da Anova para os cargos e a seção 302 da SOX

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Figura 02 – Comparação simultânea da Anova para os cargos e a soma das 14 afirmativas do 
questionário

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Também houve diferenças com 10% de significância para a seção 404, quando se 
usou o gênero como preditor. Nesse caso, as mulheres, com média de 54,2, consideram um 
menor grau de eficácia para a seção que os homens (57,1).

Com as variáveis numéricas tempo de serviço e idade, procedeu-se à sua categorização 
para poder efetuar as Anovas. Empregou-se como alternativa a divisão dos valores segundo 
eles estivessem entre o mínimo e o quartil inferior, entre este e a mediana, desde ela até o 
quartil superior e, por fim, os maiores do que esse limite. De tal modo se obtiveram quatro 
categorias para ambas as variáveis. 

Somente houve diferenças na comparação simultânea para a idade dos profissionais em 
relação à seção 404. Efetuada a comparação pelo teste de Duncan entre as categorias, se verificou 
que os mais jovens, com média de 59,7, atribuem maior eficácia que os de idades intermediárias, 
que alcançaram valores médios de 54,1 e 55,7 para as categorias 2 e 3 respectivamente. Já os 
mais idosos tiveram uma média de 57,1, que é igual estatisticamente às outras categorias.
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5 COnSIdERaçõES FInaIS

A partir do momento em que se percebe a globalização dos mercados financeiros, 
se ultrapassa a visão da simples oferta e procura de ações. Investidores, economistas e 
administradores têm a necessidade de informações confiáveis, tempestivas e claras a 
respeito das empresas em que pretendem aplicar seus recursos. Baseado nessa necessidade 
e também na prevenção de erros e fraudes, surgiu a Lei Sarbanes-Oxley em 2002 nos 
Estados Unidos. Criada após um famoso caso de fraude na companhia Enron, que teve 
destaque mundial, esta lei tem alcance em seu país de origem e abrange também todas 
as empresas de qualquer parte do mundo que tenham suas ações ofertadas nas bolsas 
de Estados Unidos. Levando em conta a crescente expansão de mercado das empresas 
brasileiras que ofertam cada vez mais ações em bolsas de valores estrangeiras, buscou-
se mensurar a percepção dos auditores em relação à eficácia das medidas adotadas 
pela Lei SOX no que diz respeito aos controles internos e às responsabilidades da alta 
administração, especificados nas seções 302 e 404. 

Os dados analisados permitem afirmar que as medidas adotadas nas seções que 
se consideraram no trabalho para o conjunto de todos os respondentes, possui grande 
eficácia. O que se pode suportar em função de que as médias para todas as questões, 
na escala adotada de 7 pontos, sempre foram maiores do que 5. Cabe ainda destacar a 
questão 5 da seção 302 (Exigência de maior controle sobre os critérios de pagamentos de bônus 
e rendimentos a administradores de empresas, incluindo penalidades em casos de abuso ou não 
transparência nesses critérios) e a questão 9 da seção 404 (Declarações assinadas pelo Diretor 
Executivo (CEO) e Diretor Financeiro (CFO) nos relatórios arquivados junto à SEC, atestando 
que segundo seu conhecimento, o relatório apresenta fielmente a condição financeira, resultados da 
operação e os fluxos de caixa da empresa) com médias de 5,78 e 6,01 respectivamente.

Contudo, ao contrastar as opiniões dos respondentes segundo o cargo que 
desempenham nas suas organizações, pode-se confirmar que os gerentes de auditores 
foram os que mostraram menores médias. Tais diferenças foram significativas em 5% 
para o conjunto das questões, mensurada como o somatório total, e para a seção 302. 
No caso da seção 404 não se constatou significância no contraste. Adicionalmente, 
ao discretizar as idades, também se confirmam diferenças significativas, com os mais 
jovens atribuindo maiores pontuações. 

Embora as diferenças apontadas forem só para o cargo ou a idade é um resultado que 
de alguma maneira não era esperado. Cabia imaginar que não houvesse tais diferenças, uma 
vez que o grau de eficácia atribuído tem como base a própria interpretação da Lei SOX.

Ressalta-se que a auditoria é uma especialização contábil e, além do número 
reduzido de profissionais registrados no Brasil, há desconhecimento do que trata a Lei 
SOX. Outro entrave é que toda legislação da SOX, bem como as premissas divulgadas 
pelo PCAOB (Public Company Accounting Oversight Boarb) não possuem tradução oficial. 
Neste sentido, devido à presença de muitos termos técnicos, a tradução livre torna-
se complexa. Apesar de a obrigatoriedade da Lei SOX estar limitada às empresas 
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americanas de capital aberto ou de outros países que arquivam suas demonstrações 
junto à SEC, há falta de profissionais especializados. 

Deixa-se como sugestão para futuras pesquisas adaptar este estudo com 
estudantes de Ciências Contábeis para medir seu grau de conhecimento em relação à 
Lei SOX. Outra sugestão seria aplicar os questionários diretamente a auditores norte-
americanos, já que a população da pesquisa e a amostra seriam bem maiores, levando 
em conta que todas as empresas norte-americanas de capital aberto são obrigadas a 
adotar a Lei SOX. 
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RESUMO

Os altos índices de mortalidade de micro e pequenas empresas no Brasil são atribuídos 
à falta de planejamento organizacional, conforme dados apresentados pelo SEBRAE 
(2013), que aponta que mais de 24% das empresas levadas à falência não exerciam 
controles financeiros e planejamento organizacional. Diante deste contexto, o 
presente estudo teve como objetivo verificar o grau de aplicabilidade do planejamento 
organizacional como ferramenta de gestão pelos microempreendedores individuais do 
município de Itajaí, constituídos no 2° semestre de 2012. No que se refere à metodologia, 
considerou-se o estudo descritivo, de campo, realizado por meio de levantamento 
de dados tratados de forma quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de 
questionário composto por 24 questões subdividas em quatro categorias: planejamento 
e controle, análise de mercado, projeto de investimentos e busca por informações sobre 
o planejamento organizacional. Os resultados obtidos demonstram que apenas 45% 
dos microempreendedores individuais aplicam constantemente o planejamento e o 
controle, enquanto 46% dos MEIs afirmam que sempre procuram analisar o mercado. 
Os índices também apontam que somente 39% destes têm o hábito de buscar informações 
que possam contribuir para o sucesso do seu negócio. No que tange à projeção de 
investimentos, percebe-se que 53% dos MEIs, índice mais positivo entre as categorias 
avaliadas, analisa variáveis do negócio e do mercado antes de investir. Em uma análise 
geral, consideram-se os dados obtidos pouco positivos, já que três das quatro categorias 
estudadas mantiveram menos de 50% das respostas para a opção sempre. 

Palavras-chave: Microempreendedor individual (MEI). Planejamento organizacional. 
Ferramentas organizacionais.
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1 IntROdUçãO

Em 2003 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceira 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), divulgou 
pesquisa sobre a Economia Informal Urbana (Ecinf), com o intuito de identificar os 
proprietários de negócios informais e em qual dimensão estes atuam no país. 

A referida pesquisa revelou que havia 10,5 milhões de trabalhadores individuais e 
pequenos empreendedores, com dez ou mais anos de idade e que destes 98% operavam 
na informalidade, ou seja, quase 100% desta economia, que movimentava 17,6 bilhões 
de receita mensal, não recebiam a mesma carga tributária aplicada às empresas que 
operavam na formalidade.

Preocupado em reverter este índice, o Governo Federal homologou, em 2006, a Lei 
Complementar 123, que criou o Simples Nacional, com o objetivo de unificar a arrecadação 
dos tributos e as contribuições devidas pelas micro e pequenas empresas, no âmbito federal, 
estadual e municipal. Já em 19 de dezembro de 2008, o Congresso Nacional sancionou a 
Lei Complementar nº 128, que cria a figura do microempreendedor individual e possibilita 
aos profissionais informais a legalização do seu empreendimento, concedendo aos mesmos 
benefícios previdenciários, por meio da cobrança de um único tributo, o Simples Nacional, 
que isenta os tributos federais como o Imposto de Renda – IR, PIS, COFINS, IPI e CSLL. 
De acordo com cada categoria, o MEI pagará R$ 5,00 de ISS para o município, R$ 1,00 de 
ICMS para o estado e 5% de INSS sobre o salário mínimo.

Os benefícios concedidos pelo Governo Federal às pessoas que se enquadram nos 
pré-requisitos da Lei Complementar nº 128 atraíram milhões de microempreendedores 
de todo país ao longo destes quatro anos e já somam 3.279.860, de acordo com dados 
divulgados pelo portal do empreendedor (2013). Ainda não há estudos publicados sobre o 
impacto desta lei para a economia brasileira, logo não é possível avaliar se houve redução 
no índice de negócios informais no Brasil, todavia a regularização destes pequenos 
empreendimentos chama atenção para outro índice negativo no país, a mortalidade de 
empresas, que segundo pesquisa divulgada pelo SEBRAE (2013), o índice de mortalidade, 
em 2007, chegava a 24,4% para empresas com até dois anos de vida. 

O referido estudo também aponta a falta de planejamento como a principal 
causa da mortalidade das empresas, por isso a preocupação do SEBRAE em estudar 
este fenômeno e disseminar a cultura de planejamento por meio de consultoria 
gratuita às empresas. 
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Diante do exposto, este trabalho procurou responder a seguinte problemática: 
Qual o grau de utilização do planejamento organizacional como ferramenta de gestão 
pelos microempreendedores da cidade de Itajaí?

Para responder esta pergunta, traçou-se o seguinte objetivo geral: investigar qual 
o grau de aplicabilidade do planejamento organizacional dos Microempreendedores 
Individuais de Itajaí. Para isto, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a temática 
abordada; levantamento, junto à Prefeitura Municipal de Itajaí, sobre o número de MEIs 
constituídos no município no segundo semestre de 2012; aplicação do questionário ao 
público alvo; tabulação e análise das ferramentas organizacionais utilizadas pelo MEI, 
sendo estas: previsão de vendas, necessidade de recursos humanos, projeção de fluxo de 
caixa, projeção de investimento de capital, projeção de análise de concorrência, clientes, 
fornecedores e capacidade de produção.

A pesquisa justifica-se por se tratar de um tema recente e pouco estudado no âmbito 
acadêmico, que fornecerá dados importantes no que tange ao microempreendedor 
individual e à sua relação com o planejamento organizacional, além de prover um 
panorama sobre este empreendedor na cidade de Itajaí.

2 FUndaMEntaçãO tEóRICa

2.1 microempreenDeDor inDiviDUal – mei

A Lei complementar 128/2008 foi criada para legalizar o profissional individual 
informal. A pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), inédita em escala nacional, traça um perfil desse público até 
então pouco estudado.

O estudo mostra que a LC 128/2008 foi acertada em diversas 
frentes, proporcionando a migração de milhões de empreendedores 
para a formalidade, promovendo a inclusão produtiva e facilitando 
o empreendedorismo por oportunidade. Das diversas descobertas 
proporcionadas pelo estudo, talvez a principal delas seja o fato de a maior 
parte dos empreendedores individuais terem uma visão de empresário, 
com desejos de expansão do seu negócio. (SEBRAE, 2013).

 Para se tornar um MEI, o empreendedor deverá ter faturamento anual de até 
R$ 60.000,00, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular, ter apenas 
um funcionário recebendo o valor de um salário mínimo ou o piso da categoria e estar 
enquadrado em uma das mais de 400 atividades permitidas para o segmento.

O portal do empreendedor (2013) orienta que, ao ser enquadrado no MEI, o 
empreendedor receberá os seguintes benefícios: cobertura previdenciária; contratação 
de um funcionário com menor custo; isenção de taxas para o registro da empresa; 
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ausência de burocracia; acesso a serviços bancários, inclusive crédito; compras e vendas 
em conjunto; redução da carga tributária; controles muito simplificados; emissão de 
alvará pela internet; facilidade para vender ao governo; serviços gratuitos; apoio técnico 
no SEBRAE na organização do negócio; segurança jurídica.

