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AvAliAçÃO dA quAlidAdE dOS SErviçOS 
dO PArquE TEmáTiCO nA PErCEPçÃO dOS 
CliEnTES: um ESTudO dO PArquE BCW – 

BETO CArrErO WOrld/SC
Luiz Carlos da Silva Flores1 

Bianca Vanessa Florencio Inácio2

rESumO

Este trabalho pesquisou a satisfação dos serviços prestados pela empresa J. B. World 
Entretenimentos S/A. O objetivo foi avaliar a qualidade dos serviços prestados pela empresa 
na percepção dos clientes, a partir do modelo referencial da escala Servperf. O estudo da arte 
abordou os temas marketing de serviços, organizações de turismo, qualidade em serviços, 
satisfação dos clientes e escalas de medição Serqual e Servperf. A tipologia usada foi pesquisa-
diagnóstico, caracterizando-se como pesquisa descritiva, e delineamento quantitativo. 
Os visitantes do parque foram a população pesquisada e amostra foi não aleatória. Foi 
empregado para a coleta de dados um questionário com perguntas fechadas, utilizando o 
modelo referencial da escala Serperf  e escala de avaliação tipo Likert. Com os resultados, foi 
possível definir o perfil dos visitantes, descrever o comportamento dos visitantes e avaliar as 
dimensões de tangibilidade, empatia, responsividade, segurança e confiabilidade.

Palavras-chave: Qualidade dos serviços. Satisfação dos clientes. Escala Servperf. Parques 
de temáticos.

1 inTrOduçÃO

O ambiente organizacional é influenciado pelos efeitos dos ciclos de mudanças mais curtos 
e rápidos, influenciando o comportamento das organizações e seus stakeholders, principalmente 
os clientes, que bem mais informados e com acesso fácil as tecnologias da nformação, “importam-
se não só com os produtos da empresa, mas também com a sua imagem e com que ela defende” 
(KOTLER, 2010, s.p.). Neste cenário o marketing assume um papel importante. 

O marketing é todo caminho que o produto ou serviço percorre desde a sua criação até a 
entrega ao cliente, destacando-se a importância de se obter feedback do cliente, avaliando-se o 

1 Professor do Curso de Administração. E-mail: luiz.flores@univali.br.
2 Egressa do Curso de Administração. E-mail: bianca.inacio.sc@gmail.com.
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nível de satisfação. A satisfação é o sentimento de prazer ou descontentamento em relação a 
um produto, que se segue logo após uma comparação entre expectativa e realidade percebida 
pelo comprador (KOTLER, 2005).

No ramo de entretenimento, os brasileiros procuram no produto nacional o atendimento 
das suas necessidades de lazer e diversão, e as opções vão desde cinemas, festas, praias, 
parques naturais ou temáticos, passeios turísticos, entre outros. O objetivo de um parque 
temático é proporcionar diversão e entretenimento, com um conjunto de atrações e espaço 
capaz de entreter seus visitantes.

Atualmente, no Brasil, existem cerca de 30 parques temáticos, de diversos segmentos, 
espalhados em território nacional, sendo que três deles estão na preferência dos usuários de 
entretenimento: o Beto Carrero World - SC, o Beach Park – CE, e o Hopi Hari - SP.

O Beto Carrero World (BCW) atua no segmento de parque de diversão, proporcionando 
entretenimento e lazer aos seus visitantes. Foi fundado em 28 de dezembro de 1991, sendo 
considerado o maior parque temático da América Latina, e nos próximos anos pretende ter 
seu reconhecimento em nível mundial.

A satisfação do cliente é um importante indicador para a melhoria contínua e para o 
sucesso no alcance dos objetivos de uma organização. Neste trabalho lança-se o seguinte 
problema de pesquisa: Quais são os aspectos de qualidade de serviços que influenciam mais na 
satisfação do cliente? Para responder a esta questão, definiu-se como objetivo geral avaliar 
a qualidade do serviço prestado pelo parque BCW, na percepção dos clientes durante sua 
visita, utilizando-se o modelo da escala Servperf  de avaliação da qualidade.

A empresa até o momento não tinha realizado uma pesquisa desta natureza, com 
bases científicas, contribuindo assim para o fornecimento de informações sobre a percepção 
dos clientes sobre a qualidade dos serviços, de forma a orientar a tomada de decisão. Foi 
realizada pesquisa com o tema “parques temáticos” na base de dados Periódicos CAPES 
(foram encontrados 80 artigos e o período de busca foi os últimos 5 anos) e Google Scolar 
(páginas em português, no período de 2014 e 2015, foram encontrados 1.360 trabalhos), 
demonstrando pouca produção sobre o tema. Dessa forma este artigo contribui para a 
produção do conhecimento em “parques temáticos”.

2 rEviSÃO TEÓriCA

2.1 Gestão de serviços

Atualmente a gestão de serviços está no centro das atividades econômicas de qualquer 
sociedade. Las Casas (2014) relata que, em uma economia complexa, tanto os serviços 
comerciais como os de infraestrutura (transportes, comunicação, etc.) funcionam de forma 
intermediária entre os canais de distribuição e o consumidor final, bem como o setor de 
serviços é um dos mais prósperos na economia, empregando muitas pessoas.
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Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005, p.30), “serviço é uma experiência perecível 
e intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de co-produtor”. 
Já Kotler (2005, p.248) afirma que “serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 
intangível, que uma parte oferece à outra e que não resulta na propriedade de nada e sua 
execução pode estar ou não relacionada a um produto concreto”.

Na intangibilidade, diferente dos produtos que são concretos e podem ser tocados e 
sentidos, os serviços não podem ser vistos, nem tocados e nem sentidos antes de serem 
adquiridos. Antes de um cliente adquirir um serviço, ele procura por um sinal que caracterize a 
qualidade daquele serviço, pela observação das instalações, do treinamento dos funcionários, 
equipamentos, clareza de informações e preços. Portanto o desafio dos prestadores de 
serviços é demonstrar provas que tornem o intangível em tangível, fazer o cliente perceber 
o serviço (KOTLER, 2005).

A característica de inseparabilidade está relacionada com os serviços de modo geral, 
como são produzidos e consumidos simultaneamente. Quando o prestador de serviço 
executa um serviço, ele acaba se tornando parte dele. Geralmente o cliente está presente na 
execução do serviço, assim a interação entre prestador de serviço e cliente é fundamental 
(KOTLER, 2005).

Já na característica da variabilidade, os serviços dependem de quem o fornece 
e de quando e onde são fornecidos, o que o torna altamente variável, tornando difícil 
a padronização de um serviço. O cliente também sente dificuldades em distinguir qual 
melhor maneira resultará no serviço procurado (LAS CASAS, 2014). E a perecibilidade 
está relacionada ao fato de que os serviços não podem ser estocados, devem ser prontamente 
consumidos (KOTLER, 2005).

Las Casas (2014) classifica os serviços por grupos de atividades, com base na Classificação 
Nacional das Atividades Econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) sendo: Serviços de alojamento e alimentação; de reparação, confecção e manutenção; 
de higiene pessoal, saunas, termas e fisioterapia; serviços de diversões, radiodifusão e 
televisão; entre outros (IBGE, 2015). Pode-se verificar nesta classificação a diversidade de 
atividades incluídas no setor de serviços. Dessa forma, o parque Beto Carrero World (BCW) 
se encaixa na classificação de serviços de diversões, considerando o seu propósito  (declarado 
na sua missão, que será apresentada na parte do caso).

No setor de serviços o importante é destacar-se pela qualidade, tendo em vista que 
há momentos em que o mercado irá oferecer a execução de um serviço semelhante ao que 
o concorrente oferece, até mesmo em relação ao preço, e é nesse momento que a qualidade 
ofertada pode ser um fator decisivo para o consumidor optar por uma empresa, em vez de 
outra. Las Casas (2014, p. 297) argumenta que “os serviços bem feitos geram satisfação 
aos clientes atendidos, que voltam a comprar ou indicam a outros de seu relacionamento”, 
aumentando a demanda e os lucros.

Neves (2006) descreve dez fatores que determinam a qualidade de um serviço, sendo 
eles: a competência, que é o conhecimento que uma empresa possui para fornecer o serviço; 
a constância, descrita como o desempenho e a segurança sempre constantes; a reatividade, 
marcada pelo esforço da organização em responder a um consumidor; a acessibilidade, que 
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garante o fácil contato do consumidor para com os membros da organização; a compreensão, 
que é o empenho da organização em entender e atender às necessidades do consumidor; a 
comunicação, que pretende manter os consumidores informados do conteúdo da oferta; a 
credibilidade, que é a garantia de seriedade da organização para com os seus consumidores; a 
segurança, representada pelo amparo que o consumidor recebe da organização em relação aos 
riscos; a cortesia, em que os profissionais têm desempenho educado e cordial aos consumidores; 
e, por fim, a tangibilidade, representada pelo esforço da organização para materializar o 
serviço para criar uma imagem ao consumidor.

O turismo é predominantemente caracterizado como uma atividade de serviço 
e vem crescendo consideravelmente nos últimos anos como atividade econômica e de 
desenvolvimento local. No centro do sistema turístico (BENI, 2006) estão o ambiente 
natural e as organizações do turismo, tais como hotéis, transportes, restaurantes, parques 
(de interesse deste trabalho), entre outros.

2.2 Turismo e Organizações de turismo – Parques

O turismo é definido por Milone e Lage (2000, p. 26) como “ciência, a arte e a atividade 
de atrair, transportar e alojar visitantes, a fim de satisfazer suas necessidades e seus desejos”. 
Já Karassawa (2003, p. 29) expõe que turismo “significa uma viagem em circuito, ou seja, 
saída de um ponto de origem e volta à mesma origem inicial, depois de um giro distante 
do domicílio”. Enquanto Beni (2006, p. 34) define que “turismo refere-se a provisão de 
transporte, alojamento, alimentação e serviços relacionados para viajantes domésticos e do 
exterior, compreendendo a viagem para todos os propósitos, desde recreação até negócios”.

O elemento central do turismo acaba sendo o homem, pois em torno dele se desenvolve 
o processo turístico devido ao seu desejo ou à sua necessidade, os quais proporcionam a 
origem às várias atividades econômicas causadas pelo turismo (KARASSAWA, 2003). Sendo 
assim, Beni (2006) denomina como visitante toda pessoa que busca opções de turismo em 
uma localidade que não seja o de sua residência.

Existem duas classificações de turismo, o receptivo e o emissivo. O turismo receptivo 
definido por Zardo é o “fluxo de entrada de turistas em uma localidade”, aqueles que procuram 
em uma região ofertas de entretenimento e lazer. E, o emissivo, que diz respeito ao “fluxo de 
saída de turistas que residem em uma localidade” (ZARDO, 2003, p.8). Os serviços turísticos, 
de acordo com Beni (2006), podem ser classificados como: receptivo, aquele que inclui 
atividades hoteleiras e extra-hoteleiras; de alimentação, engloba os produtos e os serviços 
na comercialização dos alimentos; de transporte, atividade relacionada desde a residência à 
destinação turística e no centro receptor; públicos, providos pelas administrações turísticas 
e pontos de informações e os serviços de recreação e entretenimento, no caso específico, o 
parque temático BCW.

Em outro ponto, o mercado turístico é formado pelos atrativos turísticos naturais ou 
construídos, entendido como todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico, 
que motiva o deslocamento de turistas nacionais ou internacionais para conhecê-los e 
tornando indispensável o conjunto de infraestrutura de apoio, instalações e serviços para o 
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desenvolvimento da atividade turística. E por fim o produto turístico é entendido como tudo 
que é oferecido aos turistas, incluindo atrações naturais, diversões, museus, paisagens, entre 
outros (OLIVEIRA, 2002).

Por ser uma atividade muito diversificada, existem várias empresas que atuam no setor 
do turismo. Entre essas, encontram-se os parques temáticos. Oliveira (2002, p. 181) classifica 
os parques temáticos como “empreendimentos que se utilizam de temas diferenciados na 
ambientação física de suas atrações e têm como um de seus objetivos comerciais o estímulo 
de atividades turísticas”. Os parques temáticos ainda podem ser aquáticos, aqueles que se 
utilizam de atrações relacionadas à água; e de diversão, que proporcionam algum tipo de 
lazer recreativo (SUPINO, 2004).

Assim, o conceito de parque temático de diversão remete à diversão familiar, na qual 
todo o ambiente é tematizado para o divertimento. Por um lado há o caráter emocional 
destinado aos visitantes, que além de se divertirem e relaxarem, sentem-se em outro espaço 
ou lugar; e no outro lado, está o conteúdo econômico, todos os serviços e produtos que 
financiam esse divertimento (SECALL, 2001). Nesse sentido, o marketing de serviços auxilia 
na identificação das necessidades dos consumidores e define o conjunto de atividades, mix 
marketing, com o objetivo de satisfação dos mesmos.

Os parques temáticos de diversão surgem como um elemento fundamental na busca 
do entretenimento e na prática do lazer, uma vez que podem concentrar em um mesmo 
ambiente várias formas de atrações e diversões, proporcionando formas de relaxamento, 
adrenalina e alegria, como é o caso em estudo, que oferece um mix de atrações, infraestrutura 
e serviços, com objetivo de entretenimento e lazer aos seus visitantes.

2.3 Marketing de serviços e o cliente

O marketing de serviços é definido por Lovelock e Wirtz (2010) como todo esforço 
estratégico e competitivo em conjunto com atividades funcionais direcionadas a serviços, 
que vai além das atividades tradicionais do departamento de marketing. Las Casas (2014, 
p.221) afirma que a empresa que adota o marketing de serviços faz “um direcionamento das 
atividades dos comerciantes no sentido de respeitar o consumidor como uma importante e 
vital parte no processo de comercialização”.

O marketing de serviços oferece ferramentas que auxiliam o destaque do produto 
ou serviço, fazendo com que atinja seu público-alvo e defina estratégias para uma boa 
apresentação do mesmo. Las Casas (2014) define que o composto de serviços se baseia em 
algumas ferramentas, que são classificadas como 8P’s: produto, preço, praça, promoção, perfil, 
pessoas, processos e procedimentos, sendo que no centro do composto está o cliente.

O comportamento do cliente é o sinalizador das atividades do marketing de serviços. 
Silva (2002, p.182) define o “comportamento do cliente é o conjunto e atitudes físicas e 
mentais dos clientes que resultam na seleção, compra, pagamento e utilização de um bem ou 
serviço”. Em alguns casos, pode-se observar o efeito pré e pós compra que um produto ou 
serviço causa ao cliente.Essa variação pode ser relacionada com a satisfação dele.



16 - Caderno CientífiCo

Já Mowen e Minor (2003, p. 3) afirmam que “o comportamento do consumidor é definido 
como o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, 
no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”. Observa-se que 
existe um processo de troca, cujo cliente e empresa estão em pontas opostas, e entre eles 
estão os recursos a serem transferidos. O processo de troca é um elemento fundamental 
do comportamento do consumidor. Existe ainda a fase de aquisição, na qual podem ser 
observados fatores que influenciam as escolhas do consumidor. O consumo é o modo como 
os consumidores utilizam um produto ou serviço e as experiências que eles obtêm com este 
uso. A disposição é referente àquilo que os consumidores fazem com o produto, depois de 
já utilizado, sendo que nesta última fase se pode observar a satisfação dos consumidores 
(MOWEN; MINOR, 2003).

Um cliente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra mais, fala bem da empresa e dos 
seus produtos e presta menos atenção na concorrência (KOTLER, 2005). Todo processo positivo 
que um cliente tem em relação a uma empresa torna viável a fidelização do cliente. De acordo 
com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005, p. 145), “além da propaganda, do comprometimento 
da empresa com a qualidade, a qualidade de serviço é focalizada nos funcionários ao definir 
padrões explícitos de desempenho e, o que é mais importante, constrói uma base de clientes 
fiéis”. Verifica-se que os autores concordam que a satisfação do cliente, além de criar um vínculo 
de confiança, faz também que com ele recomende a empresa de maneira positiva.

Kotler (2005, p. 53) afirma que ‘‘satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 
resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação 
às expectativas das pessoas’’. Compreende-se que a satisfação é o desempenho percebido 
pelo cliente em relação ao desempenho oferecido pela empresa, sendo assim, se uma empresa 
não atender às expectativas das pessoas, estas estarão insatisfeitas, enquanto que se o 
desempenho atender às expectativas, o consumidor estará satisfeito e se excedê-las estará 
altamente satisfeito.

Empresas voltadas para os clientes são adeptas do desenvolvimento de clientes, e 
não apenas de produtos. Assim, algumas empresas de serviços, para se diferenciarem dos 
concorrentes, oferecem uma garantia do serviço e adotam como boa prática que “cada contato 
com um cliente é um momento de verdade, uma oportunidade de satisfazer ou não o cliente” 
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005, p.145)

Pelo fato da característica de intangibilidade do serviço, há uma abordagem diferenciada 
para se medir a qualidade de serviços. Como os clientes estão frequentemente envolvidos 
no processo de produção de um serviço, é dele que se extrai a percepção e o resultado em 
relação a um bem, comparando essas duas determinantes posteriormente.

Lovelock e Wirtz (2010) recomendam a escala Servqual, criada por Zeithaml, 
Parasuraman e Berry em 1985, a qual possui cinco variáveis denominadas de determinantes 
da qualidade: a tangibilidade (aparência dos elementos físicos); a confiabilidade (desempenho 
da confiança); a responsividade (rapidez e agilidade); a segurança (credibilidade e proteção); e 
a empatia (boa comunicação e entendimento do cliente). A partir dessas variáveis, são feitas 
perguntas que possibilitam identificar as expectativas e posterior percepção dos clientes em 
relação a um determinado serviço.
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Seguindo a mesma proposta da Servqual, a Servperf contempla apenas o componente 
‘percepção’. Miguel e Salomi (2004) descrevem a Servperf, criada por Cronin e Taylor (1992), 
com o objetivo de verificar somente a percepção de desempenho dos serviços. Esse modelo 
foi criado para ressaltar que a satisfação é conceituada mais como atitude do cliente com 
relação às dimensões da qualidade e não deve ser medida por meio das diferenças entre 
expectativas e desempenho, e sim como uma percepção do desempenho. Miguel e Salomi 
(2004) destacam que os resultados são mais bem percebidos em relação à qualidade, que é 
diretamente influenciada apenas pela percepção (de desempenho).

Segundo Lacerda (2005, p.20), “qualidade é a filosofia de gestão que procura alcançar 
o pleno atendimento das necessidades e a máxima satisfação das expectativas dos clientes”. 
A satisfação das expectativas dos clientes é um importante medidor de qualidade, por este 
motivo empresas vêm cada vez mais adquirindo relatórios, pesquisas, entre outros, para 
obter respostas de seus produtos ou serviços. Isso requer tempo e muitas vezes um elevado 
custo, mas as respostas obtidas podem melhorar as vendas e assim alavancar os lucros.

A qualidade dos serviços pode ser diagnosticada pelos cinco GAP´s desenvolvidos por 
Zeithaml, Parasuraman e Berry (1985, apud CARDOSO; NETO, 2004) descritos a seguir: 
Gap 1 entre as expectativas do consumidor e a percepção da gerência (caracteriza-se pela 
ausência de percepção dos gerentes em relação às verdadeiras expectativas dos clientes); Gap 
2 entre a percepção da empresa e as especificações do serviço (considerando que, embora a 
gerência perceba as expectativas dos clientes, não consegue traduzi-las em especificações 
do serviço); Gap 3 entre as especificações do serviço e a prestação do serviço (o serviço já 
foi especificado, no entanto, sua execução ainda deixa a desejar); Gap 4 entre a prestação 
de serviço e as comunicações externas aos consumidores (representa todo processo de 
marketing da empresa e é caracterizado pela comunicação de um serviço que realmente pode 
ser prestado); e Gap 5 entre o serviço esperado e o serviço percebido (esta lacuna só ocorre 
caso uma das outras ocorram simultaneamente).

Estes GAP’s afetam o nível de satisfação de serviço prestado ao consumidor final. A 
avaliação e a observação trazem o diagnóstico de onde a empresa pode estar falhando quando 
o nível de satisfação não é atingido. A escala Servperf  é formada por 22 itens de referencial 
que medem as cinco dimensões, em geral, esses itens são apresentados no questionário 
aplicado que avaliará a percepção da qualidade dos serviços prestados.

Para este estudo, com o objetivo de verificar a percepção desempenho da qualidade 
do visitante, adotou-se o modelo referencial da escala Servperf, pois esse instrumento 
apresenta melhor desempenho na avaliação da percepção que o cliente tem em relação ao 
serviço prestado.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Para alcance dos objetivos desta pesquisa foi utilizada a pesquisa exploratório-descritiva, 
com delineamento quantitativo. O principal objetivo da pesquisa exploratória é ajudar a 
compreender o problema enfrentado pelo pesquisador por meio da exploração, enquanto que 
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a pesquisa descritiva é aquela que tem como objetivo descrever características de um grupo 
(MALHOTRA, 2006).

População é o conjunto de elementos para os quais se deseja que as conclusões da 
pesquisa sejam válidas e que pode ser observada sob as mesmas condições; enquanto 
que amostra é uma parte representativa desta população (BARBETTA, 2007). Para os 
objetivos desta pesquisa foram considerados como população os visitantes do parque no 
período de janeiro e fevereiro de 2015. Adotou-se como procedimento de amostragem a 
não aleatória, sendo que os visitantes eram abordados e convidados a responderem ao 
questionário. O tamanho da amostra foi definido considerando o erro amostral de 5% e 
população desconhecida. Dessa forma e utilizando a proposta de Barbeta (2007), chegou-
se a uma amostra de 400 visitantes.

Para coleta dos dados foi utilizado um questionário, elaborado em três partes, primeira 
com o objetivo de caracterizar o visitante; a segunda, o comportamento; e a terceira, medir a 
satisfação do visitante. Para medição da satisfação do cliente foi utilizado o modelo da escala 
Servperf, como 22 questões determinantes da qualidade, trazendo as percepções dos visitantes 
do parque BCW, a fim de medir as cinco variáveis da qualidade do serviço. Para avaliação foi 
utilizada uma escala de Likert, com intervalo de 1 a 5, sendo o (1) Péssimo e o (5) Ótimo.

Após o levantamento de dados foi feito o tratamento dos dados para verificar a validade 
dos questionários preenchidos por completos ou ilegíveis. As respostas dos questionários 
foram passadas para os softwares Excel e Shpinx 5.0.