 O MEI está dispensado da contabilidade formal, todavia, tanto o processo de 
formalização quanto a declaração anual simplificada poderá ser feita gratuitamente, no 
primeiro ano do negócio, por um contador cadastrado no simples nacional. Para manter 
os privilégios concedidos por lei, obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 
garantir o funcionamento de sua empresa, é preciso cumprir com obrigações competentes 
ao seu enquadramento, como citado anteriormente, além de obter, junto ao município, 
alvará de funcionamento, ou sanitário, dependendo da área de atuação e da declaração 
de faturamento e declaração anual simplificada. A falta de um destes itens implica a 
desqualificação do MEI e, para continuar suas atividades de forma legal, será preciso 
procurar um profissional contábil para enquadrar sua empresa em outra modalidade.

2.2 planejamento e controle

A falta de planejamento pode acarretar resultados catastróficos para a empresa. 
No Brasil, percebe-se que a maioria dos empreendedores ignoram regras básicas de 
controle que culmina na falência do negócio. Fischmann et al. (2010, p. 1) afirmam 
“Pelos índices de mortalidade empresarial na ordem de 60% no Brasil, parece que as 
ações dos empreendedores estão desordenadas ou dissociadas da realidade”. Este cenário 
demonstra que há um despreparo, já que o país possui uma economia estável, logo 
seu impacto sobre um empreendimento pode ser considerado baixo se o empreendedor 
analisar todas as variáveis do negócio. 

O planejamento deve ser construído em cima de objetivos que são alvos, ou estados 
futuros que se deseja alcançar (FISCHMANN et al., 2010). Mediante estes objetivos, 
é possível traçar metas para quantificar e determinar a posição que se pretende chegar 
e, para isto, o planejamento se torna imprescindível. Para Zdanowicz (1998, p. 3), “Em 
linhas gerais, planejamento diz respeito à capacidade de organizar e prever os efeitos 
de uma série de eventos, atuando assim de forma preventiva às possíveis consequências 
indesejáveis, resultante dos mesmos”.

Para obter resultados positivos, o planejamento organizacional precisa conter 
previsão de vendas, necessidade de recursos humanos, projeções de fluxo de caixa, 
projeções de investimento de capital, projeções de análise da concorrência, clientes, 
fornecedores e capacidade de produção que são variáveis que estão conectadas e 
interferem umas nas outras.

A capacidade de produção representa a produção máxima que se pode realizar 
com os recursos humanos, recursos de materiais e recursos financeiros disponíveis 
na empresa. Representa aquilo que a empresa pretende produzir em um determinado 
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período de tempo e, para isso, baseia-se na previsão de vendas, no estoque anterior e na 
capacidade de produção (CHIAVENATO, 2010). 

A previsão de vendas é uma estimativa realizada por um determinado período e 
é projetada por meio de análise ao mercado em que está inserido ou que se pretende 
atuar. Esta ferramenta é o cerne para a elaboração do orçamento de vendas e impacta 
diretamente no controle financeiro e operacional, ou seja, atinge toda a empresa e, por 
isso, é preciso cautela ao projetá-la. 

O fluxo de caixa é um instrumento que projeta todas as entradas e saídas 
financeiras da empresa e constitui um instrumento essencial para que a mesma possa 
ter agilidade e segurança em suas atividades financeiras, além de refletir com precisão 
a situação econômica em termos financeiros no futuro da organização (ZDANOWICZ, 
1998). Qualquer empresa pode utilizar o fluxo caixa em suas operações, pois se trata 
de uma ferramenta de simples aplicação e de baixo custo extremamente poderosa que 
proporciona uma visão do comportamento financeiro da sociedade, que permite ao 
gestor organizar seu orçamento de acordo com o capital de giro da mesma.

A necessidade de recursos humanos deve ser definida de forma criteriosa para 
identificar o profissional que se enquadre nas operações da empresa, bem como a equipe 
de trabalho. Bangs Jr. e David (2002, p. 68) afirmam: “Contrate pessoas somente quando 
isso resultar em aumento de rentabilidade para sua empresa e pense, antes de contratar, 
se o posto de trabalho é realmente necessário. Se for uma seleção cuidadosa da pessoa 
certa para aquele trabalho será vantajosa”. 

3 MEtOdOlOgIa

 A formulação e a organização de todo trabalho científico devem seguir métodos de 
padronização, conforme Cervo (1983, p. 23), “[...] o método é a ordem que se deve impor 
aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado”.

Há alguns critérios que devem ser observados ao formular um objetivo de pesquisa, 
segundo Andrade (1999, p. 106), “Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, pode-
se classificá-la em exploratória, descritiva e explicativa”. Desta forma, esta pesquisa 
caracteriza-se como descritiva por não haver interferência dos pesquisadores. Andrade 
(1999, p. 106) afirma que “Neste tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, 
analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”.

O estudo concretizou-se por meio de questionário para obtenção das informações 
com abordagem quantitativa, que nas palavras de Oliveira (2000, p.115), “significa 
quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim como também 
com o emprego de recursos e técnicas estatísticas”.

A referida pesquisa é considerada de campo e levantamento. Conforme Gil (2002, 
p.52) afirma, “o levantamento procura ser representativo de universo definido e oferecer 
resultados caracterizados pela precisão estatística”. 
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A população consiste no grupo a ser questionado, que nesta pesquisa foram os 
Microempreendedores Individuais constituídos no 2º semestre de 2012 na cidade de 
Itajaí. Conforme os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí, por meio de 
e-mail obtive-se a totalidade de 297 empresas constituídas.

Para que a realização do levantamento obtivesse sucesso, surgiu a necessidade de 
uma seleção minuciosa da amostra a ser pesquisada. Levando em consideração os 297 
MEIs constituídos em Itajaí no 2º semestre de 2012, chegou-se à amostra inicial de 
105 MEIs para coleta dos dados. No princípio, tentou-se contato com os entrevistados 
por meio de e-mail, porém por não se obteve retorno, optando-se por selecionar os 
entrevistados por critério de acessibilidade, quando se obtiveram 46 microempresários. O 
levantamento de dados desta pesquisa efetuou-se por meio de questionário composto por 
questões fechadas, o qual teve como objetivo principal verificar o grau de aplicabilidade 
dos microempreendedores individuais com o planejamento organizacional e estabelecer 
escala de pontos.

4 RESUltadO E análISE dOS dadOS

Para análise e resultado dos dados coletados, utilizaram-se planilhas de excel para 
tabular as respostas e agrupar as questões em quatro categorias: planejamento e controle, 
projeto de investimentos, análise de mercado e informação que foram convertidas em 
gráficos, para proporcionar melhor compreensão ao leitor.

Na primeira categoria foram analisadas trezes questões relacionadas ao 
planejamento e ao controle dos MEIs.

Gráfico 1 – Planejamento e controle

Fonte: Elaborado pelos autores.

No Gráfico 1, observou-se que apenas 42% dos MEIs realizam planejamento e 
controle em suas atividades organizacionais, enquanto 34% afirmam que nunca utilizam 
ferramenta de controle e comandam seus negócios de forma intuitiva. Considera-se 
estes índices negativos, uma vez que menos de 50% dos entrevistados realiza controle e 
planejamento efetivo de suas operações e esta ausência pode contribuir para o insucesso de 
seu empreendimento e pode levá-lo à falência, como demonstra pesquisa do SEBRAE com 
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os micro e pequenos empresários. Os outros 23% dos entrevistados que afirmam realizar 
algum tipo de controle esporadicamente também precisam rever sua postura quanto ao 
controle e ao planejamento, uma vez que estes devem ser realizados constantemente para 
não gerar dados deturpados que podem contribuir para o seu fracasso.

Na categoria seguinte foram analisadas três questões relacionadas aos projetos de 
investimentos dos MEIs.

Gráfico 2 – Projetos de investimentos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se analisar no Gráfico 2 que mais da metade da população (53%) afirma que 
sempre faz projeções antes de investir seu capital, contra 27% dos entrevistados que 
afirmam que nunca se preocupam em estudar a melhor forma de investimento e o fazem 
equivocadamente de forma instintiva, que pode induzi-los ao fracasso, já que estes não 
consideram variáveis essenciais que podem comprometer seriamente a liquidez de suas 
empresas. Ao comparar os índices do Gráfico 2 com os obtidos no Gráfico 1, verifica-se 
uma melhora de 10 pontos percentuais no nível mais positivo “sempre” e uma queda de 
7 pontos percentuais para “nunca”, ou seja, os MEIs demonstram mais preocupação em 
gerir seus recursos financeiros no quesito investimento, do que planejar e controlar suas 
atividades diariamente. Mediante isto, pode-se afirmar que estes empreendedores não 
possuem conhecimento suficiente sobre a gestão financeira, pois estas duas ferramentas 
devem possuir o mesmo peso para o gestor, já que o planejamento e o controle são 
fundamentais para construir uma empresa de sucesso.

Na terceira categoria foram analisadas cinco questões relacionadas à análise de 
mercado dos MEIs.

No Gráfico 3, objetivou-se verificar as características que ilustram o conceito da 
análise de mercado dos Microempreendedores quanto aos fornecedores, aos clientes e à 
concorrência, que são variáveis que devem compor todo e qualquer plano de negócios. 
Constata-se que apenas 46% dos MEIs analisaram o mercado antes de constituir sua 
empresa; enquanto afirmam 30% que não realizaram esta análise, ou seja, não realizaram 
o plano de negócios e exercem suas atividades sem conhecer o mercado no qual está 
inserido, o que prejudica suas estratégias e dificulta que consiga vatangens sobre a 
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concorrência sem prejudicar seu retorno sobre os produtos e os serviços vendidos. Os 
demais entrevistados que afirmam realizar algum tipo de análise esporadicamente (24%) 
também precisam se conscientizar e realizar a análise de mercado com frequência, para 
se manter infomado sobre o mercado e suas tendências e assim poder construir alguma 
vantagem competitiva sobre a concorrência.

Gráfico 3 – Análise de mercado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na última categoria foram analisadas três questões relacionadas à busca de 
informações dos MEIs.

Gráfico 4 – Informação

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 4 evidenciou a postura dos MEIs quanto à busca por informações 
acerca de legislação, consultoria e economia e demonstrou que apenas 39% dos 
MEIs procuram se munir de informações; enquanto 38% afirmam que nunca de se 
preocupam em saber sobre estes temas. Entre as categorias estudadas, esta obteve 
o desempenho mais baixo, já que menos de 40% busca auxílio de informações para 
melhoria do seu conhecimento. Observa-se também um equilíbrio entre “sempre” e 
“nunca”, assim como ocorrido nas categorias anteriores, que destaca os maiores índices 
nestas duas opções. Durante as entrevistas constatou-se que a maioria dos MEIs 
adquirem informações por meio do SEBRAE e da Prefeitura Municipal de Itajaí, e 
monstraram-se desapontados com os serviços contábeis prestados para abertura de 
suas empresas e que não obtiveram esclarecimentos quanto à legislação do MEI por 
parte do profissional contábil.
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5 COnSIdERaçõES FInaIS

As altas taxas de mortalidade de pequenos e médios negócios no Brasil fez com que 
o Governo Federal criasse programas de apoio e conscientização a estes empreendedores, 
como o SEBRAE, que oferece consultoria gratuita para a constituição do plano de 
negócios e para o controle e o planejamento financeiro das atividades da empresa, a fim de 
reduzir estes índices. Outro ponto negativo da economia brasileira está no percentual de 
negócios informais que, segundo o IBGE, é de 98%, para empreendedores individuais e 
para microempreendedores, o que levou o Governo Federal a criar a Lei Complementar nº 
128/2008, que regulamenta o MEI, que já ultrapassa a barreira de 3.000.000 de registros 
em todo território nacional. Baseado neste cenário, o presente estudo buscou investigar 
qual o grau de aplicabilidade do planejamento organizacional dos Microempreendedores 
Individuais de Itajaí, para verificar como estes controlam suas atividades.

Na primeira categoria, planejamento e controle, verificou-se que apenas 42% dos 
MEIs sempre utilizam ferramentas de controle, contra 34% que afirmam nunca utilizá-
las. Isto demonstra que estes empreendedores ignoram regras básicas de gestão, por 
não conhecê-las ou por simplesmente não acharem que estas interferem no resultado 
de sua empresa. Estes percentuais vão ao encontro das afirmações de Fischmann et al. 
(2010), que dizem que os índices de mortalidade acima de 60% no país indicam que as 
ações empreendedoras estão desordenadas ou dissociadas da realidade, ou seja, falta 
planejamento e controle.