4 CArACTEriZAçÃO dO CASO: BCW

O empreendimento BCW atualmente é o maior parque temático da América Latina 
e conta com diversas atrações, distribuídas em seus 14 milhões de m² em três grandes 
segmentos, sendo eles: shows, parque e zoológico.

O Beto Carrero World também é sede de eventos e feiras famosas como, BNT 
MERCOSUL (feira que reúne e premia as principais agências de turismo localizadas no 
Mercosul), Dream Valley Festival (o mais conceituado e premiado evento de música eletrônica 
internacional que ocorre no país), entre outros.

Atualmente, oferece mais de 100 atrações e uma estrutura de apoio que inclui: recepção 
interna, bancos financeiros, trens de transporte pelo parque, produtos da marca BCW, 
telefones públicos, cadeira de rodas para pessoas com necessidades especiais, farmácia e 
ambulatório, lojas terceirizadas, restaurantes, cenários temáticos, lanchonetes, sorveteria e 
fotos nas atrações.

Recentemente o parque realizou acordos com os estúdios norte-americanos 
DreamWorks e Universal, o que lhe permite explorar oficialmente atrações inspiradas nos 
sucessos do cinema, como Madagascar, Shrek e outros.

A estrutura de brinquedos foi desenvolvida para atender a todos os públicos, incluindo 
crianças, jovens e adultos. Entre os diversos brinquedos estão a Fire Whip, que significa 
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chicote de fogo; a maior Montanha Russa da América Latina, com 700 metros de extensão; 
a Big Tower, com 100 metros de queda livre. O mais novo brinquedo inaugurado é o Crazy 
Rivers, uma adaptação do brinquedo Império das Águas, entre outros.

O parque BCW possui um zoológico com quase 1000 animais, entre leões, tigres, 
ursos e répteis; um centro de primatologia, com maternidade e consultório veterinário. 
Recentemente o parque ficou conhecido por ter o primeiro filhote de leão branco nascido em 
cativeiro no Brasil.

5 rESulTAdOS dA PESquiSA

Após o tratamento dos dados foram considerados 399 questionários válidos, aplicados 
no período de janeiro a fevereiro de 2015 aos visitantes que estavam presentes no parque. Na 
apresentação dos resultados, esses mesmos visitantes foram denominados de respondentes.

5.1 Perfil dos respondentes

O perfil dos respondentes foi identificado pelos elementos gênero, faixa de idade, 
origem dos visitantes, renda familiar e repetição da visitação. Quanto ao gênero, 
verificou-se uma paridade, sendo feminino (49%) e masculino (51%), não havendo 
variação significativa gênero.

Já quanto à faixa de etária, 26% dos respondentes compõem o grupo de 30 a 34 anos, 
seguidos pelos grupos de 35 a 39 anos (25%), de 40 a 44 anos (16%), de 25 a 29 anos (14%), 
de 20 a 24 anos (9%), de 45 a 49 anos (5%), com mais que 50 anos (3%) e de 16 a 19 anos (2%). 
O grupo de pessoas de 30 a 39 anos foi mais evidenciado na coleta de dados, com um desvio 
padrão de 1,51, fato que chama a atenção, pois O BCW é um estabelecimento de diversão 
construído mais para jovens; por outro lado, demonstra que o parque também é atrativo para 
pessoas adultas.

Quanto à origem dos respondentes, verificou-se que 43% dos visitantes são do estado 
de Santa Catarina, Paraná (18%), São Paulo (16%), Rio Grande do Sul (15%) e outros estados 
(8%). Mesmo estando no período de férias, encontrou-se um número maior de visitantes 
locais – de Santa Catarina.

Quanto à renda familiar mensal, verificou-se que 44% dos respondentes informaram 
uma renda na faixa de 5 a 10 Salários Mínimos (SM), seguidos da faixa de 1 a 4 SM (34%), a 
faixa de 11 a 15 SM (14%) e a faixa acima de 15 SM (8%). Foi considerado o valor do salário 
mínimo de R$744,00, praticado no período da pesquisa. A pesquisa demonstra que o parque 
é visitado por pessoas de todas as faixas de renda e que o custo da visitação é acessível a 
todas as classes sociais.

Quanto ao comportamento dos visitantes, 41% dos respondentes afirmaram que 
foi a primeira vez que estavam visitando o parque, enquanto que 59% afirmaram que 
estavam repetindo a visita. Destes que repetiam a visita, 48% já visitaram o parque 2 a 3 
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vezes, 30% repetiram 4 a 6 vezes, acima de 7 vezes, 19% dos respondentes, e apenas 3% 
não lembravam de quantas vezes já visitaram o estabelecimento. Verifica-se que o parque 
atende a necessidades e expectativas dos visitantes e estes repetem a visita, principalmente 
aqueles que residem na região.

Ainda quanto ao comportamento dos visitantes, 80% dos respondentes estavam 
acompanhados da família; 13%, de grupo de amigos; 4%, do grupo de escola e outros 
(3%). Percebe-se que o parque é um ambiente mais familiar e de integração com amigos. 
Deve-se considerar também que o parque BCW é uma atração turística e recebe diversos 
tipos de excursões.

5.2 Avaliação da qualidade dos serviços

A seguir serão apresentados os resultados da avaliação da qualidade a partir das dimensões 
estabelecidas pela escala Servperf, sendo tangibilidade, confiabilidade, responsividade, 
segurança e empatia, utilizando uma escala de 5 pontos, sendo que o 5 – Ótimo, concordo 
integralmente com a afirmativa; o 3 - Regular, a afirmativa ficou dentro do esperado, e o 1 - 
Ruim, discordo totalmente com afirmativa, e o 4 e 2 são valores intermediários.

Os gráficos 1 e 2 apresentam a avaliação das dimensões de tangibilidade e confiabilidade.

  Gráfico 1: Avaliação da Tangibilidade           Gráfico  2: Avaliação da Confiabilidade

Fonte: Dados primários (2015).

Observa-se no Gráfico 1, na avaliação da dimensão Tangibilidade, que as variáveis 
Brinquedos (93,80% - representado pela soma de Bom [46,90%] mais Ótimo [46,90%]), 
Ambiente físico (92,50%), Educação e comunicação dos funcionários (89%) e Higiene nos 
banheiros (87,70%), obtiveram o nível de satisfação desejável. Já a variável Facilidade no 
entendimento dos materiais (76,70%) obteve o nível de satisfação aceitável, enquanto que a 
variável Local para descanso e relaxamento obteve o nível de satisfação crítico (58,40%). 

Observou-se que alguns fatores podem ter influenciado na avaliação dos visitantes 
quanto aos locais para descanso e relaxamento. O parque não possui este espaço ou está em 
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processo de implantação, bem como faltam algumas áreas para proteção contra a chuva, 
sol e vento nas filas das atrações.

Verifica-se no Gráfico 2 – dimensão Confiabilidade – que, das cinco variáveis 
apresentadas, apenas a Execução das atrações obteve o desempenho desejável, com 86,90% 
(representado pelo somatório de Bom [39,80%] mais Ótimo [47,10%]). A Variedade 
gastronômica (78,20%) alcançou o nível de satisfação aceitável; enquanto que as variáveis 
Serviços corretos do parque (64,90%), Comprometimento (62,90%), Tempo de espera nas 
atrações (39,60%) foram classificadas como nível de satisfação crítico.

Em relação ao nível crítico da variável Serviços corretos, justifica-se em decorrência 
da falta de entendimento do visitante com qualquer material disponibilizado pelo parque ou 
alguma ocorrência não solucionada.

O comprometimento do parque pode ter sido influenciado pela baixa avaliação da 
variável de serviço correto, esse nível se dá em decorrência da variável citada anteriormente, 
visto que se o nível de serviço do parque não foi atingido, o comprometimento do parque 
também é afetado.

Observa-se que a variável tempo de espera nas atrações pode ter sido influenciada 
devido ao período de férias de finais de ano, que é o período que mais atrai visitantes, pois é 
a alta temporada.

Lovelock e Wirtz (2010) mencionam que a dimensão confiabilidade requer muito 
esforço da empresa, visto que é um sentimento baseado nas experiências passadas e, por 
hora, o quesito mais difícil de conquistar em matéria de serviços.

As dimensões Responsividade (Gráfico 3) e Segurança (Gráfico 4) estão apresentadas 
a seguir:

Gráfico 3: Avaliação da Responsividade              Gráfico 4: Avaliação da Segurança

Fonte: Dados primários (2015).

Observa-se no Gráfico 3 que, na dimensão Responsividade, as variáveis Agilidade dos 
funcionários (87,50% representado pelo somatório de Bom (45,40%) mais Ótimo (42,10%) e 
Conhecimento dos funcionários sobre os horários das atrações (86,30%) obtiveram o nível 
de satisfação desejável. Já a variável Qualidade no atendimento alcançou o nível de satisfação 
crítico, com 64,10%.
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O nível crítico de avaliação da variável da qualidade no atendimento dos quiosques e 
lanchonetes pode ser atribuído ao treinamento dos colaboradores e às contratações adicionais 
para atender à demanda de visitantes neste período.

Na dimensão Segurança, são avaliadas as variáveis Qualidade de comidas e bebidas; 
Sinalizações informativas das atrações; e a Expectativa de divertimento das atrações. Verificou-
se que essa dimensão desempenhou o nível desejado nas variáveis Sinalizações das atrações 
(93,20% - representado pelo somatório de Bom [41,60%] e Ótimo [51,60%]) e Expectativas 
de divertimento (92,20%). A variável qualidade de comidas e bebidas ficou com desempenho no 
nível crítico, pois alcançou 67,20%. O nível crítico da variável qualidade de comidas e bebidas 
pode estar associado ao custo percebido pelo visitante em relação à qualidade oferecida.

A última dimensão demonstrada no Gráfico 5, Empatia, inclui as variáveis de Horário de 
funcionamento; Custo dos produtos gastronômicos adequados à qualidade oferecida; Atendimento 
dos funcionários de maneira individualizada com os visitantes; Recordações do parque como uma 
lembrança de alegria; Expectativa atendida pelo parque; e a Satisfação geral com o parque.

Gráfico 5: Avaliação da Empatia

Fonte: Dados primários (2015).

Observa-se no Gráfico 5 – dimensão Empatia – que as variáveis Recordação do parque  
91,70% (bom – 38,60% mais ótimo 53,10%); Expectativa atendida (91,30%); Horário de 
funcionamento conveniente (90,50%); e Satisfação geral com o parque (90,20%) obtiveram 
o desempenho alcançado com o nível de satisfação desejada. Já a variável de Atendimento 
individualizado (79%), foi classificada com o nível de satisfação aceitável, e a variável Custo 
adequado à qualidade com 44,80%, classificada com o nível de satisfação crítica.

O nível da variável de atendimento individualizado pode ser atribuído à grande 
demanda deste período, que consequentemente atende mais informações, problemas, dúvidas 
e soluções.

Esses resultados demonstram que a maioria dos visitantes está satisfeita na dimensão 
Empatia. Como abordado por Lovelock e Wirtz (2010) a Empatia representa a boa 
comunicação e entendimento do cliente, esta dimensão obteve nível de satisfação desejável 
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possivelmente a boa integração desempenhada pelo parque que visa se colocar no lugar 
de seus visitantes.

6 COnSidErAçÕES finAiS

No setor de serviços é forte a interação entre o cliente e os funcionários e o desempenho 
destes últimos irá influenciar muito a satisfação dos primeiros. Numa organização como o parque 
temático, além da interação com os funcionários, o mix de serviços inclue a infraestrutura, os 
equipamentos, os procedimentos, a comunicação, os quais irão influenciar no desempenho da 
organização e na satisfação dos visitantes. Com o objetivo de avaliar a satisfação dos serviços 
prestados pelo parque BCW na percepção dos seus visitantes, utilizou-se o modelo teórico da 
escala Servperf, que permite a verificação do desempenho da organização.

Foram utilizados para a construção do referencial teórico livros e artigos científicos 
que tratavam dos temas gestão de serviços, organizações de turismo, marketing de serviços, 
clientes e qualidade em serviços. Foram descritas as escalas Servqual e Servperf, observando 
suas características específicas e, em seguida, optou-se pela aplicação da escala Servperf.

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa-descritiva e delineamento de 
método quantitativo. Para a aplicação da pesquisa, foi considerada uma amostra de 399 visitantes, 
com erro amostral de 5%, sendo esta a quantidade de questionários válidos e analisados. Foi 
utilizado um questionário com escala de avaliação baseada nas dimensões da escala Servperf, 
avaliando-se as dimensões de tangibilidade, empatia, responsividade, segurança e confiabilidade.

Com os resultados da pesquisa, descreveu-se o perfil dos visitantes do parque, assim 
como o comportamento dos visitantes, a quantidade de visitas realizadas e os acompanhantes 
da visita. A avaliação das dimensões da qualidade demonstrou que as variáveis com 
melhor desempenho foram brinquedos atuais, ambiente físico, sinalizações informativas 
das atrações, expectativa de divertimento das atrações e expectativa com o parque. Em 
contrapartida, as variáveis com desempenho crítico foram tempo de espera das atrações, 
custo adequado à qualidade, locais para descanso e relaxamento e qualidade de comidas e 
bebidas. Em resumo, as dimensões que obtiveram melhor desempenho foram tangibilidade, 
responsividade, segurança e empatia, sendo que a dimensão confiabilidade não apresentou 
um bom desempenho na percepção dos clientes.

Concluindo, identificou-se que a pesquisa com visitantes utilizando-se a Servperf permite 
medir a percepção dos clientes em relação à qualidade, tornando-se uma boa ferramenta de 
gestão, fornecendo indicadores para a melhoria contínua dos processos e dos serviços da 
empresa e, por consequência, a satisfação dos clientes.
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rESumO 

O objetivo da pesquisa realizada é traçar o perfil dos acadêmicos que estão cursando 
graduação na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Campus Tijucas. Este estudo 
procura identificar as principais características dos acadêmicos, tais como faixa etária, 
saber que motivos os levaram à escolha de determinado curso, quais as pretensões futuras 
em relação ao curso, afinal esses acadêmicos farão parte da pequena parcela de brasileiros 
que tiveram oportunidade de concluir uma graduação. O trabalho é composto por uma 
pesquisa bibliográfica e uma pesquisa empírica. Para a pesquisa empírica, foi elaborado um 
questionário com 18 perguntas, o qual foi respondido por uma amostra de 342 acadêmicos 
dos cursos oferecidos no Campus: Administração, Direito e Pedagogia. Com base nas 
respostas foi possível analisar que a escolha do atual curso foi por iniciativa própria e por 
se identificar com a área do curso, além de ser percebida a satisfação dos acadêmicos com o 
curso escolhido.

Palavras-chave: Acadêmicos. Perfil. Futuro. Escolha.

1 inTrOduçÃO

Nos últimos anos, muitas empresas têm valorizado os profissionais que buscam 
qualificação. Elas entendem que, quanto mais qualificado seu funcionário for, maior valor 
ele agregará à organização. “É preciso colocar as pessoas certas no lugar certo, para agregar 
valor tanto a empresa quanto ao colaborador” (CAVALCANTI, 2001, p.118). Desse modo, as 
empresas investem nos salários como forma de reconhecimento da mão de obra qualificada.

As oportunidades de ingressar em um curso superior e concluí-lo aumentam 
consideravelmente ao longo dos anos. As pessoas podem escolher o curso que mais 
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gostam, que se identificam, que se sintam estimuladas e desafiadas a querer mais, a 
procurar o que realmente as deixam satisfeitas. A escolha do curso pode influenciar 
durante toda a vida do acadêmico, desde o ingresso na universidade, até a tomada de 
decisões da carreira.

Esse estudo apresenta resultados do perfil dos acadêmicos da Universidade do Vale 
do Itajaí (UNIVALI), Campus de Tijucas, turmas 2014/2, dos cursos de Administração, 
Direito e Pedagogia.

O principal objetivo do estudo é traçar o perfil dos acadêmicos, conhecendo um pouco 
mais suas características, suas expectativas pós- conclusão de curso, bem como suas futuras 
carreiras. Afinal, um curso superior pode proporcionar carreiras promissoras.

Este artigo justifica-se pois, a partir deste instrumento de estudo, a instituição de 
ensino superior em questão poderá aprofundar seus conhecimentos em relação ao perfil 
dos acadêmicos, para que futuramente possa aprimorar seus métodos e programas, com a 
finalidade de beneficiar a universidade e seus clientes.

A pesquisa poderá servir para a avaliação do perfil dos alunos da UNIVALI, pretendendo 
auxiliar tanto a instituição quanto o mercado de trabalho sobre o perfil dos futuros profissionais.

Qual o perfil dos atuais acadêmicos dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia 
do Campus Tijucas, 2014/2 e, consequentemente ou não, futuros profissionais para estas 
áreas do mercado?

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

As organizações situam-se em ambientes de constantes mudanças econômicas, sociais, 
políticas, ambientais e tecnológicas. Dentro dessa esfera de imprevisibilidade, as organizações 
exigem funcionários que estejam prontos para lidar com esta situação. É fundamental 
conhecer o perfil dos candidatos às vagas existentes nas empresas, para o desenvolvimento 
nas atividades e nas tarefas que serão executadas.

O mundo globalizado em que se vive exige que as pessoas se adaptem às mudanças, 
aos estilos de vida que a sociedade propõe, à era da tecnologia. Buscar novos caminhos e 
procurar se diferenciar dos demais são algumas das estratégias seguidas para alcançar um 
objetivo; além de planejar e assumir riscos, quando necessário.

O ser humano apresenta muitas divergências quando comparado entre si. “Obviamente, 
o fato de não sermos todos iguais não implica dizer que existem seres inferiores” (ROBBINS, 
2002, p.34). Cada um tem uma cultura, um conhecimento, uma experiência. Isso não o torna 
superior ou inferior, apenas mostra que há uma grande miscigenação que requer solidariedade 
e respeito mútuo. “As pessoas processam informações e chegam a conclusões a velocidades 
diferentes. Elas têm diferentes prioridades ao tomar decisões. Até as mesmas palavras têm 
significados diferentes para pessoas diferentes” (ADIZES, 1998, p.195)

O perfil do trabalhador se modificou muito ao longo dos anos. A busca por melhores 
condições trabalhistas e as oportunidades no mercado de trabalho foram fatores que 
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influenciaram as pessoas a procurarem adquirir conhecimento e qualificação. Como argumenta 
Dutra (1996, p.31), “[...] Acredita-se que as pessoas estejam naturalmente preocupadas em 
escolher uma carreira que atenda a suas necessidades e interesses e que as expresse, uma vez 
que grande parte de suas vidas gira em torno do trabalho”. De fato, passa-se a maior parte 
do dia no local de trabalho, e isso faz refletir se se identifica com o que se está fazendo, ou se 
se devem procurar novos rumos.

O enfoque na qualificação profissional tem conquistado espaço como elemento de 
valorização nas empresas e um diferencial no currículo dos candidatos. Cury (1994, p.28) 
afirma: “[...] Fatores motivadores traduzem fontes de satisfação, indicando sentimentos de 
realização, crescimento profissional e reconhecimento [...]”.

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Uma formação de ensino 
superior agrega conhecimentos ao profissional, tornando-o um diferencial no mercado. No 
momento de recrutamento as organizações estão cada vez mais preocupadas em conhecer 
os valores de criação e cultura que o colaborador estará trazendo para sua empresa, pois o 
currículo não exige essas características, as quais são perceptíveis na prática.

Se lermos alguns currículos, ao acaso, constataremos que aquilo que as 
pessoas escrevem a respeito de si mesmas é orientado para (P) e (A). É o 
que elas fizeram, que diplomas obtiveram e que cargos ocuparam. Isso não 
nos diz muito a respeito de quem elas são como seres humanos. Elas são 
respeitadas? Discordam de uma forma que seja enriquecedora para outros? 
Elas sabem discordar? O currículo não diz se elas são dignas de confiança. 
Talvez elas sejam tubarões que atacam no momento que sentem o cheiro de 
sangue. Talvez o apunhalem se você lhe der as costas. Essas informações 
não aparecem num currículo, mas em minha opinião essa é a coisa mais 
importante que os gerentes precisam saber antes de contratar pessoas. 
(ADIZES, 1998, p.162).

A motivação que leva a maior parte das pessoas a frequentar a universidade é a ambição 
por cargos altamente remunerados que tendem possuir, e um padrão de vida mais elevado que 
proporcionará mais conforto. Essa mesma motivação é o que impulsiona os empreendedores 
a conquistar suas metas e alcançar seus objetivos. “Vamos definir motivação como o processo 
responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance 
de uma determinada meta” (ROBBINS, 2002, p.151).

Com a grande globalização e a divulgação de empreendedores de sucesso, as pessoas 
se autoconfrontam com sua situação e procuram detectar oportunidades para alcançar o 
sucesso por meio do empreendedorismo. Como afirma Dornelas (2001, p.40), “O talento 
empreendedor resulta da percepção, direção, dedicação e muito trabalho dessas pessoas 
especiais, que fazem acontecer”.

O empreendedor possui um papel relevante na sociedade por ser promotor de 
responsabilidades sociais, econômicas, ambientais e possui um perfil com características 
específicas bem desenvolvidas, como a iniciativa e a criatividade inovadora, por exemplo. 
Qualidades estas que as empresas buscam também em seus funcionários, dependendo do 
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setor que será designado para atuação. Disciplinas ministradas nas universidades, assim 
como em cursos esporádicos, ajudam a aperfeiçoar essas qualidades.

Ao ingressar na universidade, até o término do curso, a concretização ou a formulação 
de novas ideias e definições regidas pessoalmente são os elementos da tomada de decisão 
ao término da vida acadêmica em relação à carreira do pós-graduado. Até este momento, 
o perfil do estudante foi reformulado a partir de seus aprendizados na universidade, das 
práticas realizadas e seus objetivos futuros.

3 mETOdOlOGiA

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se o método indutivo-dedutivo. O 
trabalho é composto por uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa empírica. A pesquisa 
bibliográfica buscou fontes em relação ao tema que possibilitou o entendimento e a resolução 
do problema. Já a pesquisa empírica, foi realizada por meio de um questionário com o intuito 
de coletar dados acerca do problema da pesquisa, para que, após a mensuração e a análise 
feita, fosse possível ter uma base para detectar as principais características e os respectivos 
perfis dos acadêmicos da UNIVALI - Campus Tijucas.

A amostra foi obtida na UNIVALI - Campus Tijucas. Na amostragem por subdivisão de 
população se utilizou a amostragem por estratos. Nesta pesquisa serão utilizadas subdivisões 
por cursos presenciais e a distância oferecidos na UNIVALI – Campus Tijucas: Administração, 
Direito e Pedagogia.

A partir dos conceitos estudados na pesquisa bibliográfica, juntamente com a 
determinação do resultado do questionário, foi possível relacionar e analisar os dados. Como 
o questionário aplicado foi o mesmo para todos os cursos, utilizaram-se os diferentes cursos 
do campus como critério de comparação de respostas e análise.

Os questionários foram aplicados aleatoriamente nas turmas dos cursos de graduação 
da UNIVALI – Campus Tijucas entre 14 e 21 de outubro. Devido à incompatibilidade de 
horários, os questionários foram aplicados em horários de aula. A margem de erro aplicada 
nos cálculos estatísticos foi de 3,3%, para uma população de 548 acadêmicos e a amostragem 
foi de 342.

4 APrESEnTAçÃO E AnáliSE dOS rESulTAdOS

Serão apresentados os resultados obtidos por meio da coleta de dados descrita 
anteriormente, analisando-os para compreender as principais características dos acadêmicos 
da UNIVALI – Campus Tijucas.

No curso de Administração foram pesquisados 167 acadêmicos dos 269 regularmente 
matriculados, sendo 57 homens (34,13%) e 110 mulheres (65,87%).
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O curso apresentou idade média de 24 anos, dos quais 58,68% têm idade entre 20 
e 30 anos; e 33,53%, de 17 a 20 anos. Chama atenção o fato de que a maior porcentagem 
dos acadêmicos é representada por mulheres, que estão buscando se inserir no mercado de 
trabalho com mais qualificação, cursando o ensino superior.

Apenas 10,78% dos acadêmicos possuem filhos, enquanto 89,22% não têm. 
Considerando a significativa porcentagem feminina do curso, percebe-se que as mulheres 
não são mais como antigamente, que casavam e construíam uma família. “O papel histórico 
da mulher, como mãe em primeiro lugar e profissional em segundo, mudou definitivamente 
com essa nova geração”. (ROBBINS, 2002, p.33). Hoje elas preferem se dedicar à carreira 
e tornarem-se independentes.

Algumas pessoas são influenciadas pelo meio em que vivem na escolha do curso. Dos 
pesquisados, 22,49% foram influenciados pelos familiares; 16,57%, pela empresa em que 
trabalham; 11,24%, por amigos e/ou conhecidos; e 42,01% não foram influenciadas. Observa-
se que a maior parte dos acadêmicos tiveram iniciativa própria na escolha do curso e que 
poucas empresas incentivam seus colaboradores a cursar ensino superior.

As pessoas que exercem atividade vinculada com a área do curso geralmente têm mais 
facilidade na compreensão de determinados assuntos abordados em sala de aula. 52,10% dos 
pesquisados exercem atividade totalmente vinculada com a área do curso, 36,52% exercem 
atividade parcialmente vinculada e 10,18% exercem atividade que não possui vínculo algum 
com a área do curso. Essa porcentagem menor está buscando melhorar suas condições no 
mercado de trabalho, aperfeiçoando seu conhecimento na área administrativa. 

Quando perguntado quais as pretensões futuras em relação ao curso, 28,65% dos 
pesquisados responderam negócio próprio; 22,47%, mercado de trabalho; 21,35%, concursos 
e mercado de trabalho; 19,10%, concursos; 2,81%, outro curso; e apenas 1,12%, docência. 
Há um grande interesse por parte dos acadêmicos em se tornar empreendedores. Segundo 
Dornelas (2001, p.19), “Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão”. Em 
contrapartida, poucos pretendem se dedicar à docência.

No curso de Direito foram entrevistados 130 acadêmicos em um universo de 187, sendo 
43 homens (33,08%) e 87 mulheres (66,92%). Dentre os entrevistados, pode-se perceber que 
a idade média é de 26 anos, isso mostra que a população é relativamente jovem.

Ao serem questionados acerca do estado civil, 71,54% responderam que estão solteiros 
e 15,38% estão casados. Referente a filhos, 80,77% responderam que não possuem, contra 
apenas 19,23% que possuem filhos, mostrando que a maioria das pessoas hoje opta por 
primeiramente se satisfazer profissionalmente antes de constituir uma família.

Ao responder o que os influenciaram a cursar o ensino superior, 45,04% responderam 
que não receberam influência alguma; 36,64%, dos seus familiares; e apenas 3,84% da empresa 
em que trabalham. Novamente se percebe que as empresas não estão incentivando seus 
colaboradores a cursar o ensino superior. Segundo Bohlander (2005, p.197), “A empresa pode 
certamente ser uma força positiva no processo de desenvolvimento, mas a responsabilidade 
primária para o crescimento de carreira pessoal ainda é do individuo”.
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O que pode justificar essa menor influência das empresas sobre estes entrevistados é a 
questão se estão trabalhando atualmente na área do curso que estão frequentando, em que 
36,64% responderam totalmente, contra o mesmo 36,64% que não possuem vínculo algum.

A falta de vínculo com o atual curso e o baixo incentivo das empresas podem estar 
refletindo no salário, sendo que 35,38% possuem um salário de R$700,00 a R$1000,00; salário 
esse que, para quem não recebe nenhum tipo de auxílio, como Bolsa Art. 170 e ProUni, 
torna-se muito expressivo. Segundo 23,13% dos entrevistados, uma das maiores dificuldades 
de estar cursando o ensino superior é custear o valor da mensalidade.

O cargo de alguém formado em Direito gera um status diante a sociedade. Essas 
pessoas podem se sentir desmotivadas quando sua qualificação não está sendo reconhecida 
e devidamente remunerada. “Para a maioria dos funcionários, o pagamento tem um peso 
direto não apenas em seu padrão de vida, mas também no status e reconhecimento que eles 
são capazes de atingir tanto no emprego quanto fora dele” (BOHLANDER, 2005, p. 254).

Quando questionados em que tipo de escola concluiu o ensino médio, 73,08% 
responderam que concluíram em escola pública e apenas 18,46%, em escola particular. Este 
volume maior de alunos provenientes de escolas públicas pode ser reflexo da grande inclusão 
de pessoas de classe média e baixa que estão tendo a oportunidade de cursar ensino superior 
com benefícios do Governo ou oferecidos pela própria universidade. Destaca-se também que 
a maioria de pais e mães dos entrevistados não teve esta oportunidade: 79,23 % responderam 
que o pai e a mãe não cursaram ensino superior, 3,08% apenas o pai, 3,85% ambos cursaram e 
9,23% apenas a mãe cursou o ensino superior. Pode-se observar que, por meio da qualificação, 
a mulher vem se incluindo cada vez mais no mercado de trabalho.

No curso de Pedagogia foram entrevistados 45 alunos de um total de 92 matriculados, 
sendo que destes 97,78% são do sexo feminino. A relevância desta informação demonstra que 
as mulheres preocupam-se em ingressar em um curso superior. “O fato de as escolas terem 
tendência de ser amplamente organizadas em torno da liderança masculina e do trabalho de 
sala de aula feminino é simplesmente isto - um fato social [...]” (APPLE, 1995, p.34).

Sabe-se que a mulher cada vez mais tem conquistado o seu espaço com oportunidades 
tanto na área da educação, como no mercado de trabalho, exigindo delas instinto de liderança, 
além de outras competências.

Pode-se observar que a maioria dos acadêmicos se encontra na faixa etária dos 20 aos 
40 anos. Utilizando como base de cálculo a média aritmética de intervalos, obtém-se a média 
de 31 anos de idade para o curso de pedagogia.

57,78% das mulheres possuem filhos, contra 40% que não os possuem e 48,89% 
encontram-se na situação civil de casado (a), contra 31,11%, de solteiro (a). Nota-se que o 
perfil do curso é formado relativamente de mulheres casadas e com filhos.

Dos acadêmicos, 86,67% estudam e trabalham, sendo que mais de 50% exercem 
atualmente alguma atividade vinculada com a área de pedagogia.

Apenas 13,33% concluíram o ensino médio em escola particular, contra 68,89% que 
concluíram em escola pública e 84,44% dos pais não possuem nenhum curso superior.
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O Gráfico 1 mostra o interesse na carreira após a conclusão do curso. O interesse 
demonstrado na construção de um negócio próprio ou ingressar em outros cursos apresenta-
se baixo se comparado com concursos, mercado de trabalho e docência. Após a conclusão 
de um curso superior, a maior parte dos formados procura estabilizar-se financeiramente e 
profissionalmente. Portanto a busca por uma oportunidade que garanta esta estabilidade – 
além de proporcionar que todo conhecimento adquirido na universidade possa ser colocado 
em prática - cresce e torna-se um de seus objetivos principais.

Gráfico 1: Pretensões futuras dos acadêmicos em relação ao curso de Pedagogia

 Fonte: Pesquisa de campo.

Gráfico 2: Grau de satisfação dos acadêmicos em relação aos cursos 

Fonte: Pesquisa de campo.

Analisando o Gráfico 2, pode-se observar o grau de satisfação dos cursos de 
Administração, Direito e Pedagogia oferecidos pela UNIVALI – Campus Tijucas. As turmas 



32 - Caderno CientífiCo

2014/02 apresentam-se em grande parte satisfeitos, representando 69,01% do total da 
amostra de 342 alunos. A satisfação dos alunos é de grande importância para a instituição, 
pois isto ajuda no reconhecimento da sua qualidade de ensino perante a sociedade.

Com este grau de satisfação elevado, a UNIVALI se torna uma das melhores instituições 
privadas de ensino superior do estado de Santa Catarina.

Conforme dados levantados da pesquisa, conclui-se que mais de 50% dos acadêmicos 
encontram dificuldades em conciliar trabalho e estudo. Devido à jornada de trabalho enfrentada 
por alguns alunos, o tempo disponível para os estudos dos acadêmicos se torna um dos 
obstáculos para um bom desempenho durante o tempo de permanência da universidade.

No questionamento sobre o motivo pela escolha do curso, 47,90% afirmaram 
possuir identificação com a área do curso. A determinação na tomada de uma decisão é 
um fato de grande importância não só no âmbito acadêmico, mas também serve como 
característica para um bom perfil de profissional. Identificar-se com a área de atuação 
pretendida é a ferramenta chave para um bom desempenho, além da oportunidade de 
crescimento no mercado de trabalho, garantindo melhores cargos e, consequentemente, 
os melhores salários.

5 COnSidErAçÕES finAiS

Com esta pesquisa pôde-se observar e analisar, além do perfil dos acadêmicos dos 
cursos de Administração, Direito e Pedagogia do Campus Tijucas da UNIVALI, o grau de 
satisfação dos cursos escolhidos, as dificuldades encontradas pelos estudantes e o motivo 
pelo qual escolheram o curso.

A UNIVALI possui um perfil de acadêmicos relativamente jovens e com grande 
porcentagem do gênero feminino. Dentre os três cursos oferecidos, o curso de Administração 
destaca-se por possuir o maior número de matrículas.

A busca por qualificação é o resultado do mercado competitivo que busca pessoas com 
um bom perfil profissional para desempenhar as diferentes atividades a serem exercidas. 
Como analisado na pesquisa, a maioria dos alunos busca por melhores posicionamentos no 
mercado de trabalho, bem como os melhores salários.

A pesquisa é relevante tanto para pesquisadores e para o mercado de trabalho, como 
para a instituição de ensino superior UNIVALI, pois ela poderá averiguar o perfil de seus 
clientes e, consequentemente, adaptar-se se preciso for.

Para estudos posteriores propõe-se o levantamento de dados sobre as oportunidades e a 
expansão do mercado de trabalho para os acadêmicos em questão, tendo em vista as pretensões 
futuras dos acadêmicos indicarem interesses na área de melhor posicionamento profissional.

A pesquisa empírica é uma ferramenta importante para levantamento de dados sobre 
assuntos específicos. Por meio desta, consegue-se alcançar o objetivo principal deste trabalho: 
traçar o perfil dos acadêmicos da UNIVALI – Campus Tijucas.
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rESumO

O presente artigo tem como finalidade analisar a cultura e mensurar o clima organizacional, a 
satisfação e a motivação dos funcionários do supermercado Meschke. A pesquisa foi realizada 
por meio de um censo com a aplicação de um questionário que pôde quantificar, por meio de um 
levantamento detalhado, o nível de motivação dos funcionários, assim como mensurar como é 
percebido o ambiente de trabalho pelos colaboradores e qual o grau de entrosamento da equipe, 
incluindo seus gestores. Viu-se que o clima dentro da empresa analisada é razoavelmente 
satisfatório, mas que ainda há a necessidade de adaptações nos quesitos: trabalho em equipe, 
comunicação entre colaboradores e direção e ambiente de trabalho. Visto que todos os quesitos 
são de extrema importância para o bom andamento do clima organizacional, dentro de qualquer 
empresa, buscando melhorias, aumentando seu índice de satisfação humana, produtividade, 
motivação, turnover, bem-estar entre os colabores e espírito de equipe, aumentando, assim, a 
boa qualidade dos serviços/produtos apresentados pela empresa.

Palavras-chave: Cultura. Clima. Motivação. Satisfação.

1 inTrOduçÃO

Todas as organizações têm uma cultura organizacional que se caracteriza por seus 
valores, suas filosofias e políticas. O clima organizacional e a motivação de seus funcionários 
são decorrentes da percepção que os funcionários possuem desta cultura. É comum encontrar 
colaboradores que não conseguem identificar a cultura da empresa na qual trabalha, pois 
muitas vezes ela é implícita, dificultando a sua percepção. Cabe à organização, com o auxilio
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dos recursos humanos, difundir a sua cultura e torná-la explícita, pois este seria um dos 
principais elementos que impactam no clima organizacional.

Para Souza (1978), o clima organizacional é um fenômeno resultante da interação 
dos elementos de cultura, como preceitos, caráter e tecnologia. Decorre do peso dos efeitos 
de cada um desses elementos culturais, valores, políticas, tradições, estilos gerenciais, 
comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos no processo e também resultante do 
conjunto de instrumentos, reconhecimentos e processos operacionais da organização.

1.1 Objetivo geral

Avaliar o clima organizacional e como este influencia na motivação e na satisfação dos 
seus funcionários.

1.2 Objetivo específico

Identificar a cultura organizacional do supermercado Meschke e como ela influencia na 
formação do clima organizacional.

Medir o nível de satisfação dos funcionários em relação ao ambiente, à comunicação, à 
remuneração e ao treinamento.

1.3 Justificativa

No cenário atual a competitividade faz com que as empresas busquem dentro de seus 
recursos humanos a saída para se destacarem e aumentarem sua produtividade. Diante deste 
contexto, percebe-se grande investimento na qualidade de vida e satisfação de sua equipe 
como meios de se evitar a evasão e, consequentemente, a desaceleração nos processos de 
inovação e crescimento organizacional. Diante do exposto, mensurar os níveis de satisfação e 
motivação dos funcionários é uma ferramenta indispensável para que se façam os alinhamentos 
necessários em busca da melhoria contínua.

A relevância desta pesquisa está na aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em 
aula e na contribuição para empresa em estudo, pois até o momento a empresa não tinha 
aplicado uma pesquisa de clima organizacional.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

2.1 Clima Organizacional

Referindo-se ao clima numa perspectiva organizacional, Fleury e Fischer (1996) 
consideram que o clima organizacional é a qualidade ou a propriedade do ambiente 
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organizacional e que está intimamente relacionada com a cultura organizacional, a motivação 
e com outras dimensões organizacionais. Coda (1997) refere que o clima organizacional 
pode demonstrar até que ponto as necessidades dos funcionários estão sendo efetivamente 
atendidas e, por outro lado, considera este assunto como sendo de grande impacto na 
eficiência organizacional.

De acordo com Matos et al. (2007), um bom relacionamento, sem fugir dos objetivos 
e do trabalho, leva a um clima organizacional mais tranquilo, com maior motivação e 
confiança. E como cada um destes três elementos leva a diversos componentes, no final 
haverá uma grande quantidade de combinações, criando assim climas em que há maior 
rigidez, realização ou emoção.

Um bom administrador prioriza a construção de um clima favorável ao desenvolvimento 
das competências e das habilidades de seus funcionários para alcançar objetivos em comum.

O clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa 
em relação a diferentes aspectos da cultura ou da realidade aparente da organização, tais como: 
política de recursos humanos, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, 
valorização profissional e identificação com a empresa (CODA, 1997; LUZ, 2003).

Moreira (2012, p.21) reforça a importância do clima organizacional dentro da empresa como:

O Clima da organização é um importante conceito para um gestor, porque é 
através do estabelecimento de um clima organizacional adequado que o gerente 
pode estabelecer as condições motivadoras no ambiente de trabalho. A eficácia 
da organização pode ser aumentada criando-se um clima organizacional que 
satisfaça às necessidades dos membros da organização.

2.2 Tipos de Clima Organizacional

O clima organizacional pode ser considerado como positivo ou negativo. Ressalva-
se aos administradores a constante observação para mensurá-lo, a fim de evitar desgastes 
e perdas no seu ambiente organizacional. Indicadores como os índices de absenteísmo e 
turnover podem ser controlados se o clima organizacional for satisfatório.

Quando há elevada motivação entre os membros, o clima motivacional se eleva e 
traduz-se em relações de satisfação, de animação, interesse, colaboração, etc. Todavia, 
quando há baixa motivação entre os membros, [...] o clima organizacional tende a diminuir, 
caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse [...] podendo, em casos extremos, 
chegar a estados de agressividade [...]. (CHIAVENATO, 2009, p.143).

2.3 Relação entre Clima e Cultura Organizacional

A cultura influencia diretamente o comportamento dos indivíduos dentro das 
organizações, impactando todo o seu cotidiano com os estilos de liderança, tomada de 
decisões, e o próprio relacionamento da organização com os stakeholders.
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Chiavenato (2004) considera que existe uma relação de causalidade e 
complementaridade entre o clima e a cultura organizacional e, por este motivo, importa 
traçar paralelos entre os mesmos.

Normalmente se encontram nas organizações seus princípios representados na forma 
da missão, valores e crenças, que servem para direcionar seus colaboradores e gestores, além 
de difundir a sua cultura. De acordo com Denison (1996, apud HILAL, 2003, p.75):

Cultura organizacional e clima não seriam dois fenômenos diferentes, senão 
diferentes perspectivas e formas de ver o mesmo fenômeno. Denison afirmou 
que as diferenças entre clima e cultura seriam mais diferenças de perspectiva 
do que diferenças de substância.

Segundo Rosso (2003, p.80), “se em cultura corporativa falávamos de valores, quando 
abordamos clima organizacional estamos focando diretamente as sensações e aos sentimentos 
internos, que aumentam ou diminuem o grau de satisfação dos profissionais”.

2.4 Motivação e Satisfação Humana

Sendo a motivação algo mutável e de caráter intrínseco, que varia de acordo com o 
tempo e com cada pessoa, as empresas percebem a necessidade de medi-la periodicamente 
para tentar compreender o que motiva cada indivíduo e assim propor ações extrínsecas que 
possam contribuir neste processo.

Inúmeras teorias tentam explicar como se dá a motivação humana. A teoria 
comportamental de Abraham Maslow afirma que a motivação humana decorre da realização 
das necessidades organizadas por meio de uma hierarquia que, se atingida, levaria a motivação 
ao indivíduo. A cada nível de satisfação atingida o indivíduo tentaria satisfazer a próxima 
e, de acordo com Maslow (2003), “as necessidades não satisfeitas seriam os motivadores 
principais do comportamento humano, havendo precedência das necessidades mais básicas 
sobre as mais elevadas”.

Fonte: Google imagens, acesso em: 01/06/2015.
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Já para Herzberg (1959), a motivação no trabalho depende, sobretudo, de dois 
fatores: 1) Fatores Higiênicos, que se referem às condições que rodeiam a pessoa enquanto 
trabalha e que são de natureza extrínseca e, ainda, não geram satisfação nas pessoas a 
curto prazo; e 1) Fatores Motivacionais, que se referem ao conteúdo do cargo, às tarefas 
e às atividades relacionadas com o mesmo. As necessidades motivadoras são de natureza 
intrínseca e conduzem a uma satisfação a longo prazo, aumentando a produtividade em 
níveis de excelência.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Este capítulo tem como objetivo esclarecer procedimentos utilizados para a coleta das 
informações que serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa.

3.1 Delineamento da pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa de campo quantitativa, pois 
busca coletar dados por meios quantificados através de instrumentos formais. Os dados 
colhidos são de origem primária e a coleta dos dados foi realizada diretamente no local 
pelos pesquisadores.

3.2 Sujeito de estudo

A empresa pesquisada é o Supermercado Meschke, situado no município de Balneário 
Camboriú/SC. Para melhor compreensão e desenvolvimento desta pesquisa, faz-se necessário 
um breve relato da história de fundação da empresa.

A família Meschke possuía uma venda de secos e molhados no município de Nova 
Trento (SC). O comércio naquela região era bastante difícil e a situação da família não 
estava muito boa, quando dois dos cincos filhos do casal Alcides Meschke e Tânia Aparecida 
Meschke saíram de Nova Trento com a intenção de comprar algo em uma cidade maior, 
visando melhorar a situação da família. E assim compraram uma mercearia na Avenida 
dos Estados no município de Balneário Camboriú. Inicia-se assim, em 1972, a trajetória da 
família Meschke no mercado de Balneário Camboriú.  Em 1974 foi assinado o contrato social 
e assim o pequeno comércio da família Meschke se formaliza como uma empresa. A partir de 
1975, com a contratação dos primeiros funcionários, até 2002, com a inauguração da filial, 
foram anos de muito trabalho e investimentos. O projeto da família Meschke é de ampliar os 
negócios com a construção do Hiper MESCHKE, que está previsto para 2016.

Atualmente a empresa possui 234 funcionários, sendo que 144 (57% do total) estão na 
matriz, local onde foi aplicada a pesquisa, e 90 funcionários (43%) estão na filial. Ao aplicar 
o questionário, observou-se que 48% dos funcionários são do sexo masculino e 52% do sexo 
feminino. Do total, 93% dos colaboradores trabalham no departamento operacional e o restante 
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no setor administrativo. Conforme dados fornecidos pelo departamento de Recursos Humanos, 
a empresa tem de 4 a 7 desligamentos mensais, obtendo uma média de 5,5 desligamentos.