A segunda categoria estudada, projetos de investimento, apresenta os índices mais 
positivos, dentre os itens estudados, com 53% do MEIs informando que sempre realizam 
projeções de investimentos antes de investir seu capital. Todavia, este resultado não 
pode ser considerado muito positivo, visto que as projeções de investimentos devem ser 
embasadas em outras duas categorias estudadas, planejamento e controle e análise de 
mercado, que obtiveram índices menos expressivos. Logo, aumenta a probabilidade do 
investimento ser executado erroneamente, causando prejuízo à empresa.

A análise de mercado, exposta na terceira categoria, evidencia que apenas 46% dos 
microempreendedores sempre realizam análise de mercado, enquanto 30% afirmam que 
nunca o realizam, isto é, uma parcela significativa deste público desconhece ou ignora 
os benefícios trazidos pela análise de mercado, que leva em consideração o preço, a 
propaganda, a praça e o produto, entre outras variáveis que fornecem ao empreendedor 
informações importantes que podem lhe dar vantagem sobre a concorrência.

Quanto à busca de informação, última categoria analisada, percebe-se que há um 
equilíbrio entre aos microempreendedores que sempre a buscam, com 39% contra 38% 
que afirma nunca se interessar em conhecer a legislação e as ferramentas financeiras 
que auxiliam o desempenho de suas atividades. Nota-se que, assim como nas demais 
categorias, o microempreendedor não se preocupa em cercar-se de ferramentas e 
informações que lhe tragam vantagem competitiva e prefere dirigir seu empreendimento 
instintivamente, preocupando-se apenas em produzir seu produto ou serviço alheio às 
condições do cenário em que atua.
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Observou-se também que todas as categorias apresentam a mesma tendência, com 
os maiores percentuais figurando em sempre ou nunca. Os demais níveis, quase sempre, 
às vezes e raramente, mantiveram um empate técnico e apresentaram os menores índices, 
logo se pode afirmar que, de forma genérica, que ou os MEIs estão totalmente engajados 
ou totalmente desinteressados em conhecer e aplicar o planejamento organizacional. 
Diante do exposto, podem-se considerar estes índices pouco positivos, já que apenas 42,5% 
dos microempreendedores individuais fazem uso efetivo de planejamento organizacional 
adequado, para manter seu empreendimento funcionando e gerando lucro. 

Quanto às limitações da pesquisa, destaca-se a ausência de retorno dos contatos 
realizados com os 105 MEIs selecionados, que era a amostra inicial desejada para 
realização da pesquisa. Mediante isso, foi necessário reduzir a amostra, para ser 
possível realizar a entrevista in loco, por isso os pesquisadores optaram por selecionar 
microempreendedores localizados em áreas mais acessíveis para aplicar o maior número 
de questionários possível.

Por se tratar de um tema recente, em elevação no Brasil, e de suma importância 
social, seria interessante a continuidade da pesquisa com os mesmos MEIs estudados, 
para verificar quantos sobreviveram mantendo sua postura atual, quantos tiveram que 
se adequar para continuar suas atividades e quantos destes faliram. 
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POR UMA NOVA ECONOMIA

Charles Alexandre Souza Armada*

RESUMO

O mundo atual é um mundo que compartilha diversas crises simultâneas. Aliada 
a uma crise ambiental cada vez mais preocupante, boa parte do planeta continua 
sofrendo com uma crise econômica e, desde 2008, também com uma crise financeira. 
O fator comum entre cada uma dessas crises planetárias é a globalização, processo 
que extrapola o econômico e atinge praticamente todos os segmentos da vida das 
pessoas. Aliada à globalização, a economia exerce um fator importante na maneira como 
o mundo atua. A presente pesquisa pretende analisar os impactos que as chamadas 
crises planetárias determinam no planeta e, paralelamente, a relação existente entre 
essas crises e a economia. O trabalho foi desenvolvido com base no método indutivo 
e operacionalizado pelas técnicas do referente, categorias, pesquisa bibliográfica e 
fichamento. Depreendeu-se da pesquisa efetuada que uma Nova Economia é necessária, 
no sentido de humanizar a relação existente entre o homem e a atividade econômica. 
Nesse sentido, algumas alternativas delineadas no trabalho demonstram a possibilidade 
de uma nova configuração econômica pela atuação concomitante da sociedade civil, dos 
governos e dos organismos internacionais.

Palavras-chave: Economia. Economia Solidária. Globalização.
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1 IntROdUçãO

O capitalismo e a globalização são duas expressões que melhor traduzem o 
cotidiano do homem moderno. Hoje, tudo é negociável, tudo tem um preço. O capitalismo 
conseguiu precificar, como exemplo, o trabalho escravo, o trabalho infantil, a venda 
de órgãos humanos e o tráfico de pessoas. A globalização, por sua vez, potencializa 
os efeitos do capitalismo por meio da atuação de suas variadas vertentes, ou seja, por 
meio da globalização dos meios de produção, da globalização financeira, da globalização 
excludente, dentre outras.

Para satisfazer as necessidades do homem capitalista e globalizado, os recursos 
naturais do planeta são utilizados de maneira indiscriminada, determinando uma 
situação insustentável ou insuportável para a manutenção da vida no planeta.

Como resultado da atuação conjunta do capitalismo e da globalização, o homem 
do século XXI está cada vez mais distante do significado da palavra solidariedade e, ao 
mesmo tempo, cada vez mais próximo de um colapso ambiental planetário.

Esse estudo pretende analisar algumas alternativas de humanização da economia 
como contraponto ao capitalismo selvagem que vem caracterizando o mundo moderno. O 
artigo foi produzido por meio do método indutivo, no qual as formulações individualizadas 
foram trazidas na busca de obter-se uma percepção do panorama generalista.

Finalmente, o artigo foi operacionalizado pelas técnicas do referente, categorias 
básicas, conceitos operacionais e fichamento.

2 glObalIzaçãO E ECOnOMIa

O homem do século XXI convive com um mundo capitalista e globalizado que 
cultua o individualismo, a competição e o consumo desenfreado. É também um mundo 
em que novas necessidades são continuamente criadas e no qual a felicidade se mede 
pelo acúmulo de necessidades satisfeitas e pelo imediatismo da sua satisfação. Vive-se a 
era do homo economicus (ARMADA, 2013, p. 513).
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Armada (2012, p. 845), tratando da globalização, apresenta as dificuldades de 
interpretação que a própria terminologia apresenta “ao possibilitar sua utilização 
enquanto gênero e enquanto espécie. As principais críticas, portanto, ao termo 
globalização residem na sua abrangência e no fato de ser utilizado para definir as mais 
variadas situações”. Gómez apresenta que o termo globalização “está atravessado por 
uma ambivalência ou imprecisão constitutiva em função da variedade de fenômenos que 
abrange e dos impactos diferenciados que gera em diversas áreas: financeira, comercial, 
produtiva, social, institucional, cultural, etc.” (1999, p. 129).

A utilização da expressão globalização, no sentido econômico que hoje prevalece, 
data do começo dos anos 80. Para Chesnais (1996, p. 23): 

O adjetivo ‘global’ surgiu no começo dos anos 80, nas grandes escolas 
americanas de administração de empresas, as célebres ‘business management 
schools’ de Harvard, Columbia, Stanford etc. [...] Fez sua estreia a nível 
mundial pelo viés da imprensa econômica e financeira de língua inglesa, e 
em pouquíssimo tempo invadiu o discurso político neoliberal.

Dois elementos fundamentais e interligados entre si devem ser levados em conta 
para um perfeito entendimento da globalização: o estado das técnicas e o estado da 
política. Com relação ao primeiro item, “no fim do século XX e graças aos avanços da 
ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 
passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo 
sistema técnico uma presença planetária” (SANTOS, 2008, p. 23).

Com relação ao segundo ponto, que trata do estado da política, “é o resultado 
das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo 
essencial dos processos políticos atualmente eficazes” (SANTOS, 2008, p. 23).

Talvez a principal característica desse mundo globalizado seja a capacidade que ele 
apresenta para produzir crises de âmbito planetário. Além da crise econômica que atinge 
mais duramente os chamados países periféricos e eternamente em desenvolvimento, 
há também uma crise financeira internacional, a primeira crise capitalista do século 
XXI, e uma crise ambiental com capacidade de colocar em risco a vida do planeta e, 
consequentemente, a permanência do ser humano na Terra (ARMADA, 2013, p. 517).

3 OS EqUívOCOS da ECOnOMIa

O extraordinário avanço tecnológico verificado ao longo do século XX não foi 
suficiente, entretanto, para eliminar as desigualdades sociais entre as nações. Como 
visto, a globalização, além de apresentar-se como o motor de algumas das crises com 
espectros globais, também tem atuado como intensificadora dos seus efeitos.

A atuação perniciosa de alguns organismos internacionais na promoção (e 
na intensificação) da globalização encontra respaldo em alguns posicionamentos 
equivocados da ciência econômica.
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De acordo com Marechal (2000, p. 101), “ao interpretar e moldar o agir econômico 
apenas de acordo com a lógica do mercado, a Economia revela-se uma ciência em crise”.

Especificamente com relação à atuação de alguns organismos internacionais como, 
por exemplo, a OMC, Stiglitz (2002, p. 108) revela os equívocos envolvendo a ideologia 
de livre mercado calcada, por sua vez, na teoria econômica desenvolvida por Adam Smith:

Por trás da ideologia de livre mercado há um modelo, geralmente 
atribuído a Adam Smith, que defende que as forças de mercado – a 
força motriz dos lucros – conduzem a economia a resultados eficientes, 
como se fosse guiada por uma espécie de mão invisível. [...] Na verdade, 
progressos mais recentes na teoria econômica – que ironicamente 
ocorreram durante o período da busca mais implacável das políticas 
do Consenso de Washington – demonstram que toda vez que as 
informações são imperfeitas e os mercados incompletos, ou seja, sempre, 
e principalmente nos países em desenvolvimento, a mão invisível 
funciona de maneira ainda mais imperfeita.

A menção ao pensador econômico Adam Smith é pertinente. Além de ser 
considerado o pai do Liberalismo econômico, suas teorias ainda conseguem moldar 
a atuação econômica do planeta. Segundo Adam Smith, o egoísmo do homem, longe 
de levar ao esboroamento da sociedade, constitui, pelo contrário, um princípio que 
garante a sua permanência e lhe assegura o enriquecimento. Ainda segundo o pensador 
econômico, os esforços aplicados por cada indivíduo para apoiar a atividade interna, 
defendendo os seus próprios interesses, fazem avançar os interesses da sociedade mais 
eficazmente do que se o visassem na verdade (MARECHAL, 2000, p. 50).

A atual crise ambiental global, mencionada no capítulo anterior, é um forte indicativo 
do quanto esse posicionamento a respeito do egoísmo do homem encontra-se equivocado.

A exploração dos recursos naturais do planeta tem sido levada a cabo com 
base numa premissa também equivocada. A finitude dos recursos naturais, apesar da 
obviedade da afirmação, não tem sido considerada tendo em vista o caráter mecanicista 
assimilado pelo processo econômico.

No entendimento de Georgescu-Roegen (2012, p. 74):

(...) a consequência dessa adesão incondicional ao dogma mecanicista, 
seja explícita ou implícita, é a assimilação do processo econômico a 
um modelo mecânico regido – como todos os modelos mecânicos – 
por um princípio de conservação (transformação) e por uma lei de 
maximização. A própria ciência econômica fica, assim, reduzida a uma 
cinemática atemporal.

Em adição, Georgescu-Roegen (2012, p. 75) questiona a suprema relevância dada 
aos processos econômicos: “A verdade é que o processo econômico não é um processo 
isolado e independente. Ele não pode funcionar sem uma troca contínua, que altera o meio 
ambiente de maneira cumulativa e sem ser, no retorno, influenciado por essas alterações”.
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Partilhando desse posicionamento, Marechal (2000, p. 112) considera que:

na verdade, é na esfera humana que se situa a razão de ser da atividade 
econômica: a satisfação das necessidades humanas. [...] Ao constituir 
um subsistema da esfera humana e da biosfera, a Economia não pode 
pretender regular estes dois últimos domínios.

A economia como ciência deve servir ao homem e o que se mostra é que o homem 
é que tem servido à economia. Principalmente a partir da segunda metade do século 
XX, os equívocos da economia promoveram uma busca insana pelo crescimento 
econômico e pelo desenvolvimento. Muitos países utilizaram-se da ajuda de organismos 
internacionais, particularmente o FMI, para possibilitar tanto o crescimento econômico 
como o desenvolvimento. Nesse particular, ensina Georgescu-Roegen (2012, p. 74):

Finalmente, e este é o ponto mais importante, é indiscutível que, nos 
últimos anos, os economistas, exceto alguns autores isolados, sempre 
sofreram da mania do crescimento [...]. Os sistemas e os planos 
econômicos sempre foram avaliados de conformidade somente com 
sua capacidade de sustentar um alto índice de crescimento econômico. 
Todos os planos econômicos, sem exceção, visaram ao crescimento 
econômico mais elevado possível. Não há plano, até na própria teoria do 
desenvolvimento econômico, que não esteja solidamente amarrado aos 
modelos de crescimento exponencial.

A panaceia do desenvolvimento a qualquer custo dominou o cenário internacional 
a partir da década de 70 e obrigou muitos países (principalmente os pobres e os 
emergentes) a buscar empréstimos junto ao FMI. Os empréstimos concedidos pelo 
FMI implicavam a submissão do país a regras econômicas espartanas e, em muitas 
situações, com efeitos colaterais piores do que a própria doença que exigiu a presença 
do organismo supranacional.

Mesmo entendimento é apresentado por Latouche e Harpages (2010, p. 31):

Así, los países pobres habían sido sometidos a planes de ajuste estructurales, 
incluyendo dichas recomendaciones, a cambio de préstamos acordados 
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mediante lo 
cual, el mundo occidental infligió sufrimientos inauditos a unos pueblos 
que nunca habían deseado ser convertidos a su modelo.

Tratando das consequências da atuação do FMI, Casanova (1999, p. 53) destaca 
que o continente africano apresenta o exemplo mais dramático: “Ali, a dívida subiu três 
vezes sobre o nível de 1980. Os pagamentos atrasados passaram de 1 bilhão de dólares 
em 1980 para 11 bilhões de dólares em 1990. Hoje, a dívida externa da África é mais alta 
do que o total de sua produção”.

Para Latouche e Harpages (2010, p. 10):

Expertos en economía nos demostraron que el desarrollo había permitido 
alimentar a millones de hombres, pero se abstuvieron de decir que esta 
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máquina, siguiendo su curso, se volvía infernal hasta engendrar hoy un 
crecimiento excesivo, o en otras palabras, un desarrollo parasitário.

Uma nova abordagem econômica faz-se, portanto, necessária. Uma abordagem 
que coloque o homem no centro das atenções e das necessidades, que considere a 
disponibilidade de recursos naturais do planeta como elas realmente são, ou seja, que 
considere sua inexorável característica de finitude.

4 pOR UMa nOva ECOnOMIa

A globalização é reconhecidamente o pivô da maioria das crises que assolam o 
planeta. Ela é fruto do capitalismo desenfreado, que cresceu e cresce sob a égide do 
neoliberalismo e da facilidade de comunicação mundial (MORIN, 2013, p. 21).

Serrano (2011, p. 38) apresenta algumas das características negativas associadas 
ao capitalismo: “Hay muchas razones para renegar del capitalismo: la ausencia de 
distribución de la riqueza, la voracidad para terminar con los recursos naturales, la 
explotación de la mano de obra por parte de los dueños del capital”.

Contudo, apesar das consequências desastrosas, apesar das crises planetárias, 
apesar de ser renegado, o capitalismo permanece imperando.

Uma nova mentalidade é necessária. Urge repensar a atividade econômica 
irresponsável e egoísta quanto aos seus impactos em pessoas e meio ambiente. Não é 
mais possível, por exemplo, que “los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar 
las muertes y los desempleos causados por su modelo económico, sin embargo no los 
soportan cuando van ligados a las luchas sociales” (SERRANO, 2011, p. 10).

Morin (2013, p. 155) compartilha com esse posicionamento ao afirmar que “de 
maneira geral, trata-se de reinserir a economia no social, no cultural, no humano, o que 
significa, fundamentalmente, colocar a economia em seu devido lugar como meio, e não 
como fim último da atividade humana”.

A resposta deve ser um repensar da economia ou, como sugerido por Díaz-Salazar 
(2011, p. 84): “La respuesta a la crisis actual pasa por la recreación de una nueva 
sabiduría planetaria metaeconómica. U para ello tenemos que reactivar las religiones 
de liberación y las filosofías morales emancipatórias”.

O caminho, segundo Cruz e Bodnar (2012, p. 35), é a democratização do capitalismo, 
ou seja:

que a comunidade possa participar da decisão do que e como será 
produzido. E do como e onde será distribuído, principalmente pelo 
acesso ao crédito, através de políticas públicas distributivas e através de 
um sistema tributário transnacional, [...] cujo conceito e caracterização 
deverão ser objeto de trabalhos científicos futuros. As democracias 
representativas atuais estão carentes de uma estrutura ética concebida 
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a partir de valores democráticos conectados com as necessidades da 
Sociedade globalizada.

Para Cruz e Bodnar (2012, p. 34-38), a democratização do capitalismo, no sentido 
da distribuição da riqueza num capitalismo sustentável, é condição fundamental para 
qualquer possibilidade de se impedirem novos desastres financeiros globais que possam 
corroer ainda mais a qualidade de vida no planeta. A economia está destinada a produzir 
riquezas. A política se dedica, ainda que nem sempre seja assim, à distribuição ou 
redistribuição destas riquezas.

A democracia exige que os processos econômicos estejam inseridos nos processos 
sociais, o que hoje só pode ser feito com a ajuda de um conjunto de espaços públicos de 
governança transnacional, na medida em que o Estado Constitucional Moderno não 
pode mais fornecer, por si só, a título de dados de orientação, o quadro vinculante 
(MIGLINO, 2010, p. 202).

 Mudanças envolvendo o comércio internacional também são necessárias. De 
acordo com Marechal (2000, p. 217):

O comércio internacional, que cristaliza as questões econômicas, sociais 
e ambientais, deveria ser objeto de regras precisas. O imperativo de 
desenvolvimento durável quer no plano global, quer país por país, 
exige que a liberdade das trocas internacionais se submeta ao respeito 
por cláusulas sociais e ambientais, respeito que se poderia obter pelo 
levantamento de direitos compensadores sobre os produtos provenientes 
de países pouco respeitosos das condições de vida dos respectivos 
trabalhadores, assim como da qualidade de um meio ambiente que, aliás, 
não é apenas o seu, mas de todo o planeta.

A economia deve restabelecer o diálogo com a Ética. Nesse sentido, a visão da atividade 
econômica deve estar centrada no ser humano. Segundo Marechal (2000, p. 131):

Com efeito, longe de poder reduzir-se à procura da atribuição ótima dos 
recursos no âmbito apenas da lógica do mercado, o objeto da ciência 
econômica deve ser a procura da atribuição ótima dos recursos no 
âmbito de uma exigência de satisfação equitativa das necessidades dos 
homens que já nasceram ou que estão para nascer [...].

No que diz respeito ao crescimento, Morin (2013, p. 28) apresenta que o conceito 
tem sido apresentado e adotado como a solução para todos os problemas quando, na 
realidade, “o desenvolvimento não é infinito e nem pode ser, ele deve ser constituído 
por uma série de crescimentos, decrescimentos e estabilizações. É impossível que um 
mundo finito tenha um crescimento infinito”.

Latouche e Harpages (2010, p. 14) compartilham desse posicionamento e defendem 
o decrescimento:

La hora del decrecimiento ha llegado! Y la sociedad de la sobriedad 
voluntaria que emergerá de su estela supondrá trabajar menos para 
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vivir mejor, consumir menos pero mejor, producir menos residuos, 
reciclar más [...]. En pocas palabras, recobrar el sentido de la mesura y 
una huella ecológica sostenible.

As diferentes características culturais e os diferentes estágios em que os povos se 
encontram devem ser levados em consideração na análise da questão do desenvolvimento. 
Nesse sentido, uma proposta de decrescimento traz o signo da solidariedade como 
contraponto ao egoísmo exacerbado do capitalismo.

Tratando da questão da solidariedade, Morin (2013, p. 152) apresenta que:

A expansão incontrolada da economia liberal gera pobreza e miséria e, 
no mundo inteiro, o Estado, inclusive o Estado providência, revela-se 
ineficaz e, até mesmo, demissionário. É por essa razão que uma nova 
cultura se impõe para abrir e desenvolver uma terceira via fundada na 
solidariedade.

Torna-se cada vez mais necessária a união entre economia e solidariedade. Torna-se 
premente, portanto, o estabelecimento de mecanismos de Economia Solidária. Segundo 
Morin (2013, p. 154), essa alternativa para a economia, ou seja, a Economia Solidária, 
“se baseia em microcrédito, comércio equitativo e eliminação de intermediários de entre 
produtores e consumidores”.

Latouche e Harpages (2010, p. 76) apresentam a autonomia econômica local e 
as moedas alternativas como propostas de reposicionamento da economia a serviço 
do homem. No tocante à autonomia econômica local, os autores sustentam que “[...] 
implica orientarse hacia la búsqueda de una autosuficiencia alimentaria y energética 
pero también hacia una autonomía de financiación que permita el cumplimiento de 
proyectos locales artesanales, industriales y de servicios”.

Quanto ao desenvolvimento de moedas alternativas, Latouche e Harpages (2010, 
p. 77) apresentam: 

Desarrollar monedas alternativas, locales, bioregionales, complementarias 
(con diversas fórmulas para experimentar y adaptar: crédito mutual 
rotativo, tasa de interés negativo, etc.) constituye una potente palanca 
para relocalizar, es decir, para reapropiarse del propio territorio de vida 
y rehabitar el mundo como reacción contra el «fuera del suelo», los «no 
lugares» y el «fuera de tiempo» del productivismo globalizado.

Marechal (2000, p. 143), por sua vez, sustenta a necessidade de uma Bioeconomia 
e a conceitua da seguinte maneira:

A Bioeconomia, longe de encarar o ser humano apenas como fator 
de produção e como consumidor, visa levar em conta as necessidades 
fundamentais, materiais e imateriais do Homem [...]. Consequentemente, 
apela à conceitualização de uma nova governação econômica que faça 
verdadeiramente do melhoramento das condições de vida a finalidade 
última da produção de riquezas.
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A Economia Solidária seria o caminho para a instauração da Bioeconomia. Ainda 
segundo Marechal (2000, p. 175):

A economia solidária – ou Economia social – pode ser definida como as 
práticas socioeconômicas cuja finalidade não é a maximização do lucro 
mas a resposta às necessidades quer sociais como ambientais não ou mal 
satisfeitas pelo mercado ou pelo poder público.

Contudo, a implementação destas ações, dentre outras, dependem de vontade 
política. De acordo com Díaz-Salazar (2011, p. 42):

Para construir una globalización alternativa, es necesario instaurar un 
conjunto de políticas públicas a escala internacional y nacional  que 
tengan como prioridad la disminución sustancial de  las desigualdades 
entre países enriquecidos e países empobrecidos y entre ciudadanos 
ricos y ciudadanos precarizados [...].

Segundo entendimento de Marechal (2000, p. 212), na mesma linha, “uma melhor 
governância econômica não passa, portanto, por uma reforma do poder público, mas 
pela aplicação de novas formas de intervenção estadual”.

Apesar de algumas ações já estarem sendo tomadas no sentido de repensar a 
atuação da economia, a atuação conjunta de governos e organizações internacionais 
continua sendo necessária para fazer com que a economia atue efetivamente a serviço 
do homem.

5 COnSIdERaçõES FInaIS

O mundo já estabelecido da globalização tem permitido a criação de novos 
fóruns de discussão dos problemas planetários e o estabelecimento paulatino de uma 
conscientização planetária acerca destes problemas.

O que há, de fato, é um conflito em andamento, um embate entre dois mundos. 
De um lado, o mundo das velhas e das conhecidas tendências globalizantes, egoístas e 
desumanas da apropriação do capital, das desigualdades de renda, das exclusões, etc., 
e, de outro lado, um mundo que luta para reparar o caos e eliminar as disparidades. 
Enquanto o primeiro mundo limita-se ao ‘aqui e agora’, o segundo traz uma completude 
em relação aos conceitos de espaço e tempo. Este segundo mundo, aquele que procura 
se firmar, engloba a preocupação com a geração atual e, também, com as gerações que 
estão por vir.