De acordo com Chiavenato (2009), “a rotatividade de pessoal se dá por meio de uma 
relação percentual entre as admissões e os desligamentos com relação ao número médio 
de participantes da organização num determinado período de tempo”. Neste caso, para se 
encontrar o índice de rotatividade de pessoal, utilizou-se a seguinte equação:

Caso sejam analisados estes dados levando em conta que a empresa admite apenas para 

reposição das vagas que foram abertas, tem-se o seguinte cálculo: (5,5+5,5) = 11  2 = 5,5 
234 x 100 = 2,35%. Sendo assim, o índice de rotatividade da empresa é de 2,35%.

3.3 Universo da Pesquisa

A pesquisa foi realizada na Matriz do Supermercado Meschke, sendo assim, o universo 
de pesquisa era de 144 funcionários. O número da amostra que compôs esta pesquisa foi de 
107 funcionários, ou seja, 74% do total de funcionários da matriz responderam ao questionário 
e o restaste não participou por motivos de afastamento, licença maternidade e férias. De 
acordo com a pesquisa, percebeu-se que 67,63% dos respondentes têm idades entre 25 e 35 
anos e que 42% estão a menos de um ano na empresa.

3.4 Procedimentos e instrumento de coleta de dados

Foi elaborado um questionário com 20 questões objetivas, no qual foram analisadas 
as seguintes variáveis: condições físicas e ambientais, imagem da empresa, relacionamento 
humano, comunicação, supervisão, política e cultura empresarial, realização profissional e 
pessoal, carga de trabalho e salário. Inicialmente os pesquisadores percorreram o supermercado 
na presença do responsável do departamento de recursos humanos, conhecendo todos os 
setores. No entanto, para a coleta dos dados, apenas os pesquisadores estavam presentes para 
que os respondentes se sentissem à vontade para responder as questões.

3.5 Tratamento e Análise dos Dados

3.5.1 Variáveis: Condições Físicas e Ambientais

Nesta variável foi questionado se as condições do local de trabalho, levando em conta 
higiene, instalações sanitárias, refeitório, iluminação e ventilação eram satisfatórias. Do total 
de funcionários, 72% responderam de forma positiva a esta variável.
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Sabendo que o ambiente laboral tem grande impacto na produtividade e na qualidade de 
trabalho, a empresa procura investir na qualidade das suas instalações, mas sabe que precisa 
melhorar, prova disso é a construção de sala de descanso para o repouso dos funcionários, 
além de já ter um refeitório bem equipado.

3.5.2 Variável: Imagem

Nesta variável procurou-se saber o sentimento dos funcionários com relação à empresa. 
Foi questionado se, na opinião deles, a empresa desfrutava de uma boa imagem entre seus 
colaboradores e a comunidade em geral e se eles indicariam um amigo ou parente para 
trabalhar na empresa.

Grönross (1995, p.213) afirma que “uma imagem corporativa favorável e bem conhecida, 
é um patrimônio para qualquer empresa, porque a imagem tem um impacto sobre a visão 
que o cliente tem da comunicação e das operações da empresa em muitos aspectos”. Pode-se 
observar que 80% dos respondentes afirmam que a empresa tem uma boa imagem e 84% 
indicariam um parente ou amigo para trabalhar na empresa.

3.5.3 Variável: Relacionamento Humano

A intenção ao incluir esta variável na pesquisa era perceber se existe trabalho em 
equipe e se os funcionários consideram como bom o relacionamento entre os colaboradores 
sendo do seu setor de trabalho ou não. Pode-se observar no Gráfico 01 que 55% dos 
respondentes percebem o trabalho em equipe e 68% consideram bom o relacionamento 
entre os colaboradores.

Gráfico 1 – Trabalho em equipe – Meschke

Fonte: Pesquisa de campo.

Segundo Robbins e Finley (1997), equipes aumentam a produtividade e podem 
ver oportunidades para melhorar eficiências que a gerência muitas vezes deixa passar 
despercebida. Uma equipe é o conjunto de pessoas com um senso de identidade, manifestado 
em comportamento desenvolvido e mantido para o bem comum e em busca de resultados de 
interesse comum a todos os seus integrantes, decorrentes da necessidade mútua de atingir 
objetivos mais especificados (FIORELLI, 2004, p.170).
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Desenvolver o espírito de equipe, além de melhorar a produtividade, trará um clima 
mais agradável de trabalho, criando uma identidade e afinidade para os grupos ou setores 
de trabalhos.

3.5.4 Variável: Comunicação

Foi questionado nesta variável se a comunicação da direção da empresa e com os 
funcionários é satisfatória.

Gráfico 02 - Comunicação entre direção e funcionários

Fonte: Pesquisa de campo.

Como se pode observar no Gráfico 02, 76% dos respondentes acham satisfatória a 
comunicação da direção da empresa com seus funcionários. A comunicação interna em todos 
os meios hierárquicos passa a ser uma exigência atual para se atingir um nível de eficácia 
organizacional favorável ao desenvolvimento.

3.5.5 Variável: Supervisão

A intenção desta variável era a de perceber se os funcionários tinham autonomia 
para propor sugestões que pudessem facilitar ou aprimorar o trabalho. De acordo com os 
mesmos, 62% ficam à vontade para conversar sobre o trabalho com seu supervisor, conforme 
se observa no Gráfico 03. Ainda nesta variável foi questionado se a empresa estava aberta 
para receber críticas e sugestões de melhorias e 66% respondem que sim: a empresa estaria 
aberta para ouvir suas sugestões.

Gráfico 03 - Você se sente à vontade para falar de trabalho com o superior

Fonte: Pesquisa de campo



CECiESA / GESTÃO - 43

3.5.6 Variável: Treinamento

De acordo com Chiavenato (2009), o treinamento é a educação profissional de curto 
prazo que visa adaptar o profissional para determinado cargo. O treinamento é aplicado 
de forma sistemática e organizado, por meio do qual as pessoas aprendem conhecimentos, 
atitudes e habilidades em função de objetivos definidos.

Foi questionado aos respondentes se o treinamento que receberam para o 
desenvolvimento das suas funções foi satisfatório e 80,75% afirmam que sim.

3.5.7 Variável: Realização Profissional

Ao se questionar se a empresa oferecia oportunidade de crescimento e desenvolvimento 
profissional, 67% afirmam que a empresa oferece oportunidade para o crescimento profissional.

O profissional que faz a diferença dentro de uma empresa normalmente é aquele que 
mostra resultado e busca conhecer a empresa que está atuando, se familiarizando com seus 
processos e operações e demonstrando iniciativa. Quando o funcionário percebe que tem a 
oportunidade de crescimento, trabalha com mais dedicação e motivação.

3.5.8 Variável: Carga de Trabalho

Com relação à carga de trabalho, 71% mostraram-se satisfeitos, porém 8% se 
encontram insatisfeitos.

3.5.9 Variável: Salário

Nesta variável, ao serem questionados se o salário é adequado à função que desempenham 
e se costumam comparar seu salário com o de outras pessoas que executam a mesma função 
em outras empresas, 57% informaram que o salário está compatível com a função, enquanto 
24% disseram que não. Referente à pesquisa salarial, 55% disseram que não costumam 
comparar seu salário, 35% dizem que costumam fazer este comparativo.

4 COnCluSÃO

A pesquisa de clima organizacional é vista como uma ferramenta fundamental para o 
levantamento dos índices de satisfação dos funcionários, pois este corresponde às percepções 
que eles têm da empresa, além de auxiliar os recursos humanos e a alta direção no rumo de 
suas ações.

A intenção inicial desta pesquisa de medir o clima organizacional foi alcançada por 
meio da visão dos funcionários que responderam ao questionário e mesmo com índices 
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satisfatórios identificam-se fatores que precisam ser mais bem trabalhados na empresa, como 
a variável humana em que se mediu o nível de trabalho em equipe. É possível observar 
que a empresa tem preocupação em manter o bom nível de satisfação de seus funcionários, 
porém apenas utilizar ferramentas de clima organizacional não garante a motivação deles, 
é necessário gerir o clima de forma a sanar os problemas e mostrar à organização que suas 
insatisfações são atendidas.

Atualmente a empresa investe em estratégias de endomarketing, a fim de proporcionar 
experiências diversificadas aos funcionários, como palestras com dicas financeiras, cursos 
de automaquiagem para elevar a autoestima das funcionárias, palestras com a nutricionista 
com dicas de manuseio e manipulação de alimentos, que acaba influenciando na satisfação e 
na capacitação profissional. Mensalmente é feito uma festa de aniversário, na qual todos os 
aniversariantes daquele mês se reúnem no auditório da empresa para festejar juntos com a 
alta direção. Segundo o departamento de recursos humanos, esta iniciativa faz com que os 
funcionários estreitem o relacionamento com a direção da empresa e com os outros colegas 
que não pertencem ao seu setor, influenciando positivamente na interação entre eles.

Com relação à cultura da empresa, percebeu-se na apresentação do objeto de estudo 
que se trata de uma empresa familiar que se profissionalizou ao decorrer dos anos, mas 
não perde a essência que a constituiu, ou seja, os seus valores e a sua identidade familiar. 
A cultura se manifesta por quem está no topo da empresa e se dissemina por meio de suas 
ações, daí a importância de uma construção cultural que influenciará no modo como o seu 
negócio será percebido por seu público interno e externo e, a partir do momento em que 
colaboradores, parceiros e funcionários se identificam com a organização e seus valores, 
ficam mais comprometidos com a empresa e passam a acreditar que fazem parte de algo 
realmente importante.

A última pergunta do questionário mostra que 89% dos funcionários se identificam com 
a organização e têm satisfação em trabalhar na empresa, o que comprova que a empresa está 
alinhada aos interesses de seus funcionários, gerando um grau de satisfação e engajamento.
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SOBRE A POSSIBILIDADE DE ARTICULAR 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO COM 
FERRAMENTAS E MARTELOS: ESTUDO DE 
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rESumO

O artigo apresenta os resultados de um estudo realizado em uma oficina mecânica situada em 
Santa Catarina. Teve como objetivo analisar a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores 
da organização e verificar a percepção dos colaboradores em relação aos fatores relacionados 
à qualidade de vida no trabalho, a fim de propor ações de melhorias. Utilizou-se a pesquisa com 
abordagem quantitativa e para a obtenção dos dados primários, foram elaborados um modelo 
de questionário e um roteiro para entrevista com as gerências. Com relação à qualidade de 
vida no trabalho, verificou-se que, como fatores críticos, apresentam-se a remuneração, a 
falta de benefícios, a falta de comunicação interna e a pouca oportunidade de crescimento. 
Constatou-se que a maioria dos colaboradores está satisfeito com as diretrizes que a empresa 
adotou com relação aos direitos e aos deveres trabalhistas. Também estão satisfeitos com 
os materiais disponibilizados pela empresa para sua proteção, ressaltando a preocupação da 
organização com seus colaboradores. Outro ponto é que os colaboradores sentem orgulho da 
empresa em que atuam e conseguem conciliar a vida pessoal com o trabalho.

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Modelo de Walton. Gestão de pessoas.

1 inTrOduçÃO

Todos os dias surgem novos equipamentos e tecnologias e as empresas precisam ser 
inovadoras tanto nos processos internos quanto externos; desse modo, as empresas buscam 
formas para agregar um diferencial a seus produtos e serviços.

Os processos internos estão cada vez mais visados, pois para ter um serviço de 
qualidade, é necessário organizar-se internamente, buscando profissionais de qualidade; e 

1 Graduada no Curso de Administração – UNIVALI Biguaçu. E-mail: monicaleal2@gmail.com
2 Professora do Curso de Administração – UNIVALI Biguaçu. E-mail: simonedias@univali.br
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proporcionar uma estrutura de apoio satisfatória e agradável. Um fator determinante dentro 
das organizações é o recurso humano, pois por meio das pessoas é possível inovar e adquirir 
o tão visado diferencial perante os concorrentes.

Segundo Chiavenato (1999), a gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade 
que predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de vários 
aspectos, como a cultura que existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada, 
as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os 
processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes.

Para ter um bom desempenho, é necessária uma série de fatores secundários de apoio, 
que possibilitem ao colaborador dispor de um clima agradável de trabalho que o motive e o 
estimule a obter novos conhecimentos e habilidades. Um item a ser analisado que interfere 
diretamente no bem-estar dos colaboradores é a qualidade de vida no trabalho. A qualidade de 
vida no trabalho (QTV) sofre influência de vários fatores, que, se analisados e interpretados, 
possibilitam que a empresa aprimore a performance de seus colaboradores.

De acordo com Limongi-França (2002), a qualidade de vida no trabalho é o conjunto 
das ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais, 
tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho.

Neste sentido, o artigo traz os resultados de uma pesquisa sobre os fatores de qualidade 
de vida no trabalho em uma oficina, organização que atua na área automobilística e está 
presente no mercado há 50 anos.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

Administrar requer uma série de atitudes e habilidades, que auxiliam na tomada de decisões, 
visando ao bem-estar geral da organização. Charnov e Montana (2001) definem administração 
como o ato de trabalhar com e pelas pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto 
de seus membros. Um dos elementos fundamentais para que as empresas consigam realizar 
suas atividades é o fator humano, pois sem as pessoas não há como colocar em funcionamento 
uma instituição. Em virtude disto, muitos estudiosos abordaram a ciência do comportamento, 
buscando compreender e analisar este fator indispensável para a administração.

É necessário conhecer os recursos disponíveis da organização para melhor utilizá-
los em prol dos objetivos da instituição, sendo que um dos principais recursos a ser 
analisado é o fator humano. Desta maneira, a gestão de pessoas contribui em muito para 
a administração das empresas.

Chiavenato (2009) cita que as pessoas passaram a ser consideradas fundamentais para 
o sucesso organizacional. Acrescenta que as empresas passaram a ver os trabalhadores como 
agentes ativos e proativos, dotados de inteligência e criatividade, iniciativa e decisão, habilidades 
e competências e não apenas de capacidades manuais, físicas, musculares ou artesanais.

As organizações estão olhando com outros olhos seus colaboradores, pois perceberam 
que por meio deles é possível ser mais competitivo no mercado e ganhar espaço no cenário 
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geral. Desta forma, as empresas começam a olhar para seus processos internos, buscando 
um ambiente de trabalho mais agradável e a satisfação de seus funcionários. Com esta nova 
concepção, cresce a preocupação com a qualidade de vida no trabalho, pois se o colaborador 
está satisfeito, produz mais, e ambos os lados têm resultados positivos.

As organizações buscam compreender este fator para melhor utilizá-lo no cenário 
empresarial, visando ao alcance dos objetivos e à satisfação dos colaboradores.

3 qualidade de vida no trabalho (qvT)

A qualidade de vida no trabalho vem ganhando espaço no cenário mundial, em virtude 
do aumento da expectativa de vida, maior tempo da vida produtiva, maior preocupação com 
o bem-estar e a saúde, dentre outros fatores. Todo este contexto fez com que as empresas 
mudassem sua forma de pensar e agir, adaptando-se a esta nova realidade.

Segundo Limongi-França (2007), os diversos tipos de esforços de qualidade de vida 
no trabalho podem ser identificados em vários níveis de análise, entre eles, os modelos de 
gestão, expressos na evolução das teorias administrativas; as práticas organizacionais com 
resultados positivos do ponto de vista empresarial e pessoal; e os elementos que caracterizam 
a missão de QVT nas empresas.

De acordo com Gil (2006), a qualidade pessoal é a base para qualquer outra qualidade, 
e os esforços das pessoas são cruciais tanto para a qualidade do produto quanto para a 
qualidade do serviço. O melhor ponto de partida para o desenvolvimento da qualidade de 
uma empresa é o desempenho e a atitude dos indivíduos em relação à qualidade. Acrescenta 
ainda que a qualidade pessoal dá início a uma reação em cadeia de sucessivos aprimoramentos 
de qualidade, sendo que a criação de produtos e serviços de qualidade superior depende da 
criação de uma “cultura de qualidade” que se origina da qualidade pessoal. A seguir, será 
vista uma das teorias que mais ajudou no aprimoramento da QVT nas organizações, e a 
partir da qual foi elaborado o instrumento de coleta dessa pesquisa.

O estudioso Richard Walton buscou, por meio de pesquisas, observações e entrevistas, 
identificar os fatores e as dimensões que afetam de maneira mais significativa o trabalhador na 
situação de trabalho. Limongi-França e Arellano (2002) citam que, para Walton, a QVT deve 
ter como meta a geração de uma organização mais humanizada, na qual o trabalho envolva 
relativo grau de responsabilidade e de autonomia no que se refere a cargo, recebimento de 
recursos e feedback do desempenho, tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho 
e ênfase no desempenho pessoal do indivíduo.

Desta forma, Walton propõe oito categorias conceituais, no intuito de fornecer 
uma estrutura para analisar as características notáveis da qualidade de vida no trabalho 
(RODRIGUES, 2008):

• Compensação adequada e justa:

De acordo Walton (1973, apud RODRIGUES, 2008), o trabalho é visto, em primeiro 
plano, como meio de o indivíduo ganhar a vida. A compensação recebida pelo trabalho 
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realizado é um conceito relativo, não um simples consenso sobre os padrões objetivos e 
subjetivos para julgar a adequação da compensação.

• Condições de segurança e saúde no trabalho:

Limongi-França e Arellano (2002) mencionam que os trabalhadores não devem ser 
expostos a condições ambientais inadequadas, jornada de trabalho e nem a riscos que possam 
ameaçar sua saúde.

• Oportunidade de crescimento contínuo e segurança:

Vieira (1996) explana que a oportunidade de crescimento contínuo e segurança está 
relacionada às possibilidades que o trabalho oferece em termos de carreira na empresa, de 
crescimento e desenvolvimento pessoal e de segurança no emprego de forma mais duradoura.

• Integração social na organização:

Walton (1973 apud RODRIGUES, 2008) estabelece alguns pontos fundamentais para 
uma boa integração social no trabalho. Traz a ausência de preconceitos de cor, raça, sexo, 
religião, nacionalidade, estilo de vida e aparência física. A ausência de estratificação e a 
mobilidade social facilitariam ou induziriam um senso de comunicação nas organizações. O 
que, sem dúvida, seria a mola mestra para um bom nível de integração social.

• Constitucionalismo:

Walton (1997 apud RODRIGUES, 2008) menciona que os aspectos mais relevantes 
do constitucionalismo são o direito à privacidade, o direito de posicionamento e o direito de 
tratamento justo em todos os assuntos.

• Trabalho e espaço total de vida:

De acordo com Vieira (1996), o trabalho não deve absorver todo o tempo e energia do 
trabalho em detrimento de sua vida familiar, suas atividades de lazer e comunitárias.

• Relevância social da vida no trabalho: 

De acordo com Fernandes (1996), esta categoria visa mensurar a qualidade de vida 
no trabalho por meio da percepção do empregado em relação à responsabilidade social da 
instituição na comunidade, à qualidade de prestação dos serviços e ao atendimento de 
seus empregados.

Chiavenato (2004) expõe os oitos fatores e as suas respectivas dimensões:

Quadro 1 - Modelo de Walton referente aos oito fatores e suas dimensões

FATORES DIMENSõES

1 - Compensação justa e adequada

Renda adequada ao trabalho

Equidade interna

Equidade externa

2 - Condições de trabalho
Jornada de trabalho

Ambiente físico seguro e saudável
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3 - Uso e desenvolvimento de capacidades

Autonomia

Significado de tarefa

Identidade de tarefa

Variedade de habilidade

Retroinformação

4 - Chances de crescimento e segurança

Possibilidade de carreira

Crescimento profissional

Segurança de emprego

5 - Integração social na empresa

Igualdade de oportunidade

Relacionamento

Senso comunitário

6 – Constitucionalismo

Respeitos às leis e direitos trabalhistas

Privacidade pessoal

Liberdade de expressão

Normas e rotinas

7 - Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado do trabalho

8 - Relevância social da vida no trabalho

Imagem da empresa

Responsabilidade social pelos serviços

Responsabilidade social pelos produtos

Responsabilidade social pelos empregados

Fonte: Adaptado de Walton (1973 apud CHIAVENATO, 2004, p. 452).

4 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

A pesquisa realizada com os funcionários se caracteriza como predominantemente 
quantitativa e descritiva. Richardson (1999) menciona que o método quantitativo, como o 
próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde 
as mais simples, como percentual, média, etc. Pode-se também afirmar que se trata de um 
estudo de caso.

O presente estudo foi realizado em uma oficina, e a pesquisa foi realizada com 25 
colaboradores da empresa, cujo objetivo era analisar a percepção dos colaboradores referente 
à qualidade de vida no trabalho. Trata-se de uma pesquisa censitária.
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Para a realização da coleta de dados secundários, inicialmente foi feita pesquisa 
bibliográfica, que tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis 
sobre o tema escolhido. Era necessário conhecer os fatores que interferiam na qualidade 
de vida dos colaboradores. Em virtude disto, foi aplicado um questionário com perguntas 
fechadas e, posteriormente, uma entrevista com os gestores.

O questionário foi estruturado da seguinte forma: sete questões sobre o perfil dos 
colaboradores e vinte questões sobre qualidade de vida no trabalho. Foi utilizado o modelo 
de Walton.