Apesar das diferenças apontadas privilegiarem e enaltecerem o mundo solidário 
em relação ao outro egoísta, uma constatação importante e preocupante é necessária. 
O mundo do capitalismo egoísta já está instalado e é uma realidade, enquanto o mundo 
solidário da defesa do meio ambiente ainda é uma promessa, ainda é um mundo por vir.
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Entretanto, um novo caminho já começa a ser trilhado por meio de outro olhar para a 
economia. Um mundo que considera os impactos determinados pela atuação desenfreada 
do homo economicus tenta experimentar alternativas que garantam a subsistência, não 
apenas do homem, mas do próprio planeta. O novo mundo tenta emergir em meio às 
crises planetárias na prática de uma nova economia, mais humanizada, mais solidária.
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RESUMO

O trabalho aborda o drawback, um incentivo à exportação oferecido nas modalidades 
Suspensão, Isenção e Restituição. O fabricante habilitado poderá importar insumos que 
agreguem valor ao seu item de exportação, sem o pagamento dos tributos, reduzindo 
custos e tornando seu preço mais competitivo no mercado mundial. Na modalidade 
suspensão é permitida a venda do produto final no mercado interno, caso este seja 
uma embarcação, desta maneira incentivando o desenvolvimento do setor naval. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar os procedimentos de utilização do 
regime especial aduaneiro de drawback embarcação genérico na Comissária Nelson 
Heusi. Identificadas as etapas da operacionalização, também foram apresentados os 
documentos presentes no processo e identificaram-se as principais partes envolvidas 
na operação sob regime de drawback embarcação genérico. A pesquisa teve caráter 
qualitativo e bibliográfico, com fins de caráter descritivo e dados coletados de livros e, 
principalmente, de informações primárias da Comissária Nelson Heusi. Para tanto, as 
etapas da pesquisa foram desenvolvidas juntamente do setor de Trade Management 
& Outsourcing da Comissária Nelson Heusi. Os principais resultados demonstraram 
os passos da operacionalização do regime especial aduaneiro de drawback embarcação 
genérico, e a redução dos custos de produção desde que estas etapas sejam perfeitamente 
cumpridas, evitando a inadimplência.

Palavras-chave: Drawback embarcação. Tributos. Operacionalização. 



232 - cAderno científico

1 IntROdUçãO

No cenário do comércio internacional há grande interesse em exportar cada vez 
mais para acumular divisas estrangeiras, fortalecendo assim as reservas do tesouro 
nacional. Tendo isso em vista, o governo brasileiro criou o regime especial aduaneiro de 
drawback. Instituído pelo Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 78, caput; e Lei no 8.402, de 
1992, art. 1o, inciso I, o drawback é um incentivo à exportação oferecido nas modalidades 
Suspensão, Isenção e Restituição (COELHO, 2003), podendo o exportador importar 
insumos que agreguem valor ao seu item de exportação sem o pagamento dos tributos, 
barateando custos e tornando seu preço mais competitivo no mercado mundial.

Devido ao atraso do Brasil no ramo da construção naval, visando ao desenvolvimento 
do mesmo e aprimoramento da tecnologia nacional, o drawback embarcação oferecido na 
modalidade suspensão permite ao estaleiro construir suas embarcações com materiais 
importados de alta tecnologia e vendê-las mesmo no mercado nacional.

Este trabalho descreve as etapas do Regime Especial Aduaneiro de drawback 
embarcação, apresentando os documentos necessários e identificando as partes 
envolvidas nas operações do regime. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: primeiramente discorre-se 
sobre a metodologia utilizada na pesquisa. A seguir, abordam-se os Regimes Aduaneiros 
Especiais e, na sequência, apresenta-se a operacionalização do drawback embarcação genérico.

2 MEtOdOlOgIa da pESqUISa

Quanto à metodologia de pesquisa utilizada, trata-se de uma pesquisa qualitativa 
e bibliográfica de caráter descritivo. Os dados colhidos para a elaboração deste trabalho 
foram provenientes de livros, revistas, sites e informações primárias da empresa 
Comissária de Despachos Nelson Seara Heusi Ltda. Os dados estão apresentados em 
forma de texto explicativo, a fim de proporcionar a melhor compreensão das etapas, dos 
documentos e das partes envolvidas no drawback embarcação.
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3 REgIMES adUanEIROS ESpECIaIS COM FOCO nO draWback

Para proporcionar benefícios fiscais às empresas que atuam no comércio 
internacional, o governo oferece diversos Regimes Aduaneiros Especiais. Eles irão atuar 
com a isenção, a suspensão e até a restituição dos tributos incidentes nas importações 
ou nas exportações destas empresas. De acordo com REGIMES (2011):

Os regimes aduaneiros especiais, em suas mais variadas espécies, 
apresentam como característica comum a exceção à regra geral de 
aplicação de impostos exigidos na importação de bens estrangeiros 
ou na exportação de bens nacionais (regimes comuns de importação e 
de exportação), além da possibilidade de tratamento diferenciado nos 
controles aduaneiros.

A importância econômica dos regimes aduaneiros especiais não se restringe 
à desoneração de impostos na importação de bens estrangeiros destinados a 
industrialização no País de produto final a ser exportado, com seus efeitos positivos 
sobre a balança comercial decorrentes de maior competitividade do produto nacional 
no mercado internacional.

A legislação brasileira prevê os seguintes Regimes Aduaneiros Especiais: trânsito 
aduaneiro, admissão temporária, admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, 
drawback, entreposto aduaneiro, exportação temporária, exportação temporária para 
aperfeiçoamento do passivo, REPETRO, RECOF, RECON, REPEX, lojas francas, 
depósito especial, depósito afiançado, depósito franco e depósito alfandegado certificado.

Dentre os regimes mais utilizados em Santa Catarina, estão os seguintes: o 
trânsito aduaneiro, que na importação possibilita o transporte de mercadorias do recinto 
aduaneiro de chegada até o recinto alfandegado no qual será nacionalizada; a admissão 
temporária, que permite a importação temporária com a suspensão dos tributos do 
bem que deverá retornar ao exterior em prazo determinado; o entreposto aduaneiro, 
permitindo aos importadores e aos exportadores o depósito de mercadorias em local 
credenciado pela Receita Federal com a suspensão dos tributos e sob o controle fiscal; e 
o drawback, que incentiva as exportações, possibilitando a importação de insumos com 
a suspensão, isenção ou restituição dos tributos incidentes.

O drawback é um incentivo às exportações brasileiras, visto que possibilita à empresa 
exportadora importar insumos para aplicar em sua produção destinada à exportação, 
isentando, suspendendo ou restituindo, dependendo da modalidade do regime, os tributos 
incidentes nas importações. Desta forma, torna o produto final mais barato e competitivo 
no mercado internacional. É um instrumento de incentivo para a modernização e melhor 
competitividade dos produtos brasileiros frente ao mercado internacional, proporcionando 
o desenvolvimento de diversos setores no país (MARCIO, 2007).

O Decreto-Lei nº. 4543 de 2002 no artigo 335, capítulo I, seção I, classifica o 
drawback em três modalidades:
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I – suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação 
de mercadoria a ser exportada após o beneficiamento ou destinada 
a fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser 
exportada; II – isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, 
em quantidade e qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, 
fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado; 
e III – restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na importação de 
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, 
complementação ou acondicionamento de outra exportada.

Nestas três modalidades, o dawback fomenta a produção industrial brasileira, 
elevando a qualidade do produto com novas tecnologias e diminuindo seu valor final 
devido à redução da carga tributária ou, até mesmo, devido ao baixo custo da matéria-prima 
importada. A modalidade suspensão é a mais utilizada, pois possibilita as importações com 
suspensão dos tributos, enquanto a produção do bem destinado à exportação é efetuada 
em paralelo (ASHIKAGA, 2004). Comprovando a exportação e cumprindo-se o prazo 
do regime, ao final do processo, elimina-se a exigibilidade dos tributos que estavam 
suspensos. Caso contrário, a empresa ficará inadimplente perante o fisco.

4 OpERaCIOnalIzaçãO dO draWback EMbaRCaçãO gEnéRICO

Este capítulo traz explanações sobre a operacionalização do regime especial 
aduaneiro de drawback embarcação genérico, desde a solicitação de abertura do regime 
até sua conclusão.

4.1 etapas Da operacionalização

Para qualquer estaleiro que deseje operar sob o regime de drawback, o primeiro passo 
é habilitar-se no Ambiente de Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes 
Aduaneiros (RADAR). Trata-se de um sistema desenvolvido pela RFB para registrar e 
analisar o comportamento das empresas que atuam no comércio exterior.

Após devidamente autorizada pela RFB para atuar no comércio exterior, a 
empresa já está apta a realizar a abertura de seu primeiro Ato Concessório - AC. Tal 
procedimento pode ser realizado pelo despachante aduaneiro diretamente no sítio 
do Ministério do Desenvolvimento. Acessando o Siscomex Web, basta acessar o link 
“Operações”, “Incluir Ato Concessório”, “Novo”.

Uma nova tela irá surgir solicitando o preenchimento do CNPJ da empresa que 
está requerendo a abertura do AC, qual o tipo da operação e os valores estimados 
de frete, seguro e subproduto ou resíduo envolvidos ao longo da futura operação. 
Gravando as informações supracitadas no sistema, já está criado o Ato Concessório. 
Neste momento, restará inserir as informações sobre o que a empresa compromete-
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se a exportar e importar sob o regime escolhido. Inicialmente, deve-se incluir o item 
de exportação indicando sua Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Seguindo 
adiante, deverão ser preenchidos os campos referentes à descrição detalhada do item de 
exportação, respectiva quantidade, valor no local de embarque e, por fim, a comissão do 
agente e o valor sem cobertura cambial, caso haja.

Após gravadas as devidas informações, o próximo passo é incluir o item de 
importação de forma genérica, o qual irá demonstrar apenas o valor total no local de 
embarque que o estaleiro deseja importar sob o regime de drawback. É importante 
ressaltar que o valor do item de importação deve corresponder a no máximo 40% do 
valor do item de exportação, visto que a empresa deverá comprar no mínimo 60% das 
peças e/ou matérias-primas no mercado nacional. Desta forma, o Ato Concessório já 
está pronto para ser enviado para análise via sistema.

No último passo da abertura do Ato Concessório, uma cópia do contrato de 
construção firmado entre o estaleiro e o proprietário da futura embarcação deve ser 
enviada ao Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), assim este 
irá analisá-la e checar a compatibilidade entre o contrato e as informações prestadas via 
sistema. Confirmando estas informações, o DECEX irá deferir o AC, que estará pronto 
para ter importações vinculadas.

Para que a empresa vincule determinada importação ao AC, é necessária a confecção 
de um Licenciamento de Importação (LI). Nele deverá ser selecionado o item “drawback 
genérico” na tela dos dados referentes à mercadoria. Este é o primeiro passo para que 
ocorra a vinculação, na sequência, digita-se o número do AC na tela de negociação. Desta 
forma, a mercadoria mencionada no LI já estará automaticamente vinculada ao AC.

O próximo passo é realizado na Declaração de Importação (DI). No campo das 
informações complementares também deve ser incluso o número do AC, além do 
número do LI registrado anteriormente e a qual embarcação destina-se a mercadoria 
importada, incluindo seu número de registro no Registro Especial Brasileiro (REB). 
Outro ponto relevante é a inclusão, no mesmo campo, do texto referente ao termo de 
responsabilidade que o importador aceitou anteriormente quando enviou seu AC para 
análise do DECEX, conforme exemplo a seguir.

Mercadoria destinada ao rebocador casco C-374 REB.: 30792. Solicita-
se o desembaraço das mercadorias constantes da presente Declaração 
de Importação, com suspensão do Imposto de Importação, do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, do Pis/Pasep e Cofins em virtude do 
enquadramento da importação no regime de drawback, de conformidade com 
o Ato Concessório nr.: 20100052657, de 13/01/2011, amparado pelo LI nr. 
11/2456186-7, tendo em vista as disposições do art. 386 do regulamento 
aduaneiro, aprovado pelo decreto 6.759/09, mediante assinatura do termo 
de responsabilidade, conforme parágrafo 3 do citado artigo.

Atentando a estes detalhes, a DI já estará pronta para ser registrada e 
automaticamente será vinculada ao AC mencionado. Diversas importações podem ser 
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realizadas desta maneira, porém o valor total de importações não pode ultrapassar a 
estimativa do valor do item genérico de importação do AC. Caso isto ocorra, não haverá 
saldo para registrar novo LI com vinculação ao AC.

Ao final do processo produtivo, quando a embarcação já está pronta e todas as 
importações sob o regime de drawback foram devidamente efetuadas, deve-se dar início 
ao envio do AC para baixa. Este procedimento é realizado via Siscomex Web, no qual 
antes foi aberto e controlado o AC. Antes de efetuar o envio, é necessário certificar-se 
de que todas as informações dos itens de importação e de exportação estão adequadas 
no link “Operações”, acessando “Baixa de Ato Concessório”. O fabricante, então, deve 
emitir uma nota fiscal de venda que será declarada no AC no momento do envio para 
baixa. Para tal, é necessário acessar o link “Cadastrar Nota Fiscal de Fornecimento no 
Mercado Interno” e, para finalizar o procedimento de baixa realizado via Siscomex 
Web, deve-se clicar no link “Enviar para baixa”.

O próximo passo é efetuar a juntada de documentos confeccionando um livro, no 
qual constará: a) foto da embarcação; b) cópia da Nota Fiscal; c) ato concessório impresso; 
d) cópia da planta da embarcação (arranjo geral); e) cópia do termo de garantia; f) cópia 
autenticada do termo de entrega e aceitação; g) cópia da declaração de quitação dos 
motores; h) cópia do certificado do construtor; i) cópia da declaração de quitação do casco; 
j) cópia da licença de construção; k) cópia do REB; l) cópia do contrato de construção; m) 
documentos das importações (CI, DI, conhecimento de embarque e fatura comercial).

Após a juntada, o livro deve ser enviado ao DECEX via carta de encaminhamento. 
Desta forma poderão analisar as informações contidas no sistema, comparando-as com 
os documentos que constam no livro encaminhado. Não há um padrão de tempo para 
que a baixa seja efetivada, levará o tempo que o DECEX entender necessário para a 
análise completa. Então, estando tudo de acordo, o AC estará com o status “Baixado” no 
Siscomex Web. Caso o DECEX encontre irregularidades no AC ou deseje requisitar 
algum documento em especial, poderá postar exigências via sistema solicitando 
justificativas. As mesmas são respondidas também via sistema, caso seja enviado algum 
documento, basta informar o número do protocolo de recebimento do Minístério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

4.2 DocUmentos necessários

Os documentos pertinentes ao regime de drawback formarão um livro de 
documentos, este visará provar a regularidade do Ato Concessório ao DECEX. Tal 
livro resume-se na juntada de documentos referente à embarcação que serão fornecidos 
pelo estaleiro, e também nos documentos das operações de comércio exterior.

O estaleiro deverá fornecer todos os documentos necessários para provar que a 
embarcação realmente foi construída e vendida conforme acordado no contrato de construção. 
Para tal, os seguintes documentos devem ser fornecidos ao despachante aduaneiro:
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a) foto da embarcação, que deverá mostrar o barco por inteiro sendo possível 
visualizar o nome da embarcação;

b) cópia da Nota Fiscal de venda da embarcação, na qual deverá constar em seu 
corpo o valor equiparado em moeda USD, o número da Lei Federal 9432 de 08/01/1997 
pertinente ao regime de drawback, o número do AC da embarcação vendida e o valor das 
importações realizadas sob o regime de drawback;

c) cópia do contrato de construção firmado entre o estaleiro e o armador comprador 
da embarcação;

d) cópia da planta da embarcação (arranjo geral), para provar as especificações 
técnicas do barco, tais como: modelo, comprimento total, calado de projeto, arqueação 
bruta e porte bruto;

e) cópia do termo de garantia oferecida pelo estaleiro, neste constarão cláusulas 
sobre a garantia ofertada sobre os bens principais do barco, como motores, geradores, 
propulsores e guinchos;

f) cópia autenticada do termo de entrega e aceitação, provando que o armador 
recebeu e aceitou a embarcação construída, atestando a aprovação sobre o barco;

g) cópia da declaração de quitação dos motores, emitida pelo estaleiro, comprovando 
o pagamento dos equipamentos;

h) cópia do certificado do construtor, emitido pelo estaleiro, atestando a capacidade 
de construção do barco;

i) cópia da declaração de quitação do casco, emitida pelo estaleiro, atestando o 
pagamento do casco da embarcação;

j) cópia da licença de construção, emitida por sociedade classificadora, assegurando 
determinada classificação de qualidade à futura embarcação, ou emitida pela Marinha 
do Brasil quando não houver classificação;

k) cópia do Registro Especial Brasileiro (REB), efetuado pelo armador da 
embarcação no Tribunal Marítimo após a aquisição da licença de construção. O REB não 
suprime o registro de propriedade marítima, sendo apenas complementar, assegurando 
vantagens ao armador como o financiamento oficial para conversão, modernização ou 
reparo da embarcação com taxa de juros semelhante à da embarcação para exportação, a 
ser equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante, conforme Lei nº 9.432, de 8 de janeiro 
de 1997 e regulamentado pelo Decreto nº 2.256, de 1997.

Deverão constar no livro de documentos também aqueles utilizados para a liberação 
aduaneira das mercadorias importadas, tais como: a) conhecimento de embarque; b) 
fatura comercial; c) Declaração de Importação; d) Comprovante de Importação; e) cópia 
do Ato Concessório deferido.

Estes documentos provarão a vinculação das importações ao Ato Concessório e, 
teoricamente, a destinação das mercadorias importadas. Com base no livro de documentos 
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e no sistema Siscomex Web, o DECEX irá analisar os documentos envolvidos para 
atestar a regularidade do AC.

4.3 partes envolviDas

No decorrer das operações sob drawback nota-se a presença de dois principais 
órgãos públicos, sendo eles o DECEX e a Receita Federal do Brasil (RFB). Identificam-se 
também empresas privadas como importador, exportador, transportador e despachante 
aduaneiro. Todos estes envolvidos são peças fundamentais para que o processo seja 
concluído com sucesso.

O DECEX está vinculado à Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), que por sua 
vez é subordinada ao MDIC. É responsável por acompanhar e controlar as operações de 
comércio exterior, analisando-as e realizando estudos a fim de aperfeiçoar a legislação 
brasileira que trata sobre importações e exportações. Neste cenário, enquadra-se o 
gerenciamento do drawback suspensão. Por meio do Siscomex Web, o DECEX atua 
no registro eletrônico do drawback, no tratamento administrativo automático das 
operações, e no acompanhamento das importações e das exportações vinculadas ao Ato 
Concessório do drawback Web.

No caso estudado, a Comissária Nelson Heusi efetua eventuais contatos telefônicos 
ou via correio eletrônico para solucionar dúvidas. Porém a comunicação primordial 
é realizada via Siscomex Web, sempre que solicitado pelo orgão, a fim de responder 
exigências. Por fim, caso seja necessário o envio de documentos, estes são enviados via 
correio para serem protocolados.

A Receita Federal do Brasil fica responsável por todo o planejamento e controle 
da fiscalização e da liberação aduaneira envolvida nas importações e nas exportações, 
sendo de essencial importância para o comércio exterior brasileiro. Nas operações sob 
o regime de drawback, a RFB, além de atuar nas importações e nas exportações, pode 
também executar fiscalização e imputar punições às empresas que não cumprirem com 
as obrigações estabelecidas em seus Atos Concessórios.

A Comissária Nelson Heusi sempre mantém contato com a RFB, por meio do 
Siscomex registrando DI’s e acompanhando os respectivos desembaraços e por contato 
direto com seus auditores para solução de dúvidas, de ambos, sobre importações 
específicas quando parametrizadas em canal amarelo ou vermelho. Realizam-se, também 
eventualmente, soluções de consultam a fim de sanar dúvidas sobre classificações fiscais.

O importador fica responsável pela liberação aduaneira das mercadorias importadas 
e pelo cumprimento e comprovação do regime de drawback em sua integralidade. Desta 
forma, fica também sujeito à auditoria da RFB sobre todos os processos realizados nos 
últimos cinco anos.

Neste caso, a Comissária Nelson Heusi, além de prestar o serviço de liberação 
aduaneira, também oferece o serviço do setor Trade Management & Outsourcing. 
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Desta forma, o importador tem assessoria em todo o processo logístico door to door 
e documental. O Outsourcing possibilita à empresa importadora ter alocado em sua 
estrutura um funcionário da Comissária Nelson Heusi para melhor acompanhamento 
de todos os processos.

Ao exportador cabe fornecer as mercadorias e disponibilizá-las conforme o 
Incoterm negociado. O termo mais rotineiro é o Ex Works – EXW, visto que nele o 
exportador apenas informa ao importador sobre a prontidão da mercadoria e aguarda 
que o transportador colete-a. 

O Trade Management & Outsourcing também efetua contato com os exportadores 
para evitar problemas nas importações. Estes são instruídos sobre a legislação brasileira 
e como devem ser preparados os documentos.

O transportador é quem irá emitir o conhecimento de carga e efetivamente 
transportar a carga com navios, aviões, ou demais meios de transporte, efetuando o frete 
internacional até o recinto alfandegado de destino no qual será liberada a mercadoria.

5 COnSIdERaçõES FInaIS

O setor naval está sendo fomentado no Brasil devido ao regime especial aduaneiro 
de drawback, que, no caso de embarcações, permite a venda do produto final no mercado 
interno. Este é mais um incentivo que facilita o crescimento do setor naval brasileiro, 
visto que assim os estaleiros podem tanto exportar quanto fornecer embarcações de alta 
tecnologia no mercado interno com preços competitivos.  

Observando a importância do drawback embarcação genérico para o setor naval, 
o presente trabalho apresentou os procedimentos de utilização deste regime especial 
aduaneiro na Comissária Nelson Heusi. Inicialmente identificaram-se as etapas da 
operacionalização, apresentando os documentos presentes no processo, e por fim, 
identificando as principais partes envolvidas na operação sob regime de drawback 
embarcação genérico.

As etapas das operações têm início com a abertura do Ato Concessório. Após 
realizada  esta primeira fase, a empresa habilitada já estará apta para vincular suas 
importações ao respectivo AC, agregando cada LI adequadamente. Depois de finalizado 
o processo produtivo do item de exportação, inicia-se a última etapa. Esta consiste em 
enviar o AC para baixa. Este procedimento é realizado via Siscomex Web, e todos os 
documentos pertinentes são enviados em forma de livro para análise do DECEX.

O artigo procurou apresentar também todos os documentos necessários para a 
realização e para a comprovação do regime especial em questão. Existem os documentos 
relativos à embarcação e também os documentos referentes a cada importação 
realizada, além do AC impresso na íntegra. Todos estes documentos formarão o livro 
de documentos, auxiliando a análise do DECEX e efetivando a baixa do AC.
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Foram identificadas ainda as principais partes envolvidas. O DECEX, subordinado 
ao MDIC, realiza a regulação do regime especial aduaneiro drawback e, por outro lado, 
a RFB efetua toda a parte aduaneira e fiscal.

O Brasil ainda engatinha no setor naval, longe dos maiores produtores mundiais, 
Coréia do Sul e China. Porém, o atual cenário Brasileiro fomenta o desenvolvimento 
deste setor, em especial o Naval Offshore, tendo em vista as recentes descobertas de 
petróleo do pré-sal na costa brasileira. É um mercado que certamente gira milhões de 
reais e desenvolve a economia do país.

O drawback auxilia o desenvolvimento deste setor. Sendo assim, é imprescindível 
haver cada vez mais profissionais treinados para realizar estas operações. Este trabalho 
poderá auxiliar estes profissionais no desempenho de suas funções relacionadas ao 
drawback embarcação genérico.