5 rESulTAdOS dA PESquiSA

Com base na pesquisa realizada com os funcionários da organização em estudo, as 
observações de cada dimensão foram as seguintes:

a) Fator Compensação justa e adequada: com as informações coletadas na pesquisa 
de campo, observa-se que o fator de compensação justa e adequada obteve uma média 
satisfatória. Em observação geral, observou-se que 70% dos colaboradores consideram 
que a compensação é justa e adequada, 20% concordam em parte e 10% não concordam. 
Esta insatisfação está vinculada à falta de benefícios, pois a empresa não oferece esta 
modalidade de recurso a seus colaboradores.

b) Fator Condições de trabalho: este fator tem o objetivo de analisar as condições de 
trabalho e, com base na pesquisa aplicada, observa-se que 90% dos colaboradores 
concordam que a empresa oferece condições adequadas para a realização das atividades. 
Observa-se que a empresa busca oferecer condições favoráveis para a execução das 
atividades, a qual busca fornecer todos os equipamentos para prevenção de doenças e 
danos. Outro fator está vinculado aos treinamentos, já que a empresa busca qualificar 
seus colaboradores para a execução das atividades, e à utilização dos equipamentos 
necessários.

c) Fator Utilização e desenvolvimento de capacidades: a Oficina é uma empresa 
familiar, na qual grande parte das decisões passa por um dos quatro gerentes; no setor 
administrativo a empresa possui processos que devem ser seguidos; já na área da oficina, 
existe uma autonomia maior. No entanto, em todos os setores existe a possibilidade 
de o colaborador dar sugestões para melhorar os processos e as atividades. No fator 
utilização e desenvolvimento de capacidades, a média mais baixa está relacionada ao 
retorno por parte das gerências. Este fato ocorre pelo fato de a empresa não possuir 
processos e cultura de dar retorno aos colaboradores. Por ser uma empresa pequena e 
todos terem diversas tarefas, o retorno por parte das gerências não é frequente.

d) Fator Crescimento contínuo e segurança: os resultados apontaram que as 
gerências participam ativamente das atividades da empresa, desta forma auxiliam os 
setores na resolução de dificuldades. Uma das maiores médias está relacionada com 
a disponibilidade de equipamentos de segurança, pois a empresa disponibiliza para 
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todos os colaboradores os equipamentos necessários. A empresa não consegue ter 
um acompanhamento permanente sobre o uso dos EPI’s. Na etapa de implantação o 
controle era mais efetivo e com o decorrer da implementação desta política e com a 
equipe se habituando, o controle diminuiu.

e) Fator Integração social na organização: observa-se que quando questionados sobre 
o retorno das atividades por parte das gerências, apontando o relacionamento entre 
colaboradores e gerências, obteve-se uma das menores apresentadas na pesquisa. A 
média deste fator poderia ser melhorada se a empresa adotasse um sistema de feedback, 
no qual os colaboradores teriam um retorno sobre suas atividades, destacando pontos 
fortes e pontos a serem melhorados, contribuindo para o melhor funcionamento da 
instituição.

f) Fator Constitucionalismo: Walton (1997 apud RODRIGUES, 2008) cita que os 
aspectos mais relevantes do constitucionalismo são o direito à privacidade, direito 
de posicionamento e o direito de tratamento justo em todos os assuntos. A média de 
concordância com o fator constitucionalismo (empresa cumpridora desses quesitos 
citados) foi de 90%. A empresa busca respeitar todos os direitos dos trabalhadores e, 
como observado, os colaboradores percebem e valorizam esta ação.

g) Fator Trabalho e espaço total de vida: este fator apresentou uma boa média, e o 
índice foi de 96% das respostas em concordância com as afirmações, apontando que há 
um equilíbrio entre as atividades do trabalho e a vida pessoal. Quando questionados 
se há equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, a família e o lazer, observa-se que os 
colaboradores, apesar do grande número de atividades, conseguem realizá-las no período 
destinado ao trabalho. Outro ponto abordado foi se as famílias dos colaboradores apoiam 
seu trabalho, a resposta foi 100% positiva, tendo unanimidade da resposta positiva.

h) Fator Relevância social da vida no trabalho: quando questionados se os colaboradores 
sentem orgulho de dizer onde trabalham, a média foi o índice mais alto. Ao serem 
abordados sobre a importância da empresa para a comunidade local, o resultado 
apontou que a comunidade local tem uma percepção positiva sobre a empresa. A 
empresa é bem-vista pela comunidade local e os colaboradores sentem orgulho de 
informar que participam da organização. A empresa realiza diversas ações, visando 
à preservação ambiental, pois reutiliza materiais que eram destinados ao lixo, para 
aperfeiçoar sua estrutura física, confeccionando gôndolas com caixas de papelão e 
recipientes para guardar pequenas peças. Outro ponto é o apoio por parte da empresa 
em causas locais de apoio à comunidade, como eventos beneficentes. De forma geral, 
a concordância deste fator foi de 93%, comprovando assim que a empresa é vista 
positivamente pela comunidade.

5.1 Proposta de melhorias

A partir das opiniões dos colaboradores, é possível analisar os fatores da qualidade 
de vida no trabalho, identificando aspectos que interferem em seu dia a dia, indicando 
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pontos de destaque e pontos que precisam de ações de melhorias. Após a aplicação do 
questionário, observou-se que as médias da organização foram satisfatórias, ficando entre 
2,54 e 2,94, considerando que a pontuação máxima de satisfação era 3 e a pontuação mínima 
representa 1 ponto.

Tabela 1 - Fatores da qualidade de vida no trabalho

Médias dos fatores
Trabalho e espaço total de vida 2,94

Relevância social da vida no trabalho 2,93

Condições de trabalho 2,89

Constitucionalismo 2,84

Oportunidade de crescimento e segurança 2,80

Integração social na empresa 2,70

Uso e desenvolvimento da capacidade 2,62

Compensação justa e adequada 2,54
Fonte: Dados primários (2014).

Mesmo com o resultado apresentado, foram propostas sugestões de melhorias, pois se 
entende que o aperfeiçoamento dos fatores de qualidade no trabalho podem trazer benefícios 
para a empresa e para os seus colaboradores, ressaltando que todo esforço é válido para 
melhorar os processos e o dia a dia da organização.

A seguir, apresenta-se uma sistematização das ações propostas para cada fator.

Quadro 2 - Propostas de ações para cada fator do modelo de Walton (1973)

Fatores Ações

Compensação justa e 
adequada

Avaliar a possibilidade e a viabilidade de oferecer a seus 
colaboradores benefícios, como vale-alimentação e plano de saúde.

Condições de trabalho
Buscar parcerias com instituições de ensino, incentivando seus 

colaboradores ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos e 
habilidades.

Desenvolvimento de 
capacidades

Realização de reuniões semanais.

No setor de mecânica, é necessário ter um gestor presente e atuante.

Oportunidade 
de crescimento e 
segurança

Palestras sobre segurança no trabalho e EPI’s. Criação de um plano 
de cargos e salários.

Integração social
Oferecer momentos de integração entre os colaboradores, como 

café para comemorar os aniversariantes do mês.

Constitucionalismo
Oferecer palestras para que os colaboradores conheçam seus 

direitos e deveres.
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Trabalho e espaço 
total de vida

Analisar a viabilidade de se criar um sistema de rodízio de folgas: a 
cada 3 meses o colaborador ganha um sábado de folga.

Relevância social da 
vida no trabalho

Criação de “Um dia diferente”, que visa à integração dos 
colaboradores, com atividades diferenciadas.

Fonte: Dados primários (2014).

6 COnSidErAçÕES finAiS

Considerando os referenciais teóricos e os métodos usados, a pesquisa realizada buscou 
apresentar uma análise da qualidade de vida no trabalho de uma oficina mecânica, avaliando-
se a percepção dos funcionários. Nos dias atuais, muito se tem falado sobre qualidade, seja dos 
produtos ou dos serviços, no entanto, poucas empresas se preocupam com a qualidade de vida 
de seus colaboradores; muitas vezes, seu foco principal está voltado para fora da organização.

Após a realização da pesquisa, foi possível concluir que a percepção dos colaboradores 
em relação à qualidade de vida no trabalho foi bastante positiva, detectando-se os pontos 
favoráveis e desfavoráveis em relação aos seguintes fatores: compensação justa e adequada, 
condições de trabalho, uso e desenvolvimento da capacidade, oportunidade de crescimento e 
segurança, integração social na empresa, trabalho e espaço total de vida e relevância social 
na vida no trabalho.

Os resultados obtidos demonstraram que, apesar de a empresa em estudo não possuir 
um programa de qualidade de vida no trabalho ou mesmo uma estratégia direcionada a este 
fim, foi avaliada positivamente em vários fatores propostos neste estudo. Os fatores mais 
bem avaliados foram trabalho e espaço total de vida e relevância social da vida no trabalho.

No entanto alguns fatores tiveram índices que demonstram pouca satisfação, sinalizando 
a necessidade de melhorias, sendo que, para isso, a empresa não necessitará de muitos 
recursos financeiros. Os menores índices foram relativos ao fator uso e ao desenvolvimento 
de capacidades e compensação justa e adequada.

De modo geral, as empresas buscam resultados e visam à lucratividade, mas para que 
isso ocorra, as organizações dependem de seus colaboradores, e estes, por sua vez, precisam 
de um ambiente adequado que possibilite a realização das atividades. Afinal, já é consenso 
que a qualidade de seu trabalho tem tudo a ver com a qualidade de sua vida.
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PROPOSTA DE MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO 
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rESumO

A armazenagem adequada de matérias-primas e o controle efetivo dos estoques são essenciais 
para que as empresas obtenham economias significativas em seus custos e, portanto, 
obtenham melhores resultados. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é propor melhorias na 
administração de materiais da empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo, aperfeiçoando 
seu layout e implantando um sistema de estoques para auxiliar na administração dos mesmos. 
A metodologia utilizada compreende em uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois 
se analisou a disposição das matérias-primas e relacionaram-se os produtos para o devido 
controle, caracterizando-se também como descritiva. Por meio da aplicação da pesquisa, 
constatou-se que a empresa não possui nenhum sistema de controle de seus insumos e todo o 
processo de administração dos materiais é feito manualmente pela cozinheira-chefe, gerando 
um excesso de atribuições para a mesma. Além disso, a armazenagem dos produtos também 
é parcialmente inadequada, pois a empresa carece de infraestrutura e espaço de modo geral. 
Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, foram realizadas técnicas como a classificação 
e codificação dos itens, níveis adequados de estoque, mudanças no armazenamento e layout, 
definição e estruturação de um software de gestão para a empresa e, por fim, a classificação 
ABC dos materiais. A estocagem transforma-se, portanto, em uma conveniência econômica 
mais do que uma necessidade, o que resulta no melhor desempenho operacional.

Palavras-chave: Armazenagem. Estoque. Controle.

1 inTrOduçÃO

Diante de uma economia cada vez mais competitiva e dinâmica, as empresas necessitam 
de constante adaptação e evolução de suas atividades para se manterem no mercado, assim 
como conquistar novos clientes.
1 Professor orientador. Graduado em Administração. Mestre em Administração. Doutor em Engenharia 
da Produção.   
2 Professora coorientadora. Graduada em Turismo e Hotelaria e Administração. Mestre em Administração.
3 Acadêmico do Curso de Administração - Campus Kobrasol/São José.
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Os aspectos relacionados aos conceitos de logística nunca estiveram tão em evidência como 
nos dias de hoje. O processo de planejar e controlar o fluxo e armazenagem de matérias-primas 
e produtos tornou-se um fator decisivo na otimização dos resultados organizacionais, sendo foco 
de atenção para muitos gestores que primam por oferecer produtos com qualidade.

Martins e Alt (2000, p.155) afirmam que a gestão de estoque “constitui uma série de 
ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem 
localizados, bem manuseados e bem controlados em relação aos setores que deles se utilizam.”

Dentro desse contexto, demonstra-se a importância de melhorias ligadas à armazenagem 
e ao controle das matérias-primas para a empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo, 
localizada no Trindade Shopping, no município de Florianópolis em Santa Catarina. Isso porque 
a organização carece de infraestrutura e principalmente de controle de seus materiais.

Devido à extrema importância da área, a principal vertente na proposta para o restaurante 
é a ampliação da área interna da empresa para armazenar as mercadorias de forma adequada 
e, posteriormente, implantar um sistema de controle de estoque para suas matérias-primas. 
Segundo Bertaglia (2006), o gerenciamento de estoque é um ramo da administração de 
empresas que está relacionado com o planejamento e o controle de estoques de materiais ou 
produtos que serão utilizados na produção de bens ou serviços.

Este artigo pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa: De que maneira 
a armazenagem das matérias-primas e o controle dos estoques da empresa Rocco 
Restaurante Grill Contemporâneo podem ser melhoradas, influenciando positivamente 
os seus resultados?

2  rEfErEnCiAl TEÓriCO

Os temas mais relevantes abordados nesta fundamentação teórica estão relacionados 
à área da administração de materiais e suas ramificações, tais como a classificação desses 
materiais e o controle de estoques.

2.1 Administração de materiais

Administrar materiais é uma das principais funções dentro das empresas e tem sido 
realizada desde que o conceito de administração foi difundido.  Porém, foi a partir da 
globalização e com a introdução das novas tecnologias e o desenvolvimento constante das 
organizações que o ramo tomou impulso

Viana (2006, p.41) define a administração de materiais como “planejamento, coordenação, 
direção e controle das atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, 
desde sua concepção até seu consumo final”. Na mesma visão, Arnold (1999) salienta que a 
administração de materiais é um departamento responsável pelo controle e fluxo de materiais, 
com objetivo de maximizar a utilização dos recursos da empresa e fornecer o serviço ao 
consumidor final.



CECiESA / GESTÃO - 59

Gonçalves (2010) ainda esclarece que uma administração de materiais bem estruturada, 
permite a obtenção de vantagens competitivas por meio da redução dos investimentos em 
estoques, nas melhorias nas condições de compras mediante negociações com os fornecedores 
e da satisfação dos consumidores e clientes em relação aos produtos oferecidos pela empresa.

Dentro deste contexto, a classificação dos materiais torna-se indispensável para a 
efetiva administração dos mesmos. Para tal, são necessários à identificação, codificação e 
cadastramento das mercadorias, etapas dentro deste processo de classificação.

2.2 Classificação de Materiais

A classificação de materiais é o primeiro passo para as empresas conseguirem se 
organizar em torno de suas matérias-primas e terem o mínimo de controle dos seus insumos, 
assim como o controle de seus produtos prontos para a venda.

Desta forma, a classificação de materiais é definida como o processo de aglutinação 
ou agrupamento de materiais por características similares. Grande parte do sucesso no 
gerenciamento de estoques depende fundamentalmente de classificar de maneira adequada 
os materiais da empresa. Assim, o sistema classificatório pode servir também, dependendo 
da situação, do processo de seleção para identificar e decidir prioridades (VIANA, 2006).

Sendo assim, a primeira fase da classificação é a identificação dos materiais que “consiste 
na análise e no registro dos principais dados que caracterizam e individualizam cada item de 
material em particular” (GONÇALVES, 2010, p. 328).

Após a identificação do material, pode-se partir para a codificação do mesmo, ou seja, 
representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números e 
/ou letras (DIAS, 1993).

Para Viana (2006, p. 93), a codificação “consiste em ordenar os materiais da empresa 
segundo um plano metódico e sistemático, dando a cada um eles determinado conjunto de 
caracteres”. Com a codificação do bem, passa-se a ter um registro que irá informar todo o 
seu histórico, como a data de aquisição, preço inicial, localização, vida útil esperada, valor 
depreciado, valor residual, manutenção realizada e previsão de sua substituição, sendo, 
portanto, um fator primordial para a boa administração da área logística (POZO, 2002).

Após a codificação, deve-se realizar o cadastro das mercadorias no sistema da empresa, 
sendo esta a última etapa da classificação de materiais. Para tal, é necessário um planejamento 
cujo objetivo é o registro do item com todas as suas características em um sistema de banco 
de dados (GONÇALVES, 2010).

O que se pode constatar é que, na era da informação, é imprescindível dispor-se de 
um sistema que possa controlar e administrar bem os materiais. Aí está a importância de 
ter um cadastro adequado para esses materiais. Neste sentido, a diminuição do ciclo de vida 
dos produtos, o que exige informações bem mais velozes, precisas e oportunas, faz com que 
qualquer falha na quantidade, qualidade ou velocidade no processamento da informação seja 
fatal para a empresa (MARTINS; ALT, 2000).
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A classificação adequada dos materiais (em suas três fases) é, portanto, indispensável 
e é ponto de partida para que as organizações entreguem os produtos e proporcionem mais 
valor aos clientes.

2.3 Estoque

Atualmente, um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações se refere ao 
balanceamento dos estoques em termos de produção com a demanda do mercado e o serviço 
ao cliente. Visto como um recurso produtivo que no final da cadeia de suprimentos criará 
valor para o consumidor final, os estoques assumem papel ainda mais importante. Neste 
sentido é imprescindível usar todos os princípios, conceitos e técnicas para saber que itens 
pedir, quanto pedir, quando são necessários e como e onde armazená-los.

“A maneira como uma organização administra os seus estoques influencia sua 
lucratividade e a forma como compete no mercado” (BERTAGLIA, 2006, p. 313). Em termos 
gerais, estoques podem ser conceituados da seguinte maneira:

Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, 
de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários 
para a continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque gerado, 
consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com 
exatidão; ou reserva para ser utilizada em tempo oportuno. (VIANA, 
2006, p. 109-110).

Os estoques ainda têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de negócios. 
Como a velocidade com que as mercadorias são recebidas é usualmente diferente da 
velocidade com que elas são utilizadas, há a necessidade de um estoque, funcionando como 
um amortecedor (MARTINS; ALT, 2000).

No que se refere à organização de um controle de estoques, algumas atividades básicas 
são salientadas pelo autor Dias (1993), sendo elas: determinar “o quê” deve permanecer em 
estoque, ou seja, números de itens; determinar “quando” se devem reabastecer os estoques; 
determinar “quanto” de estoque será necessário para um período predeterminado; acionar o 
departamento de compra para executar aquisição de estoque; receber, armazenar e atender 
os materiais estocados de acordo com as necessidades; controlar os estoques em termos de 
quantidade e valor e fornecer informações sobre a posição do estoque; manter inventários 
periódicos para avaliação das quantidades e do estado dos materiais estocados; e, finalmente, 
identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Esta pesquisa é caracterizada como uma proposição de planos ou sistemas em que, 
segundo Roesch (2005, p. 66), “a preocupação é apresentar soluções para problemas já 
diagnosticados pelas organizações”.
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 A pesquisa foi realizada nas dependências do restaurante e os seus participantes se 
resumem ao acadêmico, os funcionários do restaurante (proprietário e cozinheira-chefe) e o 
responsável pelo ponto onde a ampliação da empresa poderia acontecer.

Quanto à coleta de dados primários, foi realizada primeiramente por meio da observação 
direta do acadêmico. Além disso, uma entrevista semiestruturada foi realizada com a gerente 
administrativa (também cozinheira-chefe) e com o proprietário do estabelecimento, sendo 
necessária para que o acadêmico pudesse nortear a pesquisa no sentido de responder à 
pergunta de pesquisa. Quanto aos dados secundários, algumas notas fiscais da empresa 
também foram utilizadas, isso para que o acadêmico pudesse ter uma referência quanto aos 
preços dos insumos e das quantidades compradas em determinado período de estudo.

Os dados primários (qualitativos), obtidos por meio das observações, foram analisados 
e descritos na pesquisa. Já os dados obtidos por meio da entrevista com os gestores foram 
transcritos para o trabalho, apresentados em forma de análise e buscando referenciais teóricos 
para que o acadêmico pudesse contribuir com sugestões. Por fim, os dados secundários 
(quantitativos), alcançados por meio das notas fiscais dos fornecedores, foram transcritos 
para o trabalho em forma de quadros e gráficos por meio do Microsoft Word e Power Point 
para melhor compreensão dos mesmos, com o objetivo de se apurar quais materiais tinham 
os maiores custos para a empresa.

4 rESulTAdOS 

Nesta etapa da pesquisa, para se atingir aos objetivos do trabalho, os dados coletados 
por meio de observação direta e entrevista com os gestores, foram abordados com o intuito 
de se entender os processos internos da organização. Tais dados referem-se ao atual sistema 
de controle de estoque da empresa e classificação dos seus materiais, à atual forma de 
armazenagem de suas mercadorias e à descrição do atual processo de compras e pedidos 
realizados pela organização. Por fim, foram apresentadas as propostas e as sugestões de 
melhorias para a empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo.

De acordo com os dados primários, obtidos em entrevista aos gestores, a empresa Rocco 
Restaurante Grill Contemporâneo não possui atualmente nenhum software de gestão para o 
controle de suas matérias-primas e produtos acabados, assim como os outros materiais que 
não são utilizados na entrega das refeições aos clientes (materiais de limpeza, por exemplo). A 
gerente administrativa e também cozinheira-chefe relata que “todo o controle é feito visualmente e 
manualmente; não há estrutura física para que a empresa possa modernizar seu controle de estoque.”

Da mesma forma, a empresa também não possui atualmente nenhum tipo de classificação 
ou codificação de suas matérias-primas.  Então, é de suma importância que haja um sistema 
de classificação dessas mercadorias, sobretudo a classificação ABC de materiais.

Quanto à armazenagem, desta vez por meio da observação direta do acadêmico, auxiliado 
pelos dados obtidos em entrevista aos gestores, constatou-se que a atual armazenagem das 
mercadorias da empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo pode ser considerada 
parcialmente inadequada, pois não há um padrão ou local específico tal, com exceção 
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das matérias-primas que necessitam de refrigeração e dos materiais de limpeza que não 
podem estar juntos aos alimentos. O estoque da empresa fica inteiramente armazenado nas 
dependências do restaurante. Não há um almoxarifado ou espaço para que se armazenem as 
mercadorias de modo mais organizado.

O restaurante possui apenas 35 metros quadrados de extensão, incluindo o buffet, o 
caixa, os equipamentos da cozinha e as três prateleiras para se armazenar o estoque.

Por fim, conforme dados adquiridos na entrevista aos gestores da organização, o 
atual método de reposição de estoque da empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo 
ocorre novamente com a atuação da sua gerente administrativa e cozinheira-chefe, já que 
a mesma também é responsável pelo controle das matérias-primas, conforme abordado 
anteriormente. Todo o processo de reposição e compras é feito pela gestora, desde a 
solicitação junto ao fornecedor, o recebimento das mercadorias, as conferências de notas 
fiscais, até o armazenamento dos insumos. A cozinheira-chefe salienta que “o método de revisões 
periódicas é utilizado para se realizar as compras e todos os dias é necessário fazê-lo.” Neste sentido, 
é importante esclarecer as quantidades e os níveis de estoque com os quais a empresa atua. 
O estoque mínimo atual é equivalente ao funcionamento de dois dias do estabelecimento, 
independente do tipo de matéria-prima, sejam as carnes, produtos secos (macarrão, arroz, 
farinha, etc.), ou mesmo as frutas e as verduras para saladas e também as bebidas. Não há 
uma quantidade contabilizada para cada tipo de matéria-prima.