Observando a pesquisa, sugere-se aos futuros acadêmicos estudar a ampla área 
naval. É importante pesquisar a relevância e o peso deste setor na economia brasileira 
e quais são as perspectivas de crescimento do mesmo. É possível também pesquisar, 
detalhadamente, a sistemática de uma importação específica sob regime de drawback 
ou ainda desenvolver um estudo sobre os estaleiros da região catarinense inseridos no 
mercado internacional, demonstrando a influência do drawback para os mesmos.
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RESUMO

O principal desafio da indústria é alcançar e manter a satisfação dos clientes, além de 
atender a demanda no prazo estipulado. Isto é ainda mais árduo em relação à indústria 
automotiva, que é icônica quando se trata de atendimento a requisitos exclusivos e 
altos padrões de qualidade e segurança. Por este motivo faz-se necessária a certificação 
de todo o processo produtivo, estabelecendo critérios aplicáveis internacionalmente, 
como as normas ISO 9000. A planta objeto deste estudo se destinada à fabricação 
de cadarço de cinto de segurança com produção majoritariamente direcionada à 
exportação e integra uma organização multinacional que se destaca na produção de 
itens de segurança automotiva. O objetivo geral deste estudo foi analisar o tratamento 
dado pela empresa estudada às não conformidades relatadas pelos clientes, visando à 
melhoria da aplicação e do controle das ações corretivas, e desta forma propor melhorias 
que visam eliminar ou diminuir a incidência destas não conformidades na planta e, 
principalmente, no cliente. Foi adotada tipologia de avaliação formativa com abordagem 
quali-quantitativo, sendo aplicado questionário com funcionários de diferentes níveis 
hierárquicos e realizada observação das atividades in loco. O resultado apontou aspectos 
que podem ser considerados como oportunidades de melhoria, principalmente no que 
concerne à maior participação dos funcionários com a solução dos problemas.
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1IntROdUçãO

As constantes transformações nas relações com os consumidores, aliadas às 
expansões dos mercados, tornam a competição entre as organizações mais acirradas. E 
considerando este cenário, fatores que antes eram vistos como vantagens competitivas 
hoje se tornaram padrões mínimos de exigência. Aspectos que valem ainda mais para 
qualidade dos produtos e atendimento às particularidades de cada cliente.

Quando se trata de qualidade, o mercado automotivo é icônico quanto à exigência 
com seus produtos, tanto com relação à segurança quanto aos aspectos sensoriais. Por 
isso, faz-se necessário que seus fornecedores estejam atentos ao processo produtivo, 
evitando perdas, falhas e, sobretudo, remessa de material fora de especificação às linhas 
de montagem.

A empresa, local onde o estudo foi desenvolvido, é uma multinacional japonesa 
que iniciou suas atividades como uma indústria têxtil e, a partir da década de 1950, 
estabeleceu-se como desenvolvedora de cintos de segurança para automóveis, e mais 
tarde de airbags, assento infantil e outros produtos destinados à segurança automotiva. 

A unidade fabril foco deste estudo está sediada na região sul do Brasil desde 2005 e é 
dedicada à produção de cadarços para cinto de segurança coma produção majoritariamente 
orientada para exportação a outras plantas da empresa. Estas então realizam a montagem 
do conjunto, cadarço, retrator e fivelas, e o envio para as montadoras.

Visando atender os padrões internacionais de qualidade, as montadoras de veículos 
exigem que seus fornecedores adotem as rígidas especificações técnicas estabelecidas 
em um complemento da norma de sistema de gestão da qualidade, conhecida como 
ISO/TS 16949. Cerificada desde 2008, a unidade fabril adota estes critérios no processo 
produtivo, no desenvolvimento de novos produtos e na aplicação de ações corretivas. 

A norma define que um produto não conforme é aquele que não atende a 
determinado requisito do cliente e, por se tratar de um complemento da norma destinado 
a organizações que atendem a indústria automobilística, além dos requisitos básicos da 
norma ISO 9001:2008, apresenta ainda 98 subitens específicos. 

Atender a demanda de exigências dos clientes pode se tornar uma tarefa hercúlea. 
Tendo em vista esta necessidade, no presente trabalho o objetivo geral destinou-se a 
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analisar o tratamento dado às não conformidades relatadas pelos clientes no período de 
março de 2012 até abril de 2013, doravante tratado como Fiscal Year 13 (FY13), visando à 
melhoria da aplicação e ao controle das ações corretivas na unidade da empresa no Brasil. 

Para o alcance deste propósito, definiram-se os objetivos específicos: levantar 
as exigências da norma ISO/TS 16949 quanto ao tratamento de não conformidades; 
levantar as reclamações recebidas dos clientes no período; identificar o processo de 
atendimento à reclamação de não conformidades; identificar as dificuldades para a 
aplicação das ações corretivas; e propor soluções para melhoria do processo.

3 REvISãO bIblIOgRáFICa

3.1 aDministração Da proDUção

A função de produção trata da reunião de recursos destinados à produção de bens e 
serviços e, juntamente com as funções de marketing e desenvolvimento de produto, é uma 
das funções centrais de qualquer organização (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2007).

Ainda de acordo com os autores, a produção engloba um conjunto de recursos de 
input utilizados para serem transformados ou para transformação de algo em outputs, de 
bens e serviços, sendo este modelo de input-transformação-output aplicável a qualquer 
atividade de produção.

Orientado por esta lógica, o processo produtivo do cadarço na empresa estudada 
pode ser resumidamente representado pelo recebimento dos materiais, fios, corantes e 
produtos químicos (inputs), transformação por processo de tecelagem e tingimento, e 
resultando no produto acabado (outputs).

Uma das preocupações da produção é a qualidade dos produtos e do processo, 
principalmente neste segmento de indústria que lida com a segurança das pessoas. 
Em se tratando da qualidade, a indústria automotiva é muito exigente em todos os 
requisitos e etapas da cadeia de produção. Os fornecedores devem criar mecanismos que 
evite perdas, falhas e, sobretudo, remessa de material fora de especificação às linhas de 
montagem, atendendo as particularidades de cada cliente.

Para Oliveira et al. (2004), a evolução da qualidade transcorreu por três grandes 
fases: era da inspeção, era do controle estatístico e era da qualidade total. Já Garvin 
(1992), além destas, acrescenta também a fase da gestão estratégica da qualidade.

Como apresentado anteriormente, a gestão da qualidade passou por diversas 
transformações para acompanhar a própria evolução do processo produtivo e da 
prestação de serviço. As teorias desenvolvidas foram aprimoradas ou assimiladas por 
outras mais adequadas, culminando com o gerenciamento total da qualidade (TotalQuality 
Management – TQM), cuja noção foi introduzida em 1957 por Feigenbaum (SLACK; 
CHAMBERS; JOHNSTON, 2007).
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Segundo Oakland (1994), o gerenciamento total da qualidade está além da 
detecção de problemas pelo fabricante e requer uma abordagem mais abrangente. 
Para obtenção de resultados compensadores, deve primeiramente ser aceita e somente 
então implementada.

Segundo o mesmo autor, uma ampla gama de conceitos, abordagens e técnicas 
de gerenciamento é posta sob o entendimento do TQM, tais como gerenciamento do 
processo, liderança, gestão de fornecedores, sistema da qualidade, planejamento, entre 
outros. Observa-se na literatura que não existe consenso, modelo único e nem mesmo 
uma definição universalmente aceita do TQM (Total Quality Management), sendo 
considerado como uma versão ocidental (americana) do TQC (Total Quality Control) 
(GARWIN, 1992).

O que se conclui é que tanto o TQM quanto o TQC caracterizam um tipo de 
gestão que procura permanentemente a introdução de melhorias graduais e contínuas 
nos processos para a excelência da qualidade. 

3.2 sistemas Da qUaliDaDe

O desenvolvimento de um sistema da qualidade sólido surge da necessidade 
de concatenar o trabalho de cliente e fornecedor, visando ao benefício mútuo e ao 
atendimento aos requisitos do produto, bem como a máxima eficácia produtiva 
(OAKLAND, 1994).

A norma ABNT NBR ISO 9001:2008 deixa claro que a adoção de um sistema 
de gestão de qualidade deva ser uma decisão estratégica da organização, sendo 
influenciada por fatores particulares como objetivos, produtos fornecidos, processos, 
necessidades, ambiente organizacional, porte e estrutura. Esta norma, no entanto, não 
impõe uniformidade na estrutura ou na documentação do sistema, sendo os requisitos 
complementares aos do produto (ABNT NBR ISO 9001:2008).

Visando atender as peculiaridades do setor automotivo, em 1999 foi publicada 
a especificação técnica ISO/TS 16949 baseada na ISO 9001:1994 e outras normas 
específicas, a qual também incorpora os requisitos específicos de cada cliente que 
devem ser atendidos pelos fornecedores para obter a conformidade do sistema de 
Gestão da Qualidade com a ISO/TS 16949. A Figura 1 representa a evolução das 
normas da qualidade.

Está declarado na norma ABNT ISO/TS 16949:2010 (ABNT, 2010) que seu 
objetivo é “o desenvolvimento de um sistema de gestão da qualidade que proporcione 
a melhoria contínua, enfatizando a prevenção do defeito e a redução da variação e 
desperdício na cadeia de fornecimento.” Dessa forma, evitando múltiplas auditorias 
de certificação e fornecendo uma abordagem comum para um sistema de gestão da 
qualidade para organizações de produção automotiva e peças de reposição pertinentes.
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Figura 1: Ciclo evolutivo das normas da qualidade

Fonte: AIAG (2002 apud SILVA, 2011).

3 pROCEdIMEntOS MEtOdOlógICOS

A tipologia deste estudo pode ser caracterizada como uma avaliação formativa, 
que tem o propósito de aprimorar processos ou sistemas por meio de diagnósticos 
do método atual e recomendações de reformulação (ROESCH, 2005). Quanto à 
estratégia de pesquisa, este trabalho é classificado como estudo de caso, que segundo 
Yin (2005), é uma técnica de pesquisa que compreende um método que abrange tudo 
em abordagens específicas de coletas e análise de dados.

Quanto aos aspectos metodológicos, a abordagem foi quali-quantitativa. 
Sendo o método qualitativo utilizado para identificar as dificuldades enfrentadas 
internamente na adoção das ações corretivas e na realização de estudo aprofundado 
do processo de tratamento das não conformidades, e o quantitativo na confecção dos 
gráficos elaborados a partir dos resultados levantados. A abordagem qualitativa de 
um problema fundamenta-se como a forma adequada de compreender a natureza de 
um fenômeno humano, como afirma Richardson (1999). 

Para realização dos objetivos deste estudo determinou-se como informantes 
funcionários da organização que tivessem suas atividades relacionadas ao tratamento 
de não conformidades, de acordo com a seguinte distribuição: Plant Manager (1), 
Supervisor de produção (1), Coordenador da qualidade (1), Coordenador da tecelagem 
(1), Coordenador de tingimento (1), Coordenador de inspeção (1), Auditores 
de processo (3), Operador (6), totalizando 15 informantes. O grupo é bastante 
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heterogêneo, contando com diferentes níveis hierárquicos e funções relacionadas à 
produção e à gestão.

A observação foi realizada no processo de não conformidade, utilizando-se um 
formulário denominado Checklist, elaborado com base nos requisitos do elemento da 
norma ISO/TS 16949 e fatores produtivos, bem como foi utilizada análise documental 
para verificação dos manuais de procedimentos e registros internos relativos ao processo 
de não conformidades. Complementarmente, foi aplicado um questionário, com 12 
questões, abertas (10) e fechadas (2), junto aos informantes citados anteriormente, para 
identificar as dificuldades para aplicação das ações corretivas.

Na etapa de tratamento e análise dos dados foram verificados se os procedimentos 
e as respostas do Checklist, resultante dos registros da observação do processo e dos 
documentos do sistema de referência de não conformidade, estavam atendendo os 
requisitos da norma ISO/TS 16949, e após apresentados em gráficos e relatório.

4 a ORganIzaçãO

O principal objetivo da companhia é salvar vidas. Este pensamento inclusive 
compõe o lema da empresa, que por conta deste compromisso adota as seguintes 
premissas para o desenvolvimento da missão: desenvolvimento de produtos inovadores 
e fornecimento de serviços de qualidade diferenciada, objetivando a satisfação total do 
cliente; respeito às diferenças individuais e culturais de forma a orientar e motivar os 
colaboradores sob um único nome e em busca de objetivos comuns; participação ativa 
na comunidade e contribuição para uma sociedade melhor. 

Fundada na década de 1930 no Japão, a empresa iniciou suas atividades como uma 
manufatura têxtil. Hoje a organização conta com 55 plantas instaladas em 20 países, 
sendo a planta foco do presente estudo instalada no Brasil. 

Esta unidade fabril atende atualmente as plantas de Acuna, Monterrey (México) 
e Agua Prieta (Estados Unidos), Arad (Romênia), Xangai (China), Jundiaí (Brasil) e em 
menor volume Polônia e Coreia do Sul. Conta com 43 teares e 2 máquinas de tingimento e, 
atualmente, está investindo na aquisição de novos equipamentos para expansão da produção.

As cores dos cadarços variam conforme necessidade do cliente dentro dos 6 
modelos produzidos: F5, B5, BA, BASH, WF/EP e VW. A matéria-prima é em grande 
parte importada, peças para os teares da Europa e fios e corantes da Ásia, o processo 
produtivo consiste basicamente em tecer o cadarço e tingir no modelo especificado. 

5 RESUltadOS da pESqUISa

Os resultados da pesquisa de campo são apresentados a partir do levantamento das 
exigências da norma ISO/TS 16949 e das não conformidades relatadas pelos clientes, 
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seguido da avaliação e da classificação dos funcionários quanto à percepção sobre a 
qualidade do material produzido, do feedback ao cliente, dos fatores dificultadores para 
implantação das ações e para atendimento às necessidades dos clientes.

5.1 levantamento Das exigências Da norma iso/ts 16949  
para o atenDimento De não conformiDaDes

Para o atendimento deste objetivo específico, foram abordados os subitens “Controle 
de produto não conforme” e “Ação corretiva da referida norma ISO/TS 16949”.

O primeiro subitem discorre sobre o fato de que a organização deve assegurar que 
os produtos que não estejam em conformidade com os requisitos sejam identificados 
e controlados, e que um procedimento documentado deve ser estabelecido de modo a 
definir os controles e as responsabilidades para lidar com a situação.

A empresa possui estabelecidos diversos procedimentos de aferição de requisitos 
ao longo do processo produtivo, inclusive com a verificação de fios e corantes antes 
da utilização destes insumos em produção. Quando da identificação de uma não 
conformidade, o cadarço deve ser segregado, interditado e identificado e a comunicação 
ocorre verbalmente e por escrito (e-mail).

Ainda referente a esse subitem, a norma aponta que, caso um produto não conforme 
seja identificado após entrega ao cliente, a organização deve executar ação apropriada 
aos efeitos ou aos potenciais efeitos, decorrentes do problema, e manter registro sobre a 
natureza da ação realizada e origem da não conformidade (ABNT ISO/TS 16949:2010). 

O departamento da qualidade, quando comunicado sobre algum problema 
identificado pelo cliente, inicia as ações de contenção, com verificação de lote do material 
em estoque, quando houver, e condições de produção. E, posteriormente, procede à 
elaboração de ações corretivas proporcionais aos efeitos da não conformidade com a 
devida identificação da causa raiz e registro documentado das atividades.

5.2 levantamento Das não conformiDaDes relataDas no períoDo – fy 13

Para a consecução deste objetivo, foram considerados os PADF (Part Accumulation 
Disposition Form), documento enviado por e-mail pelos clientes, relatando o problema 
ocorrido; especificando o material, o lote e a quantidade envolvida. Também é 
informada a necessidade de realizar triagem no material, se for o caso. Com base nestas 
informações, é iniciada uma investigação, podendo ser solicitado ao cliente o envio da 
amostra do objeto da reclamação.

No presente estudo, foram consideradas somente as reclamações recebidas das 
plantas do México (Acuna e Monterrey) e dos Estados Unidos (Agua Prieta), pois, 
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apesar de a unidade atender também as plantas da Europa, da Ásia e do Brasil, o 
volume vendido a elas é representativamente inferior. Além disso, as 3 plantas citadas 
apresentam certas particularidades, como características distintas para alguns modelos 
de cadarço, o que as torna clientes mais críticos.

Os PADF recebidos no período de estudo (FY 13), bem como suas respectivas 
quantidades, estão demonstrados no Gráfico 1, com o volume de reclamações (em 
metros) separadas por cliente.

Gráfico 1: PADF recebido por clientes no período FY 13

Fonte: Arquivo da empresa, 2013.

No Gráfico 1, são apresentados os PADF recebidos dos clientes mais 
representativos, em termos de volume comprado no período de estudo, sendo que cada 
cor expressa um tipo específico de não conformidade relatada; porém, para este estudo, 
importa somente o volume por cliente.

Neste ponto cabe ressaltar que nem todo PADF recebido se converte em reclamação. 
Após apuração e testes padronizados, caso se determine que a ocorrência advém de uma 
falha no equipamento ou procedimento do cliente, a mesma é desconsiderada.

5.3 iDentificar o processo De atenDimento à reclamação De não conformiDaDe

Como afirmado anteriormente, após o recebimento da reclamação são iniciadas 
as ações de contenção e apuração do problema. No caso das plantas dos EUA e do 
México, é exigido o preenchimento do documento 5P (Principles for Problem Solving 
Sheet), fornecido pelo cliente, no qual são definidas etapas para solução do problema.

A primeira trata da definição da não conformidade com informações sobre o 
reclamante, quantidade suspeita e exposição do problema. Na segunda parte, é adotada 
a técnica dos 5 Porquês na identificação da causa da não conformidade e da não detecção 
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pelos controles de qualidade, permitindo incorrer em uma melhor visualização do fato 
causador do problema, bem como das falhas na detecção.

Finalizando o documento, são estabelecidas as ações de contramedida de modo 
a evitar a repetição da ocorrência, os responsáveis e a data de execução, bem como a 
confirmação da efetividade das ações com os respectivos responsáveis e data da verificação.

5.4 iDentificar as DificUlDaDes para a aplicação Das ações corretivas

Visando aprimorar o entendimento das particularidades da unidade foco deste 
estudo, foi aplicado um questionário com 14 questões junto aos informantes relacionados 
no item de procedimentos metodológicos.

Nas perguntas fechadas foi solicitado ao respondente que atribuísse notas no 
valor de 1 a 5, sendo 5 o melhor ou maior resultado e, em certos casos, pedia-se para 
avaliar parâmetros de excelência ou criticidade. A compilação e a análise dos dados para 
elaboração dos gráficos foi feita pela média estatística das notas atribuídas, deste modo 
foi possível aferir e comparar os resultados obtidos.

Objetivando também comparar as repostas obtidas e auferir as possíveis distorções 
entre o ponto de vista dos entrevistados, os dados foram catalogados em três categorias: 
nível estratégico, nível operacional-auditor e nível operacional. A segunda categoria 
difere da terceira devido ao fato da sua atividade estar atrelada diretamente ao controle 
e à auditoria de produto e processo. Foi elaborada também a média geral dos resultados.

Foi solicitado aos funcionários para avaliarem a qualidade e classificarem como 
percebem a qualidade do cadarço produzido (Gráfico 2):

Gráfico 2: Como você percebe a qualidade do material produzido pela planta?

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

Verifica-se que o nível estratégico apresentou uma avaliação superior em relação 
aos níveis Operacional-auditor e Operacional. Isto se deve provavelmente ao fato desses 
níveis apresentarem um contato direto com a produção e estarem mais próximos aos 
problemas ocorridos, principalmente os auditores, que muitas vezes são acionados para 
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avaliação e liberação de material. Entretanto, a média geral demonstrou um resultado 
muito bom quanto à percepção da qualidade do cadarço, o que vai ao encontro do 
esperado pelo cliente.

No Gráfico 3, é exposta a avaliação dos funcionários quanto à divulgação das 
reclamações e sua contribuição para evitar a repetição do problema.

Gráfico 3: A divulgação das reclamações contribui para evitar que o problema se repita?

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

Quanto à divulgação das reclamações recebidas, foi considerada positivamente 
pelos funcionários nos três níveis, sendo que a divulgação da reclamação ocorre por 
meio digital (e-mail) e fixação do Alerta de Qualidade nos quadros de aviso dos setores 
produtivos, no qual consta foto da não conformidade e informações como lote, data de 
produção e turno.

No Gráfico 4, é apresentada a classificação das respostas e/ou das ações estipuladas 
no feedback prestadas aos clientes, segundo os funcionários entrevistados.

Gráfico 4: Como você classificaria as respostas/ações estipuladas no feedback prestado ao cliente? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

Percebe-se no Gráfico 4 que, no Nível Estratégico (3,5) e no Nível Operacional 
Auditor (3,65), a avaliação foi baixa, podendo-se afirmar que existe uma expectativa 
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ainda não atendida quanto às respostas enviadas aos clientes. Contudo, isto não se 
reflete no Nível Operacional (4,0), que é o mais afetado com implementação de novos 
controles e procedimentos quando da reclamação dos clientes.

Na pergunta seguinte, foi solicitado aos entrevistados que avaliassem e 
classificassem as ações determinadas, como contramedidas às não conformidades 
relatadas pelos clientes, demonstrado no Gráfico 5.

Gráfico 5: Como você classificaria as soluções definidas para evitar a repetição dos problemas 
no cliente? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

Observa-se no Gráfico 5 que, internamente às contramedidas estabelecidas, não 
são percebidas de maneira muito positiva, principalmente no Nível Operacional-Auditor 
(3,0). Pode-se afirmar que sempre que uma ação é estabelecida ocorre algum impacto 
na atividade, e que nem sempre a mudança é bem recebida no(s) setor(es) envolvido(s), 
como se pode observar na avaliação dos outros níveis.

O Gráfico 6 demonstra a classificação segundo o grau de dificuldade para 
implementar uma ação corretiva, após a reclamação dos clientes, classificada em 
conformidade com o método Ishikawa 6Ms (material, método, mão de obra, máquina, 
meio ambiente e medição), adicionado de manutenção e management (gestão).

Observa-se no Gráfico 6 que há uma concordância nos três níveis (estratégico, 
operacional auditor e operacional) que o fator mão de obra é aquele que apresenta 
maior grau de dificuldade de implementação de ações corretivas, devido à dificuldade 
em mudar os hábitos de trabalho e indicando a necessidade de maior atenção a este 
fator. Os demais fatores apresentam uma equivalência quanto ao grau de dificuldade de 
implementação de ações corretivas.

O Gráfico 7 demonstra a classificação segundo o grau de importância para 
atendimento às necessidades dos clientes quanto à qualidade.

Observa-se no Gráfico 7 que os oito fatores apresentam elevado grau de importância 
segundo a classificação dos três níveis. Porém, destaca-se o fator mão de obra como o 
de maior importância para o atendimento das necessidades dos clientes, seguido dos 
fatores materiais, manutenção, método, máquina, management e meio ambiente. Os 
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resultados seguiram tendências semelhantes nos três níveis, o que pode ser entendido 
como a existência de consenso quanto à classificação de importância dos fatores que 
agregam qualidade ao cadarço.

Gráfico 6: Dos fatores abaixo, como você classificaria, em grau de dificuldade, para implementar 
uma ação corretiva?

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

Gráfico7: Dos fatores abaixo, como você classificaria, em grau de importância, para atender as 
necessidades dos clientes quanto à qualidade?

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados primários, 2013.

COnSIdERaçõES FInaIS

Com o intuito de atenuar o impacto das não conformidades identificadas no 
estudo, é recomendada a estruturação de um grupo multissetorial para discussão das 
possíveis contramedidas. Já para os colaboradores, é sugerida a abertura de novos 
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canais de aprendizado e troca de experiência, objetivando agregar conhecimento sobre 
a atividade, sendo esta ação estendível para os demais setores.

No que tange as respostas aos clientes e as ações estipuladas após reclamação, as 
notas atribuídas convergem para uma grande oportunidade de melhoria. Aliadas às ações 
de maior participação de outros departamentos e envolvimento de mais funcionários, 
é fortemente recomendado o desenvolvimento da pessoa responsável por concatenar 
todas estas ações para que sejam convertidas em práticas que agreguem melhorias à 
organização e ao processo.

Nos questionamentos relativos aos fatores que mais dificultariam a implantação 
de ações corretivas e que seriam mais importantes no atendimento às necessidades do 
cliente, dentre oito opções em ambos, foi apontado a mão de obra. Isto corrobora este 
como sendo o principal fator de melhoria na qual a organização deve concentrar seus 
esforços.

Valendo-se desta informação, faz-se necessário realizar novas ações de 
conscientização dos funcionários de modo a incutir o entendimento de responsabilidade 
e comprometimento com o cliente e os seus requisitos. A realização do evento interno 
anual da “Semana da Qualidade” vem ao encontro desta necessidade, contudo mais 
ações deste tipo poderiam resultar em um maior engajamento.

A grande interferência humana e as falhas inerentes ao processo são os principais 
agentes geradores de não conformidade, e são estes os pontos nos quais devem residir 
as ações de melhoria, tanto na detecção quanto na eliminação dos problemas.
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