Já o estoque máximo da empresa merece mais atenção. Um dos maiores problemas do 
restaurante, e uma das justificativas da proposta, é justamente um local para a armazenagem 
das mercadorias. Segundo a cozinheira-chefe, “o nível de estoque máximo do restaurante é 
praticamente igual o nível do estoque mínimo (mercadoria para dois ou três dias), pois a reposição 
e as compras são diárias e não há espaço para se estocar mais caso seja necessário.” Isso gera mais 
carga de trabalho para a gestora, podendo também influir nos resultados.

No que diz respeito ao controle de estoque da empresa Rocco Restaurante Grill 
Contemporâneo, o que se sugere é a implantação de um software de gestão empresarial 
denominado Deltacon. Além de ser simples de utilizá-lo, esse sistema fornece várias 
informações sobre as mercadorias, pois por meio dele é possível cadastrar os insumos em seus 
grupos adequados, suas características, custos de aquisição, movimentação por dia, estoque 
mínimo e máximo, entradas e baixas de produtos, lançamentos de compra, entre outros.

Para tal, é necessária a classificação dos materiais da empresa. O que se propõe, 
portanto, é a implantação de um sistema numérico ou decimal e a utilização de um código 
com cinco dígitos. Então, a classificação dos produtos obedeceria a uma ordem de 01000 
(ou 1000) a 99999, sendo os dois primeiros dígitos referentes ao grupo cujo material 
pertenceria e os três últimos para diferenciá-los dentro desses grupos. Seria possível criar 
99 grupos distintos e, dentro de cada grupo, portanto, existe a possibilidade de cadastrar 
999 produtos diferentes. No que diz respeito à classificação ABC, concluiu-se, ao analisar 
as notas fiscais da empresa, que ela trabalha aproximadamente com 113 itens, podendo ser 
estes separados em suas três classes: classe A – Grupo das carnes com 9 itens; classe B – 
Grupo dos produtos secos (arroz, macarrão, etc.), coca-cola e algumas frutas e verduras 
(especificamente batata, tomate, cebola de cabeça e beterraba) com 23 itens e, por fim, a 
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classe C – que compreende o restante das frutas, bebidas, legumes, temperos, massas e 
material de limpeza, com 81 itens.

Para a análise dos investimentos, foram selecionados alguns materiais. Tais materiais 
representam 20% do total de insumos do restaurante. Em seguida, no Gráfico 1, há a 
montagem da Curva ABC dos materiais do restaurante por custo total com 22 itens.

Gráfico 1 – Curva ABC dos materiais do restaurante

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Ao observar o Gráfico 1, constata-se que, dos 22 itens analisados, 2 pertencem à 
classe A (vermelho), representando 60,36% dos investimentos em matéria-prima; 4 itens 
pertencem à classe B (amarelo), representando 26% dos investimentos; e 16 itens pertencem 
à classe C (verde), representando 13,64% do total de investimentos da empresa em insumos. 
Neste sentido, o que se recomenda é que o restaurante dê uma atenção especial aos itens 
da classe A, já que estes correspondem a mais da metade dos investimentos com insumos 
que o restaurante tem mensalmente. No que diz respeito à armazenagem dos materiais do 
restaurante, o que se recomenda primeiramente é uma mudança em seu layout atual. Para isso, 
a proposta para a expansão do espaço físico seria o ideal para solucionar essa situação. A sala 
ao lado do restaurante é a proposta mais efetiva e a empresa conseguiria expandir seu espaço 
físico de 35 para 60 metros quadrados. A partir daí, o que se propõe é a compra de mais duas 
prateleiras e uma geladeira para armazenar mais produtos, caso necessitasse, aumentando 
seu nível de estoque máximo. Com mais espaço, há a possibilidade de reorganização de todos 



64 - Caderno CientífiCo

os itens nas prateleiras, de maneira que os materiais de mesmo grupo possam ficar todos 
juntos, tornando sua localização mais adequada.

Por fim, com relação aos níveis adequados de estoque para a empresa, a sugestão aponta 
para a quantidade do estoque máximo, já que o estoque mínimo atende às necessidades do 
restaurante para que não ocorra o risco de rupturas no estoque. O que se propõe desta 
forma é que, com as mudanças de layout e aprimoramento do espaço para armazenagem, essa 
quantidade possa ser elevada, com o objetivo de redução nas atividades diárias da cozinheira-
chefe, já que as compras atualmente são realizadas todos os dias.

5 COnSidErAçÕES finAiS

Na realização deste estudo, o acadêmico pode perceber a importância que o efetivo 
controle de estoques tem para as organizações. A boa administração de materiais 
é fundamental no sentido de facilitar todo o processo produtivo dentro das empresas. 
Portanto as melhorias para o estoque da empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo 
é fundamental para que a organização se desenvolva e acompanhe a evolução do mercado 
empresarial. O que não pode deixar de ser mencionado também é a importância dos 
funcionários sobre a responsabilidade da organização e do controle dos estoques. Não 
adiantaria nada uma empresa ter um ótimo software, se quem o utiliza não for suficientemente 
preparado ou, mesmo se for, fazê-lo de maneira irresponsável. Daí a necessidade da gestora 
também conscientizar o restante de sua equipe.  A partir do que foi apresentado, este 
estudo respondeu à pergunta de pesquisa, sendo que, com a expansão do espaço físico, 
primeiramente, a armazenagem será aprimorada, permitindo assim o controle à definição 
dos níveis de estoque de acordo com as necessidades da empresa. Posteriormente, haverá 
mais espaço para o investimento em outro balcão de buffet e outro caixa, evitando que 
muitos clientes desistissem por conta da fila. Isso poderia elevar o faturamento da empresa 
em aproximadamente 40%, segundo os gestores da organização.

Enfim, tanto o proprietário quanto a cozinheira-chefe têm consciência de que os 
resultados para o retorno dos investimentos para colocar a proposta em prática aconteceriam 
em longo prazo. Dessa forma, as melhorias na administração de materiais com a implantação 
de um sistema de estoque para a empresa Rocco Restaurante Grill Contemporâneo é uma 
ideia que se mostra perfeitamente viável e oportuna.
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ClimA OrGAniZACiOnAl: um ESTudO Em umA 
EmPrESA dE mÓvEiS E ESquAdriAS dE mAdEirA
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rESumO

O presente estudo teve como objetivo identificar, na percepção dos funcionários, o clima 
organizacional na empresa de móveis e esquadrias de madeira. A pesquisa, no que diz 
respeito aos meios, caracteriza-se como descritiva, com delineamento predominantemente 
qualitativo, e quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se o levantamento. Quanto à 
tipologia, esta pesquisa caracterizou-se como descritivo-exploratória. Em relação aos 
procedimentos, adotou-se o estudo de caso, pois se buscou explorar o acontecimento dentro 
do ambiente de trabalho, suas motivações e qualidade do ambiente, entre outros. Para tanto, 
objetivando identificar as variáveis que influenciam o clima organizacional da empresa, foi 
aplicado o questionário de Bispo (2006). O questionário foi aplicado aos doze colaboradores 
da empresa e permitiu identificar que eles gostam de trabalhar na empresa e estão satisfeitos 
com a estrutura organizacional. Porém indicou insatisfação em relação ao ambiente físico de 
trabalho e também à remuneração. Apontou a falta de incentivo da empresa com relação ao 
trabalho, mas mostrou que se sentem seguros com relação ao emprego.

Palavras chave: Clima organizacional. Cultura organizacional. Gestão de RH.

1 inTrOduçÃO 

As organizações, independentemente de seu tamanho e finalidade, possuem ambientes 
formais e informais. Possuem também características que as tornam diferentes entre si 
e influenciam em fatores como produtividade, criatividade, etc. Os grupos de indivíduos 
afetam ou podem ser afetados pela realização e alcance dos objetivos organizacionais (REGIS 
FILHO, 2010).

O ambiente de trabalho tem notável influência no que diz respeito a critérios que o 
funcionário utiliza para avaliar uma organização como boa ou ruim para trabalhar (LUZ, 
1 Aluna do curso de Administração campus Tijucas. E-mail: adelinetj@hotmail.com
2 Aluna do curso de Administração campus Tijucas. E-mail: andreiassoarez@gmail.com
3 Mestre em Administração pela UNIVALI. Professora Titular da Universidade do Vale do Itajaí, Brasil. 
E-mail: anabaggio@outlook.com.
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2003). Um ambiente agradável e uma cultura de gestão bem aplicada refletem na qualidade 
do ambiente interno e no clima organizacional.

O trabalho é um importante fator de equilíbrio e desenvolvimento do ser humano, 
deixa traços no indivíduo que, certamente, passa boa parte da vida trabalhando. Por isso, 
as condições de trabalho influenciam tanto na mente como no físico do trabalhador que 
são o maior fator de produtividade e competitividade nas organizações. Existem boas e 
más organizações para se trabalhar ou existem excelentes e péssimas empresas para se 
trabalhar, sendo que nas primeiras a retribuição para os negócios é uma consequência natural 
(PASCHOAL, 2006).

Sendo assim, é importante que as organizações zelem pelo bem-estar psíquico dos 
trabalhadores e criem uma atmosfera organizacional saudável (CODA, 1993). O modo como 
os trabalhadores percebem o ambiente de trabalho (cada indivíduo o percebe de um modo) 
acaba influenciando na motivação, na satisfação e no comportamento dos mesmos.

2 GESTÃO dE rECurSOS humAnOS

A forma de administrar o ambiente empresarial no qual se está inserido está em 
constante modificação, fazendo com que os gestores pensem em novos métodos, práticas e 
modelos (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2004; GIL, 2006).

A área de recursos humanos ou gestão de pessoas também passou por fortes mudanças 
com o decorrer dos anos. Inicialmente sua estrutura era voltada para burocracia da empresa, 
logo passou para gestão do comportamento humano e nos dias atuais está voltada para gestão 
estratégica, exercendo o papel de unir a estratégia corporativa de uma empresa voltada à 
importância do intelectual humano (CHIAVENATO, 2004).

Os recursos organizacionais eram as máquinas, os equipamentos e o capital financeiro 
(CHIAVENATO, 2004). As pessoas eram consideradas recursos de produção e eram tratadas 
como recursos produtivos da organização: os chamados recursos humanos. Estes recursos 
precisavam ser administrados, o que envolvia planejamento, organização, direção e controle 
de suas atividades, já que são considerados sujeitos passivos da ação organizacional.

O termo gestão de pessoas veio modificar a administração de recursos humanos, pois 
caracterizava as pessoas apenas como recursos, comparando-as com os recursos materiais, 
máquinas, sem sentimento perante a organização. Por isso, alguns autores que defendiam 
essa nova concepção de Gestão de Pessoas passaram a chamar parceiros ou colaboradores 
aqueles que antes eram denominados de funcionários ou empregados (GIL, 2006).

A evolução histórica foi necessária para reconhecimento das pessoas nas organizações 
e, dessa forma, observar que o capital humano nas empresas é o diferencial.

Conforme Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2004), na nova era de economia digital 
da internet e do comércio eletrônico, a comunicação entre a organização e suas empresas 
fornecedoras e clientes, o comportamento das pessoas, a gestão do capital intelectual, 
a gestão de conhecimento e a gestão de competências demonstram novos conceitos que 
transformaram a tradicional administração de recursos humanos.
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Conforme Chiavenato (2004, p. 30), “a Administração de Recursos Humanos cedeu 
lugar a uma nova abordagem: a Gestão de pessoas”. As pessoas deixaram de ser simples 
recursos (humanos) para serem abordadas como seres dotados de inteligência, conhecimentos, 
habilidades, personalidades, aspirações, percepções, etc. Saber administrar os problemas é 
fundamental e adaptar-se a transformações é essencial para os gestores (DUTRA, 2002).

Esse trabalhador do futuro, desde que motivado e potencializado pelas novas 
tecnologias, aplicaria seus conhecimentos, individual e coletivamente, para agregar valor ao 
longo da cadeia produtiva da organização (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2004). 
É importante às empresas saber identificar o que é relevante e irrelevante para buscar as 
tendências de mercado e adaptar-se ao seu cotidiano, não encarando como problemas, mas 
sim como um desafio.

A organização que trabalha em sintonia com as mudanças em curso tem a 
vantagem adicional do impulso a seu favor e multiplica suas possibilidades 
de êxito. Essa capacidade de sintonia com o ambiente maior pode vir a ser 
o principal diferencial competitivo num mercado em transformação: é a 
diferença entre deixar-se levar pelas mudanças e interagir com elas, buscando 
influenciar o próprio processo de renovação do ambiente, papel este a ser 
desempenhado pelos gestores. (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 
2004, p. 22).

A forma ideal de desempenho do gestor é a maneira como ele deve agir em relação 
aos seus funcionários para obter resultados. Desenvolver sua capacidade de persuasão é 
importante, pensar que os funcionários são apenas ferramentas para organizações não se 
encaixa mais no ambiente de tecnologia e avanço como nos dias atuais.

“Assim, a gestão de pessoas representa a maneira como as organizações procuram lidar 
com as pessoas que trabalham em conjunto em plena era da informação” (CHIAVENATO, 
2002, p. 30). Os funcionários são importantes para a empresa, pois é deles que as empresas 
dependem, o capital intelectual é essencial, cuidar e estimular os funcionários pode trazer 
bons frutos para as empresas.

2.1 Cultura organizacional

Muitas das decisões tomadas são de acordo com a sua cultura e isso varia de uma 
empresa para outra, dando assim sua definição de cultura organizacional. Uma cultura 
bem estruturada garante certeza na tomada de decisão para o melhor alcance das metas 
da empresa.

Para Lacombe, cultura é um,

 [...] conjunto de crenças, costumes, sistemas de valores, normas de 
comportamento, e formas de fazer negócios, que são peculiares a cada 
empresa, que definem um padrão geral para as atividades, decisões e ações e 
descrevem os padrões explícitos e implícitos de comportamento e as emoções 
que caracterizam a vida na organização. (LACOMBE, 2011, p. 229).
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A cultura orienta o comportamento dos funcionários no decorrer do trabalho, 
direcionando-os aos objetivos e às metas da organização.

Chiavenato (2004, p. 100) destaca que a “A cultura organizacional não é algo palpável. 
Ela não é percebida ou observada em si mesma, mas através de seus efeitos e consequências”. 
É um conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por meio de normas, valores, atitudes e 
expectativas compartilhados por todos os membros da organização.

Conforme Zavareze (2008, p. 1), “um estudo de cultura permite compreender as relações 
de poder, as regras não escritas, aquilo que é tido como verdade, como valores, crenças, mitos 
e costumes”. Assim, permitindo que qualquer mudança que se pretenda fazer, os gestores têm 
como verificar o impacto que isso pode causar nas pessoas e ainda como a cultura da empresa 
influencia no comportamento dos líderes. Cultura é algo básico que diz muita coisa dentro da 
empresa, pois é ela que influencia comportamento, clima organizacional e filosofia da empresa. 
A cultura é algo necessário para o ser humano tanto individualmente como coletivo, pois é 
por meio dela que acontece a comunicação, a interação e o desenvolvimento (CHIAVENATO, 
2004). É como uma cola que humaniza a empresa cujos funcionários estão inseridos.

 Mudar a cultura da empresa pode trazer consequência, pois se está lidando com 
as pessoas, cultura e suas crenças, então buscar adaptação dentro da empresa que se está 
inserido pode trazer transtornos ou uma aceitação rápida, ou seja, as pessoas inseridas têm 
que se adaptar de acordo com a empresa e isso só depende da forma que é apresenta pelos 
gestores (LACOMBE, 2011).

Segundo Dias (2003, p. 14), a cultura humana pode ser entendida como o agrupamento 
de diversas e incontáveis subculturas, estas possíveis de serem determinadas e estudadas. 
Assim, pode-se falar em cultura francesa, indiana, paquistanesa, brasileira, entre outros. 
Estas são subculturas da cultura humana em geral. Uma organização, por exemplo, 
apresenta características que tornam possível identificá-la como uma cultura específica. Seus 
integrantes apresentam linguajar e termos próprios, hábitos e costumes compartilhados e, 
desta maneira, diferenciam-se do restante da sociedade.

As empresas podem ensinar seu modo, sua cultura por meio de palestras, reuniões, 
treinamentos, até decisões por parte da cúpula administrativa, um sistema bem definido 
de fácil compreensão para que todos os colaboradores saibam o que a empresa deseja e 
espera deles. Conforme Luz (2003), a cultura impacta o cotidiano da organização: as suas 
decisões, as atribuições de seus funcionários, as formas de recompensas e de punições e as 
formas de relacionamento com seus parceiros comerciais. A cultura organizacional estimula 
o comportamento de todos os indivíduos e grupos da empresa, sendo um importante 
instrumento de controle das empresas.

2.2 Clima Organizacional

O clima organizacional é um fator interno da empresa no qual é identificada a 
motivação de seus funcionários. Funcionários motivados fazem com que o clima na 
organização fique favorável a qualquer tipo de situação, facilitando o convívio entre as 
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pessoas e facilitando também numa futura tomada de decisão, da qual todos fazem parte, 
discutindo os problemas e as soluções.

“Convém considerar que os empregados passam muitas horas dentro da empresa. Se 
essas oito ou mais horas puderam ser agradáveis, as pessoas se sentirão mais motivadas e 
consequentemente mais envolvidas com a qualidade” (GIL, 1994, p. 160). O ambiente interno 
da organização se faz favorável quando seus colaboradores estão motivados, melhorando o 
desempenho e a produção, sentindo-se mais valorizados e interessados na função em que 
estão exercendo. No entanto, quando os funcionários estão desmotivados, eles pensam que 
não fazem a diferença na empresa e esse fator faz com que produzam menos, não tenham 
interesse no que estão fazendo e não desempenham suas funções de forma a atingir os 
objetivos da organização.

[...] o clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das 
necessidades pessoais dos participantes e elevação do moral. É desfavorável, 
quando proporciona a frustração daquelas necessidades. Na verdade, o 
clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas e é por ele 
influenciado. (CHIAVENATO, 2002, p. 95).

Portanto é muito importante que a empresa atenda às necessidades de seus 
funcionários para que se sintam valorizados e motivados a fazer seu trabalho com 
qualidade e desempenhar sua função de maneira satisfatória, visando melhorar o clima 
na organização. “O clima organizacional é favorável quando possibilita a satisfação das 
necessidades pessoais e desfavorável quando frustra essas necessidades” (TACHIZAWA; 
FERREIRA; FORTUNA, 2004, p. 239). Desta forma, o clima está relacionado com o nível 
de motivação e satisfação do indivíduo, o qual por sua vez pode afetar o desempenho e a 
produtividade da organização.

A comunicação também tem papel importante e Chiavenato (2002, p. 96) destaca 
que “a comunicação é o ponto que liga as pessoas para que compartilhem sentimentos e 
conhecimentos”. Para que o clima organizacional seja bom, é de extrema importância que 
haja comunicação clara entre todos dentro da organização, visando facilitar a troca de 
informações e ideias para melhorias na empresa. Essa troca de informações pode ocorrer 
por meio de pesquisas de clima e como destacado por Luz (2003), a pesquisa do clima 
organizacional se torna hoje um importante instrumento para adequação contínua da 
melhoria do ambiente de trabalho e pode ser realizada por diferentes técnicas a cada dois 
anos e tem como objetivos específicos:

• Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores em relação à organização;

• Criar canal de comunicação direta entre os colaboradores e a direção da organização, 
que possam manifestar suas opiniões com garantia do anonimato;

• Permitir melhoria do clima organizacional onde for constatado o maior grau de 
insatisfação no ambiente de trabalho;

• Identificar, avaliar e monitorar o impacto das intervenções contempladas na Pesquisa 
de Clima Organizacional no decorrer do tempo;

• Criar meio, junto aos colaboradores, para o aperfeiçoamento da comunicação.
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O clima organizacional influencia diretamente na motivação da equipe, no seu grau de 
satisfação e, consequentemente, na qualidade de seu trabalho. Por isso, é tão importante para 
a empresa mensurar essa percepção que os colaboradores têm dela, ou seja, saber como está 
o seu clima organizacional.

3 mETOdOlOGiA

Neste capítulo serão apresentados os métodos utilizados para elaboração da pesquisa 
na empresa de Móveis e Esquadrias de Madeira Ltda. A empresa atua no ramo moveleiro, 
especificamente com móveis sob medida e expositores para comércio, e conta com 
aproximadamente quatorze colaboradores, incluindo os proprietários.

A metodologia utilizada para a pesquisa de clima organizacional tratada neste artigo é 
proveniente de um questionário aplicado na empresa, com o intuito de levantar informações 
sobre o ambiente que os colaboradores estão inseridos. O questionário foi aplicado com doze 
funcionários nas áreas de administração, projetos, produção e montagem.

A pesquisa foi classificada como predominantemente qualitativa, que não emprega 
instrumentos estatísticos no processo de pesquisa; não tem o objetivo de numerar ou medir; 
trabalha com dimensões como valores, interesses, crenças, motivações; busca a compreensão 
dos fenômenos da realidade, dos seus significados (RICHARDSON, 1999). Esse modelo 
de pesquisa proporciona compreensão em profundidade do contexto do problema. É um 
método para chegar ao conhecimento por excelência para entender por que o indivíduo age e 
como se comporta, como pensa ou sente, pois respostas em profundidade são geradas apenas 
pela abordagem qualitativa.

Quanto à tipologia, esta pesquisa caracterizou-se como descritiva-exploratória. Gil 
(2008) afirma que a pesquisa descritiva busca a descrição das características de determinado 
fenômeno, enquanto a pesquisa exploratória busca maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas 
com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente assume a forma de pesquisa 
bibliográfica e estudo de caso. Uma pesquisa exploratória é exatamente o que a situação 
anterior sugere. O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto 
ainda pouco abordado na empresa.

Em relação aos procedimentos, adotou-se o estudo de caso, pois se buscou explorar o 
acontecimento dentro do ambiente de trabalho, suas motivações e qualidade do ambiente entre 
outros. O estudo de caso pode ser utilizado com diferentes propósitos, entre eles a formulação de 
hipóteses. A metodologia utilizada costuma ser menos rígida que nos levantamentos e estudos 
de campo, o que ocasiona uma necessidade de que o pesquisador planeje adequadamente a 
coleta de dados e a análise dos resultados, evitando vieses (YIN, 2005). Para levantamento dos 
dados, foi aplicado o modelo de Bispo (2006), com doze funcionários da empresa. Este modelo 
implica conhecer o clima organizacional, fatores internos entre a empresa e o funcionário a sua 
vida social, estrutura organizacional na qual está inserido, incentivo profissional, remuneração, 
segurança no ambiente profissional e o ambiente de trabalho.
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Entre os critérios utilizados, destaca-se a utilização de um questionário simples para 
a melhor compreensão dos funcionários. Foi utilizado o modelo de Bispo (2006), contendo 
dezessete alternativas relacionadas ao clima organizacional, no qual os pesquisados deveriam 
assinalar, “sim”, “não”, “mais ou menos” e justificar sua resposta.

4 APrESEnTAçÃO dA AnáliSE dE dAdOS

A pesquisa foi realizada por meio do questionário Bispo (2006) e todos os 12 funcionários 
da empresa participaram.

Quanto aos resultados, sobre o quesito vida profissional, os questionados quase que 
em sua totalidade responderam que sentem orgulho em trabalhar na empresa e também 
sentem orgulho da atividade que exercem na empresa. Demonstraram, em sua totalidade, 
preocupação com o futuro da empresa. Porém, quando perguntado se o sucesso profissional 
depende apenas de seus esforços, a metade dos pesquisados respondeu mais ou menos, 
provavelmente os questionados pensaram na empresa e não somente em si próprio. O sucesso 
e a carreira para eles dependem também do reconhecimento de seus superiores.

Quando questionados se indicariam essa empresa aos amigos e parentes, boa parte dos 
questionados não demonstraram interesse, talvez pelo porte da organização, pelo tipo de 
trabalho que muitas vezes requer conhecimento específico ou por utilizar trabalho físico.

Quanto ao quesito estrutura organizacional, grande parte se mostrou satisfeito com 
a estrutura da organização. Estão satisfeitos com a estrutura hierárquica e também com a 
chefia. Quando questionados sobre a liderança e a qualificação, a maioria respondeu que sim, 
que está satisfeita, porém houve ressalvas em alguns questionários devido às ordens virem 
de duas pessoas ao mesmo tempo, gerando conflito de informações e até mesmo poder.

Em relação ao quesito incentivo profissional, boa parte dos questionados respondeu que 
não se considera valorizado pela empresa. Este resultado foi atribuído devido à personalidade 
do gestor que não sabe expressar/reconhecer sua satisfação com o funcionário, mas é exigente 
e cobra muito dos mesmos. Com relação ao reconhecimento do trabalho pela família, grande 
parte respondeu que é reconhecido.

Quando questionados se a sua remuneração é justa, boa parte dos questionados mostrou-
se insatisfeito com a remuneração que recebe. Talvez pelo esforço físico, habilidade, precisão 
de trabalho que realizam na empresa. E grande parte avalia que o seu patrimônio não é 
condizente com os esforços que fazem pela empresa. Porém se sentem seguros no emprego, 
pois a maioria respondeu que sente segurança e não corre risco de ser demitido sem motivo. 
Eles também destacaram que as regras e as exigências da empresa são claras e recebem 
feedback por parte dos gestores.

Quanto ao ambiente de trabalho, mais da metade da população demonstrou insatisfação, 
pois lida com peças grandes e muitas vezes não há espaço suficiente, o que atrapalha o 
andamento do trabalho. Quanto ao relacionamento, boa parte respondeu que os colegas 
favorecem a execução das atividades, pois dentro da empresa tem parceria e companheirismo 
entre os funcionários, não havendo grandes conflitos entre eles.
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5 COnSidErAçÕES finAiS

Cada empresa tem sua cultura, distinta uma das outras. Cada funcionário novo precisa 
se adequar ao ambiente em que está se inserindo. A empresa, então, deve tornar esse processo 
mais acessível e favorável para que a pessoa se identifique e ingresse de forma rápida e 
motivando para atender o objetivo organizacional.

Em contrapartida, as empresas devem se preocupar principalmente com o clima 
interno, para que seus funcionários estejam sempre motivados para exercer suas funções 
com qualidade, dessa forma satisfazendo seus clientes, pois o funcionário, quando motivado, 
passa a desempenhar seu trabalho com mais eficiência e, consequentemente, atende melhor 
o cliente. Também é de extrema importância que o ambiente interno da organização seja 
favorável, para que, assim, também sejam atendidas às necessidades de seus funcionários. A 
comunicação e a troca de informações devem ser contínuas e, quando necessário, resolver 
um problema ou tomar uma decisão. A empresa que investe em seus funcionários e se 
preocupa em melhorar o ambiente em que trabalham melhora automaticamente a qualidade 
dos produtos e dos serviços oferecidos, pois os funcionários irão desempenhar suas funções 
com mais vontade, se preocupando, também, com os objetivos de a empresa aumentar 
a competitividade perante o mercado e satisfazer cada vez mais seus clientes. É difícil a 
organização motivar todos os colaboradores, por causa da cultura, crenças e valores que 
cada indivíduo tem. Por isso, é importante que sejam feitas pesquisas internas de satisfação, 
a fim de identificar o que pode ser melhorado para tornar o ambiente organizacional mais 
agradável a qualquer situação.

O estudo possibilitou o levantamento de algumas variáveis que formam o clima 
organizacional, este que, por sua vez, é considerado bastante favorável. Mostrou a 
preocupação do funcionário com o futuro da empresa e que os funcionários estão satisfeitos 
com a estrutura da organização. Porém indicou insatisfação em relação ao ambiente físico de 
trabalho e também com a remuneração. Apontou a falta de incentivo da empresa com relação 
ao trabalho, mas mostrou que se sentem seguros com relação ao emprego.

Sugere-se que a empresa acompanhe anualmente o clima organizacional e que dê 
feedback aos funcionários sobre as possíveis mudanças.
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VELOCIDADE, ESCOPO E RITMO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE UMA EMPRESA 

FAMILIAR BRASILEIRA
Waldir Goede 1

rESumO

O artigo tem como objetivo contribuir para a literatura sobre o processo de internacionalização 
de empresas familiares, de como a família influenciou a velocidade, o escopo e o ritmo ao 
longo do processo de internacionalização da empresa familiar WEG. A pesquisa qualitativa 
apoia-se na técnica do estudo de caso único baseado em entrevistas em profundidade, 
Storytelling e a triangulação de dados. O uso da técnica de relato de histórias foi utilizado com 
o fundador da empresa, serviu como um veículo para relatar o início da empresa e do processo 
de internacional. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas pessoais 
semiestruturadas, com o Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Internacional 
e o Chefe de Marketing Internacional e os dados secundários foram provenientes de base 
documental e científica. A visão de mundo e de longo prazo da família, a vantagem de 
propriedade e a aquisição e absorção de conhecimento da tecnologia alemã, a tornaram na 
maior multinacional da América Latina, demonstrando que a família influenciou o processo 
de internacionalização. Verifica-se, analisando os dados da pesquisa no contexto geral, que a 
velocidade do processo foi média, o escopo geográfico amplo e o ritmo de internacionalização 
regular com a abertura de subsidiárias e unidades de produção no exterior. Os achados 
corroboram as características preconizadas pela Escola Nórdica de Uppsala, com uma 
expansão internacional gradual e em etapas, aprendizado constante e com o conhecimento 
acumulado se diferenciou das demais empresas familiares.

Palavras-chave: Internacionalização. Propriedade. Velocidade. Escopo. Ritmo.

1 inTrOduçÃO

A internacionalização das empresas tem sido um fenômeno dinâmico de negócios nas 
últimas décadas e afeta inclusive empresas familiares que, tradicionalmente, atuam com mais 
ênfase nos mercados domésticos. Estudos sobre as empresas familiares são oportunos por se 
tratarem de enfoques emergentes em todo o mundo (SCHULZE; GEDAJLOVIC, 2010).
1 Professor do Curso de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Mestre em Administração pelo Curso 
de Mestrado Acadêmico em Administração da UNIVALI.. E-mail: wgoede@univali.br.
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A participação das empresas familiares na atividade econômica mundial é relevante. No 
Brasil correspondem a mais de 90% da quantidade de empresas privadas, respondendo por 
65% do produto nacional bruto e representando mais de 60% dos empregos (IFERA, 2003).

Lin (2012) afirma que a pesquisa sobre as empresas familiares tem largamente ignorado 
a questão fundamental do “como se expandir globalmente”, enquanto Kontinen e Ojala (2010) 
corroboram que os estudos empíricos estão concentrados em avaliar e abordar o fenômeno 
da internacionalização destas empresas com base nas experiências dos países desenvolvidos, 
porém faltam estudos destas empresas em países emergentes.

A relevância teórica do estudo prendeu-se à escassez de estudos sobre as empresas 
familiares sob o aspecto da velocidade, do escopo e do ritmo de internacionalização no Brasil. 
Do ponto de vista prático, deve-se ao fato de os resultados desta pesquisa servirem como 
uma oportunidade de reflexão aos empresários familiares sobre o negócio e a própria família 
envolvida no negócio, como um instrumento útil para a tomada de decisão e também para os 
profissionais que atuam na área de negócios internacionais.

A visão de mundo e de longo prazo da família, a vantagem de propriedade e a aquisição 
e absorção de conhecimento da tecnologia alemã tornaram-na na maior multinacional da 
América Latina. É um caso revelador e um ícone no Brasil e hoje compete e se posiciona de 
igual para igual com a multinacional alemã Siemens neste setor, justificando a escolha da 
empresa familiar WEG.

A pesquisa qualitativa apoia-se na técnica do estudo de caso único, de abordagem 
descritiva-exploratória, baseada em entrevistas semiestruturadas em profundidade e pretende 
responder à seguinte pergunta de pesquisa:  como a família influenciou a velocidade, o escopo 
e o ritmo ao longo do processo de internacionalização da WEG.

2 O PrOCESSO dE inTErnACiOnAliZAçÃO dE EmPrESAS fAmiliArES

O processo de internacionalização é considerado a operação mais complexa que uma 
empresa familiar pode enfrentar e necessária para manter-se competitiva e sobreviver no 
mercado cada vez mais globalmente competitivo (KONTINEN; OJALA, 2010; LIN, 2012; 
ETEMAD, 2013), pois é definida como sendo um processo de aprendizado incremental e 
dinâmico cujo conhecimento experiencial é uma variável importante (JOHANSON; VAHLNE, 
1977), porém a participação e o envolvimento da família podem influenciar diretamente o 
nível do processo de internacionalização (PUKALL; CALABRÒ, 2013).

Para Kontinen e Ojala (2010), o principal resultado que emerge da revisão de literatura 
são os fatores positivos que influenciam a internacionalização, como a visão de longo prazo, 
a velocidade na tomada de decisões pelos investimentos da família nesse processo são 
características das empresas familiares, bem como o senso de família, fazendo parte de um 
conjunto de recursos próprios atribuíveis à presença da família na gestão (HABBERSHON; 
WILLIAMS, 1999).

A Escola de Uppsala é uma das teorias mais citadas na literatura de negócios 
internacionais, com as premissas de que as operações de internacionalização ocorrem de forma 
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gradual, em etapas, aquisição gradativa de conhecimento e comprometimento e expansão 
para locais que guardam menores distâncias psíquicas (JOHANSON; WIEDERSHEIM-
PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977).

Devido à variedade e ao escopo das teorias que buscam explicar o processo de 
internacionalização das empresas, este estudo possui enfoque na corrente comportamental 
de Uppsala, pelo seu caráter precursor nessa linha de pensamento e por ser mais utilizada 
em estudos sobre as empresas familiares (CYRINO et al., 2010).

2.1 O PrOCESSO dE inTErnACiOnAliZAçÃO Em TErmOS dE 
vElOCidAdE, diSPErSÃO E riTmO

O processo de internacionalização é considerado complexo e uma estratégia importante 
que uma empresa pode empreender para ser competitiva. Os autores Vermeulen e Barkema 
(2002) introduziram três dimensões do processo de internacionalização: velocidade, escopo 
e ritmo e descobriram que diferentes velocidades e ritmos da expansão externa de uma 
empresa resultam em diferentes níveis de desempenho.

A velocidade é definida com sendo o aumento, ao longo do tempo, do número, da 
variedade e da distância entre os países onde a empresa está ativamente atuando; o escopo 
com sendo o processo de expansão da extensão geográfica de uma empresa no exterior e o 
ritmo de internacionalização se refere aos intervalos entre o estabelecimento de subsidiárias 
estrangeiras, a regularidade do processo, como as operações são estabelecidas no exterior 
em um período de tempo, ou a irregularidade deste padrão (VERMEULEN; BARKEMA, 
2002; KONTINEN; OJALA, 2010; LIN, 2012).

Lin (2012), usando dados longitudinais de 656 empresas taiwanesas de capital aberto, 
afirma que as empresas optaram por: 1) velocidade rápida, 2) um escopo estreito, e 3) um 
ritmo irregular de internacionalização quando eram de alto nível de propriedade familiar, 
demonstrando que a propriedade familiar tem uma relação positiva com a velocidade 
internacional, enquanto Kontinen e Ojala (2010) encontraram que empresas familiares 
tendem a se internacionalizar mais lentamente.

A velocidade de expansão foi medida pela divisão do número de países em que a empresa 
se expandiu num determinado período de tempo com os seguintes resultados: índice v<2 
= lenta; índice de v 2 a 5= média e v>5 = alta velocidade de expansão (VERMEULEN; 
BARKEMA, 2002).

Para medir o escopo, calculou-se o total do número de países estrangeiros de 
exportação na fase atual (135 países), apresentando os seguintes resultados: média= 68 
países e a média da média= 34 países, sintetizando, se o escopo for < 34 países= estreito, 
de 34 a 68 países= médio e > 68 países= amplo. Esta medida foi adaptada dos estudos 
de Lin (2012).

Quanto ao ritmo, segundo Vermeulen e Barkema (2002), é considerada uma expansão 
rítmica regular quando há a abertura de uma subsidiária/filial no exterior por ano. Os autores 
sugerem que as empresas sigam mais processos rítmicos de internacionalização, tendendo 
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a estabelecer unidades estrangeiras, como uma subsidiária por ano e analisaram um período 
de 10 anos, por exemplo.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

A ênfase da pesquisa e os procedimentos de investigação utilizados foram um estudo 
de caso único, com abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo para captar a 
dinâmica da empresa familiar, conferindo o entendimento do fenômeno na sua complexidade 
e, além disso, a storytelling e a triangulação de dados.

O estudo de caso é utilizado quando se pretende estudar um fenômeno contemporâneo 
inserido em algum contexto da vida real e preferido quando o foco da pesquisa está relacionado 
a questões de “como” ou “por quê” (YIN, 2010) e, segundo Eisenhardt (1989), o estudo de 
caso é uma estratégia de pesquisa que foca o entendimento da dinâmica presente dentro de 
cenários particulares.

Davel e Colbari (2003) consideram que a estratégia de estudo caso, quando aplicada 
ao estudo de organizações familiares, permite avaliar uma situação que abrange família e 
empresa em seu contexto original das organizações familiares e analisar como essa interação 
acontece e como evolui ao longo do tempo.

Na abordagem do storytelling é valorizado todo o processo de memória organizacional 
traduzido nas histórias contadas, principalmente com o fundador na empresa familiar 
estudada, e estas narrativas criam a experiência que levam a estratégia a ser compreendida no 
nível individual (ADAMSON et al., 2006). Esta técnica foi utilizada com um dos fundadores, 
o Sr. Werner (WEG), e traz a possibilidade ao pesquisador se inserir no contexto real da 
empresa e ter insights que possam ajudar a validação dos construtos da pesquisa.

A coleta de dados foi marcada em duas etapas: a primeira etapa foi caracterizada pela 
busca de dados secundários, disponibilizadas pela própria empresa, análise de material 
institucional, revistas, balanços, relatórios, artigos científicos, bem como diversas matérias 
publicadas nos meios de comunicação.

Após foram coletados os dados primários por meio de entrevistas semiestruturadas 
(YIN, 2010) no período de novembro a dezembro de 2014, na sede da empresa WEG em 
Jaraguá do Sul (SC), Storytelling com o Fundador e entrevistas semiestruturadas com o 
Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Internacional e o Chefe de Marketing 
Internacional, os quais relataram a sua percepção acerca do processo de internacionalização 
da empresa e a família.

O procedimento da coleta dos dados se deu pelo registro e pela transcrição, assim como 
pela interpretação e categorização das falas dos atores e das teorias de internacionalização. 
Realizaram-se três entrevistas semiestruturadas que foram gravadas (aprox. 04h25min) e, em 
seguida, transcritas. Os entrevistados (Quadro 1) autorizaram as gravações, o que permitiu 
que algumas imprecisões nas anotações, feitas durante as entrevistas, fossem eliminadas ou 
corrigidas (GODOI; MATTOS, 2006).
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 Quadro 1: Entrevistados na WEG

Entrevistados WEG Função Denominação
Werner Ricardo Voigt Fundador WEGFUND

Décio da Silva Presidente do Conselho de Administração WEGCON01
Luís Gustavo de Borba 
Iensen

Diretor Internacional WEGINT02

Mauro Tusset Chefe de Marketing Internacional WEGMKT03
Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

4 O PrOCESSO dE inTErnACiOnAliZAçÃO dA WEG

“Na década de 70, quando se fazia uma viagem internacional, em função do alto 
custo da passagem e da estadia, a pessoa ficava aproximadamente 30 dias no 
exterior e quando voltava, era de costume fazer uma reunião para a apresentação 
das novidades trazidas do exterior aos integrantes de diversos níveis na empresa. Eu, 
o Eggon e Geraldo, para darmos o exemplo, sentavam na primeira fila para ouvir 
atentamente tudo o que tinha de novidade” (WEGFUND).

A história da WEG começa em maio de 1961, quando em uma reunião sábado à tarde, 
enquanto o fundador trabalhava na sua oficina em Jaraguá do Sul, decidiu-se que motor 
elétrico seria o ideal para ser fabricado em grande escala. Assim nasceu no dia 18 de setembro 
a Eletromotores Jaraguá, mais tarde chamada de WEG. “Assim começou a funcionar tudo e hoje 
somos conhecidos no mundo todo”  (WEGFUND) e o nome WEG é a junção das iniciais dos 
três fundadores (W=Werner, E=Eggon, G=Geraldo).

Na primeira viagem dos fundadores em 1968 para a Alemanha, a WEG entrou numa 
nova fase tecnológica e marca o início do seu processo internacional. Quando a empresa 
adquiriu o pacote de tecnologia alemã, passou a dar um salto qualitativo à frente da 
concorrência (GHOSHAL et al., 2000).

O processo de internacionalização será apresentado em quatro fases. A primeira fase 
na década de 70 marca o início da trajetória internacional; a década de 80, a conquista 
dos mercados; a década de 90, a internacionalização; e a década 00, a globalização. 
Desde o início da internacionalização a WEG se destacou com uma visão de mundo e foi 
determinada para ser uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na fabricação de 
motores elétricos.

4.1 A 1ª fase da expansão internacional (anos 70)

Os entrevistados enfatizaram que nesta primeira fase a empresa começou a exportar 
quantidades mínimas para o mercado da América Latina, onde havia maior proximidade 
cultural e de idioma, e em seguida continuou o processo de exportação na Europa, na América 
do Norte e no Canadá.
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No relato do fundador, quando a WEG iniciou a produção dos seus motores nos 
primeiros anos na década de 70, “nos baseamos nos melhores motores europeus e os alemães tinham 
os melhores motores. E então começamos a fazer isso e o motor ficou com potência melhor, mais leve 
e blindado. Então isso tudo nos deu uma grande vantagem, nosso motor era mais leve, tinha melhor 
rendimento e é difícil alguém ter igual à Weg no Brasil, talvez no Mundo”  (WEGFUND).

Em 1975 a empresa se transformou na maior fábrica de motores elétricos da América 
Latina e na visão do Diretor Internacional “o DNA da WEG continua pelo espírito e legado 
empreendedor dos três fundadores”  (WEGINT03).

Em 1976, o continente europeu começou a ser parceiro vital da WEG. “Começamos 
com a Alemanha porque queríamos experimentar vender o nosso produto onde estão os nossos 
maiores concorrentes e porque quem conseguia vender na Alemanha iria vender no resto do 
mundo”  (WEGCONS01).

Com relação à velocidade, a WEG se expandiu para 32 países em apenas 5 anos (1970-
1975), significando um índice de 6,4 (v > 5= alta velocidade). O escopo foi analisado pelo 
número de países nos quais a empresa exportou neste período (32 países) e o resultado foi 
um escopo estreito (<34 países= estreito). O ritmo foi irregular, pois a empresa iniciou o 
processo com a abertura de apenas um escritório de vendas na Alemanha.

4.2 A 2ª fase da expansão internacional (anos 80)

A WEG buscou expansão da sua rede de representantes e distribuidores, além da 
necessidade de criação de uma rede de assistência técnica no exterior. Em função desta 
necessidade, “começou-se a dividir um país em dois ou, três para depois iniciar o processo de abrir 
as suas próprias filiais comerciais em vez de ter os representantes” (WEGCONS01).

Em termos da velocidade, considerando o período de 70 a 90, em 20 anos atuando em 
41 países, obteve o índice v=2 (índice de 2 a 5= média). O escopo foi médio, totalizando 
41 países (de 34 a 68 países= médio). Nesta fase, o ritmo também pode ser considerado 
irregular, pois a empresa buscou expansão da sua rede de representantes/distribuidores em 
períodos de intervalos não constantes.

Como fator determinante no contexto familiar, em 1988 acontece a abertura da Trading 
WEG Exportadora e adotou-se a seguinte filosofia: “Exportar faz parte do nosso negócio” 
(WEGINT02). Em 1989, quando Décio da Silva foi eleito Presidente Executivo, a WEG foi 
envolvida em uma estratégia internacional e criou uma nova estrutura internacional em nove 
países. Percebe-se que a família, apenas na 2ª geração, influencia o processo internacional 
pelo novo mindset internacional.

4.3 3ª fase da expansão internacional (anos 90)

A partir dos anos 90, as barreiras comerciais foram reduzidas e ingressa-se num 
cenário de globalização intensiva. Neste processo, a competitividade se intensifica e os fluxos 
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internacionais financeiros, econômicos e de materiais aumentam e algumas empresas locais 
buscam operações internacionais e integram-se em cadeias globais de produção (FLEURY; 
FLEURY, 2012).

Em 1991, com 31 anos de WEG, a exportação atingia o valor de US$ 30,2 milhões. “Os 
grandes passos para esse crescimento foram a ampliação e modernização do parque fabril, bem como o 
desenvolvimento de produtos, processos e materiais em seu moderno Centro Tecnológico, para atender 
as exigências e a realidade de um mercado cada vez mais competitivo”  (WEGINT02).

Analisando a velocidade, até esta fase (ano 2000) passou a atuar em 50 países, 
obtendo um índice v=1,6 (índice 0,5= baixa velocidade) e o escopo foi médio, (50 países em 
cinco continentes), cuja empresa exportou (de 34 a 68=médio). O ritmo foi regular com 
investimentos da família inclusive em países desenvolvidos na forma de aquisições e, em 
1991, faz a abertura de sua primeira filial nos EUA e em outros 10 países: Bélgica (1992), 
Argentina e Japão (1994), Alemanha e Austrália (1995), Inglaterra (1997), Espanha e França 
(1998), Suécia e México (1999).

A influência da família foi determinante quando o filho do fundador, Décio da Silva, 
assumiu a Presidência executiva e criou um mindset internacional. Em 1999, a empresa é o 
quinto maior produtor mundial de motores elétricos, contava com 7.000 funcionários e 29% 
da produção era destinada para a exportação e se consagrou para o nível dos agentes globais, 
como ABB, Siemens e General Electric na produção de motores elétricos (FDC, 2013).

As aquisições internacionais são um modo das empresas multinacionais emergentes, 
como é o caso da WEG, adquirir vantagens específicas, como permitir o acesso a recursos e 
bens à jusante na cadeia de valor, tais como relacionamentos com clientes e distribuidores, e/
ou conhecimento sobre o ambiente local e novas oportunidades de crescimento, contribuindo, 
dessa forma, para que a empresa supere a barreira da liabilitiy of  foreignness (CUERVO-
CAZURRA, 2008).

4.4 4ª fase da expansão internacional (anos 00) e atual

A partir de 2000 a WEG entra na fase de globalização, que está fundamentado no 
estabelecimento de fábricas no exterior, sendo que a primeira filial da empresa é aberta no 
ano de 2000 na Argentina e em seguida no México. O resultado da internacionalização nesta 
fase representava um faturamento de 36% para o mercado externo, vendas para mais de 110 
países e distribuidores, agentes em mais de 85 países, nos cinco continentes.

Analisando a velocidade (2000-2015), a empresa exporta para 135 países e em 45 anos 
de comércio exterior desde 1970. Percebe-se uma velocidade média (v=3). O escopo foi amplo, 
totalizando135 países (> 68 países=amplo) e o ritmo regular, pois a empresa estabeleceu 20 
fábricas no exterior em um período de 10 anos (2000-2010), estando de acordo com o achado 
de Vermeulen e Barkema (2002).

Em 2014 os mercados de exportação, de acordo com o Presidente do Conselho, estão 
assim divididos em: 1/3 para EUA, 1/3 na Europa e 1/3 é o resto do mundo. “O carro-
chefe de vendas no exterior é o motor elétrico e correspondeu em 2014 aproximadamente a 50% do 
faturamento” (WEGCON01).
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Ainda com relação ao mercado internacional e sobre as perspectivas no ano de 2015, 
o Presidente Executivo declarou que “nos mercados externos deveremos continuar nos beneficiando 
do crescimento em algumas economias maduras e ampliar nossa presença em todo o mundo. Temos 
importantes diferenciais competitivos, produtos e serviços de alta qualidade, capacidade de inovação 
tecnológica e de fornecimento de soluções customizadas. Estas vantagens continuarão nos permitindo 
crescer de forma robusta” (SCHMELZER, 2014).

Na publicação do ranking FDC das Multinacionais Brasileiras em 2014, ocupa a posição 
22 (índice de transnacionalidade=0,281) e no ranking por número de países em que a empresa 
possui subsidiária, a empresa WEG figura em segundo lugar, possuindo subsidiárias em 31 
países (FDC, 2014).

A Receita Operacional Líquida (ROL) consolidada atingiu, em 2014, R$ 7.840,8 
milhões e no mercado externo a receita operacional líquida atingiu R$ 3.964,0 milhões (= 
US$ 1.684,9 milhões), correspondendo a 51% do ROL total (WEG, 2014).

5 AnáliSE dOS rESulTAdOS 

Percebe-se na análise dos dados do processo de internacionalização da WEG que o 
“olho do dono” está presente na gestão empresarial, corroborando os aspectos teóricos e 
respondendo o objetivo desta pesquisa, como a família influenciou a velocidade, o escopo 
e o ritmo.

No contexto geral das quatro fases que a WEG, nos 45 anos de mercado externo, a 
velocidade de internacionalização foi média, o resultado não está em consonância com o 
resultado de Lin (2012); o escopo, amplo, também discrepante de Lin (2012) e de Kontinen 
e Ojala (2010) e o ritmo foi regular, em função da regularidade atual em termos de abertura 
de filiais e unidades próprias no exterior, discrepante de Lin (2012), porém de acordo com os 
achados de Vermeulen e Barkema (2002).

A vantagem da propriedade familiar, de recursos próprios, de possuir alta tecnologia, 
uma visão estratégica de longo prazo, a cultura familiar, uma sucessão planejada, estar 
globalmente competindo com multinacionais em países desenvolvidos obtendo ganhos de 
escala e levar as boas práticas de governança ao mercado chinês (país emergente) tornaram 
a WEG um ícone de empresa modelo no Brasil. Estas são algumas das características de 
uma empresa familiar multinacional em um país emergente que a diferenciam das demais 
empresas familiares e das multinacionais em países desenvolvidos.

Concluindo, percebe-se que a WEG parece ter aprendido o suficiente, step by step, 
com as suas filiais e as aquisições e, de acordo com a teoria de Uppsala, foi se expandindo 
gradualmente, com aprendizado constante para adquirir novas habilidades para competir 
em mercados cada vez mais competitivos e atender os consumidores mais exigentes 
(CYRINO et al., 2010).

No estudo de caso único, há limitações, os dados não podem ser generalizados, mas há 
fortes indícios de que a família influenciou o processo internacional, acelerando a velocidade, 
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o escopo e o ritmo. Na visão de mundo, desde o início, mesmo nas adversidades de um país 
emergente, a empresa adquiriu a melhor tecnologia e esta vantagem, além da propriedade, 
a diferenciou dos demais concorrentes brasileiros e a possível superação da liability of  
foreigness, a oportunidade para competir globalmente, concorrendo de igual com os maiores 
players globais.

Sugerem-se, portanto, estudos de caso qualitativos em outras empresas familiares, porém 
um estudo quantitativo poderia, a partir deste estudo, contribuir no sentido de confirmar os 
dados aqui analisados e, portanto, ajudar a preencher a lacuna na pesquisa existente.
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O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
UMA EMPRESA FAMILIAR NA EUROPA

Waldir Goede1

rESumO

O artigo tem como objetivo contribuir para a literatura sobre a internacionalização de 
empresas familiares e analisar como o comprometimento familiar influencia o processo de 
internacionalização de uma empresa familiar brasileira de grande porte, do segmento têxtil, a 
Karsten S.A. A pesquisa qualitativa apoia-se na técnica do estudo de caso único longitudinal, 
baseado em entrevistas em profundidade (Storytelling) e triangulação de dados. Os dados 
primários foram coletados por meio de entrevistas pessoais semiestruturadas com o presidente 
e o vice-presidente do conselho de administração, diretor comercial, diretor europeu e gerente 
de exportação; e os dados secundários foram provenientes de fonte documental e científica no site 
da empresa, relatório anual e balanços, livros, artigos e teses. Verifica-se, analisando a empresa 
pesquisada, que o comprometimento da família influencia o processo de internacionalização 
pela pró-atividade de seus fundadores, ascendente pela sua origem europeia. Este processo teve 
a particularidade de ser iniciado por um membro não familiar. Os achados corroboram com as 
características preconizadas pelos teóricos da Escola Nórdica, em que a internacionalização 
ocorre de forma oportunista e em estágios, por meio da aprendizagem incremental sobre os 
mercados externos e o estabelecimento de networks.

Palavras-chave: Empresas familiares. Internacionalização. Comprometimento. Familiness.

1 inTrOduçÃO

A internacionalização de empresas é um fenômeno dinâmico, sendo um processo de 
envolvimento crescente em que uma empresa aumenta o seu nível de participação no mercado 
externo ao longo do tempo (WELCH; LUOSTARINEN, 1988).

Estudos sobre as empresas familiares são oportunos por se tratarem de enfoques 
emergentes em todo o mundo (SCHULZE; GEDAJLOVIC, 2010). Não há consenso sobre 
uma definição de empresa familiar, o que converge com a área em campo emergente de 
estudo (KONTINEN; OJALA, 2010).
1 Professor do Curso de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Mestre em Administração pelo Curso 
de Mestrado Acadêmico em Administração da UNIVALI. E-mail: wgoede@univali.br.
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As empresas familiares têm sido gradualmente obrigadas a se internacionalizarem para 
sobreviverem em mercados que estão cada vez mais globalmente competitivos (LIN, 2012; 
ETEMAD, 2013).

Na pesquisa publicada em 2003, existem de 6 a 8 milhões de empresas no Brasil e as empresas 
familiares correspondem a mais de 90% da quantidade de empresas privadas, respondendo por 
65% do produto nacional bruto e representando mais de 60% dos empregos (IFERA, 2003).

A maior parte da literatura sobre internacionalização não é focada em empresas 
familiares, excluindo assim a influência de características específicas destas organizações, 
tais como: propriedade da família, envolvimento familiar, sucessão, cultura familiar e 
membros da família, conhecimento e experiência (OKOROAFO, 1999; GALLO; SVEEN, 
1991; CASILLAS; ACEDO, 2005).

Dada a escassez de estudos empíricos identificando fatores específicos que contribuem para 
a expansão internacional e nacional das empresas familiares, o presente trabalho visa contribuir 
com esta lacuna existente na literatura em relação à discussão teórico-empírica, enfatizando 
aspectos do comprometimento e da influência familiar no processo de internacionalização.

Do ponto de vista prático, a significância da investigação deve-se ao fato de os resultados 
desta pesquisa servirem como oportunidade de reflexão aos empresários familiares sobre o 
negócio e a própria família envolvida, como instrumento útil para a tomada de decisão e também 
para os profissionais que atuam na área de administração e negócios internacionais.

A partir da contextualização apresentada, este artigo visa contribuir e ampliar 
os conhecimentos sobre a internacionalização de empresas familiares, tendo como 
objetivo principal analisar como o comprometimento familiar influencia o processo de 
internacionalização de uma empresa familiar brasileira de grande porte, do segmento têxtil, 
a Karsten S.A., desde o início de sua internacionalização na década de 70 até a década de 00, 
no mercado europeu, especificamente na Alemanha.

A pesquisa qualitativa apoia-se na técnica do estudo de caso único longitudinal, baseado 
em entrevistas semiestruturadas em profundidade sobre as principais características da empresa 
familiar Karsten e os fatores que influenciam o processo de internacionalização dos negócios.

2 O PrOCESSO dE inTErnACiOnAliZAçÃO dE EmPrESAS fAmiliArES

O processo de internacionalização é complexo para uma empresa, representando 
operações em outros países, o qual envolve a aprendizagem contínua em vários estágios e a 
organização vai gradualmente se comprometendo com mais recursos à medida que adquire 
conhecimento experiencial (JOHANSON; VAHLNE, 1977).

O comprometimento familiar expressa a visão de negócios como característica chave 
que define uma empresa familiar (CHRISMAN et al., 2010) e, na visão de Astrachan et al. 
(2002), comprometimento familiar é quando a família está ativa e comprometida na empresa, 
no conselho e no dia a dia da gestão.

Na literatura, a família tem o atributo de ser única e singular e Habbershon e Williams 
(1999) chamaram as características únicas de familiness, como sendo o conjunto de recursos 
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próprios atribuíveis à presença da família na gestão como fonte de vantagem competitiva de 
longo prazo.

A Escola de Uppsala é uma das teorias mais citadas na literatura de negócios 
internacionais e foi revisitado em 2009, cuja raiz da incerteza se deslocou para o conceito de 
networks, que servem para promover o aprendizado conjunto e duradouro entre fornecedor e 
cliente, a parceria destes e as atividades junto a outras empresas em relacionamento distinto 
(JOHANSON; VAHLNE, 2009).

Assim, o conceito original de liability of  foreigness, ou o problema de ser estrangeiro, foi 
substituído pela liability of  outsidership, ou a questão de se estar fora de uma rede relevante. 
No contexto da análise de subsidiárias, a rede de relacionamento pode ser externa, que diz 
respeito ao contato da subsidiária com fornecedores e aos outros parceiros; ou interna, entre 
as subsidiárias da mesma empresa (BORINI; FLEURY, 2010).

A presença da família na gestão pode ter influência positiva e/ou negativa no processo 
internacional. Zahra (2003) afirma que o envolvimento da família está positivamente 
relacionado à promulgação da empresa familiar em alianças internacionais e mercados 
estrangeiros, além de que a propriedade e o envolvimento familiar apoiam a internacionalização, 
porque os membros da família agem como bons administradores de seus recursos existentes. 
Para Pukall e Calabrò (2013), o envolvimento da família faz a diferença quando se trata de 
decisões de internacionalização.

Os países emergentes têm características heterogêneas e, por isso, nem sempre a 
literatura que versa sobre internacionalização vai conseguir explicar o que acontece nas 
empresas destes países, uma vez que a teoria da Escola de Uppsala foi construída com a 
experiência de internacionalização de empresas de países desenvolvidos, principalmente da 
América do Norte e da Europa (BARTLETT; GHOSHAL, 2000).

Devido à variedade e ao escopo das teorias que buscam explicar o processo de 
internacionalização das empresas, este estudo possui enfoque na corrente de Uppsala, pelo seu 
caráter precursor em tal linha de pensamento ao se destacar por incorporar aspectos culturais, 
psicológicos e competitivos, os quais auxiliam a explicar os desafios enfrentados pelas empresas 
brasileiras nos estágios iniciais de internacionalização (CYRINO et al., 2010).

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

A ênfase colocada na pesquisa e os procedimentos de investigação utilizados foram 
um estudo de caso único, com perspectiva longitudinal para melhor captar a dinâmica da 
empresa ao longo do tempo (PETTIGREW, 1990), conferindo o entendimento de todo o 
fenômeno contemporâneo, inserido em algum contexto da vida real na sua complexidade 
(YIN, 2010).  A abordagem é qualitativa e permite ao pesquisador ter uma visão do fenômeno 
(CRESWELL, 2010) e de caráter exploratório e descritivo.

Para Davel e Colbari (2003), a pesquisa qualitativa consiste no método mais apropriado 
para apreender a dinamicidade das empresas familiares, devido ao seu caráter circular e 
reflexivo. Os autores consideram que a estratégia de estudo caso, quando aplicada ao 
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entendimento de organizações familiares, permite avaliar uma situação que abrange família 
e empresa no contexto original das organizações familiares, ao analisar como essa interação 
acontece e evolui ao longo do tempo. Para compreender isso, torna necessário considerar as 
diferenças de versões da realidade, a explicação das causas, dos processos e das dinâmicas 
internas das empresas familiares.

A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que tem como objetivo a 
descrição de algo, para descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-
los e interpretá-los (MALHOTRA, 2001).

A coleta de dados foi marcada em duas etapas. A primeira foi caracterizada pela busca 
de dados secundários, disponibilizadas pela própria empresa no material institucional, em 
revistas, livros, balanços, relatórios anuais, artigos científicos e teses, bem como diversas 
matérias publicadas nos meios de comunicação.

Na segunda etapa foram coletados os dados primários por meio de entrevistas pessoais em 
profundidade, orientadas por meio de um roteiro com questões semiestruturadas (YIN, 2010) 
no período de outubro a novembro de 2014, na sede da empresa têxtil em Blumenau (SC) com 
o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Diretor Comercial, Diretor 
da Alemanha e o Gerente de Exportação, que iniciou o processo internacional. Eles relataram 
a sua percepção acerca do processo de internacionalização da Karsten, totalizando 5 pessoas 
entrevistadas com registro gravado de 4 (quatro) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos.

Também foi utilizada como técnica de pesquisa a estratégia de storytelling para identificar 
as experiências vivenciadas pelo fundador, ou o percursor do processo de internacionalização, 
cujo tempo do ambiente é o tempo passado. São narrativas essenciais na vida organizacional 
que a abordagem do storytelling retrata (WEICK, 1973).

As entrevistas semiestruturadas foram todas gravadas com o consentimento dos 
entrevistados e posteriormente transcritas, o que facilitou a transcrição dos dados e a 
veracidade dos fatos, permitindo que algumas imprecisões nas anotações fossem eliminadas 
ou corrigidas (GODOI; MATTOS, 2006).

Uma das entrevistas foi realizada por e-mail com o Diretor da Alemanha, que iniciou o 
processo de internacionalização na Europa, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1: Relação das pessoas entrevistadas, cargo e tempo de entrevista na Karsten

Empresa Entrevistados Cargo Ocupado Abreviatura do 
Cargo

Tempo total 
(aprox.) entre-
vistas

KARSTEN

João Karsten 
Neto

Carlos Odebre-
cht

Alwin Rauh 
Neto

José De Pin
Wilhelm 

Schwarzien

Presidente Conselho
Vice-presidente 

Cons.
Diretor Comercial
Gerente de Expor-

tação
Diretor Europeu

KARSTENPRES
KARSTENVICE
KARSTENDIR
KARSTENEXP
KARSTENINT

4h45min



CECiESA / GESTÃO - 91

4 O PrOCESSO dE inTErnACiOnAliZAçÃO dA kArSTEn S.A.

A história da Karsten começa no ano de 1860, quando Johann Karsten, emigrando 
de Hohenwestedt, Schleswig Holstein, Alemanha, desembarcou no Rio de Janeiro. As 
novas possibilidades que as terras do sul do país ofereciam levaram Johann Karsten a 
mudar-se para a região de Blumenau (SC) e determinaria o lugar em que se iniciaria 
a história da empresa em 1882 e esta época é reconhecida como o marco do início da 
industrialização catarinense.

A Karsten foi uma das primeiras empresas têxteis na região a ingressar no mercado 
externo e, segundo o Gerente de Exportação, que iniciou o processo: “[...] a primeira exportação 
ocorreu na década de 70 para a África do Sul, devido contatos com uma empresa de Blumenau, 
a Artex, na época já internacionalizada e já com as redes de contatos estabelecidas, originando a 
primeira fase da internacionalização (KARSTENEXP).

Desde o início, uma das características principais é a cultura familiar da empresa e 
o envolvimento nos negócios internacionais. No relato do Diretor Comercial: “[...] dois 
empreendedores da família, os dois diretores da 4ª geração, ambos recém-chegados de seus estudos da 
Europa, Gunar Karsten, que tinha uma visão clara do mercado externo e quais os caminhos a seguir, 
levou a empresa ao grande diferencial ao ponto de ser a maior exportadora brasileira de artigos 
têxteis para o lar. Já o empreendedor Carlos Odebrecht (bisneto do fundador), que tinha uma visão 
técnica e gostava muito de inovação, faziam uma boa dupla que funcionou e levou a empresa a um 
patamar de excelência na década de 90”  (KARSTENDIR).

Em 1974, quando da primeira viagem do Diretor Europeu ao Brasil, foram iniciadas 
as conversações com a Karsten, resultando na concretização da parceira com a empresa 
Süllwold & Resch GMBH (Alemanha e Áustria). Segundo o Diretor Europeu, “[...] a decisão 
e o envolvimento da família Karsten para começar o negócio de exportação foi correta e a decisão foi 
tomada por todos aqueles responsáveis pela operação”  (KARSTENEUR).

Um novo produto, trazido da Alemanha pelo Diretor Europeu, as toalhas de mesa 
natalinas estampadas com motivos natalinos, um nicho de mercado, foi desenvolvido pela 
empresa e exposto em janeiro de 1975, na maior feira mundial de têxteis para o lar, a 
HEIMTEXTIL em Frankfurt, na Alemanha, marcando o início das vendas deste artigo 
na Europa.

No que se refere à família nos negócios, o Diretor Europeu comentou que: “[...] a 
empresa sempre foi guiada por membros da família, os membros mais velhos estavam acostumados a 
passar os recursos e o bastão para as próximas gerações para multiplicá-los e tomar decisões rápidas 
para a expansão internacional. A meu ver, a decisão da família Karsten para começar o negócio 
de exportação foi correta e mais, colocou a Karsten na primeira linha dos exportadores mais bem-
sucedidos”  (KARSTENINT).

Ainda em 1975, as autoridades brasileiras implantaram um programa de subsídio à 
exportação. As empresas recebiam créditos de impostos não pagos para incentivar o comércio 
exterior e na compra de matéria-prima com suspensão de impostos. O Gerente de Exportação 
lembra que: “[...] em 1976 a Karsten inicia a produção de felpudos exclusivamente destinados para 
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a exportação. Novos mercados foram incorporados, Holanda, Suíça, Inglaterra, Noruega, Suécia, 
Dinamarca, Finlândia e vários contatos eram feitos com clientes internacionais na feira FENIT em 
São Paulo” (KARSTENEXP).

Na década de 80, a empresa completa 100 anos (1882-1982) e, por meio de intercâmbio 
constante com os principais ateliês do mundo, detém exclusividade na licença Walt Disney, 
ocupando o primeiro lugar nas exportações brasileiras de produtos têxteis da linha de 
toalhas de mesa. Atende ao Mercado Comum Europeu, à Escandinávia, aos Estados Unidos, 
à Austrália, à Nova Zelândia e à América do Sul, totalizando mais de 25 países, que consomem 
40% da sua produção (KARSTEN, 1982).

A década de 1990 marca o auge das exportações e do processo de internacionalização. 
A empresa exportava para mais de 45 países e os volumes de exportação alcançavam os 
coeficientes de 50 a 60% do faturamento. A empresa liderava as exportações brasileiras de 
toalhas de mesa com um market share de 70% e toalhas felpudas com 23%, oferecendo uma 
gama variada de designs e tamanhos, graças ao know how tecnológico (KARSTEN, 2006).

Segundo o Diretor Europeu, inicia-se nesta década uma nova fase com a produção 
de tecidos e felpudos Jacquard de alto valor agregado: “A decisão quanto aos riscos da rápida 
renovação da produção estava certa e mais, colocou a Karsten na primeira linha dos exportadores 
mais bem-sucedidos. Com produtos inovadores, melhores preços foram alcançados, que de outra forma 
não seriam alcançados neste negócio. Os lucros esperados pelo exportador nessas áreas não são fáceis 
de serem atingidos” (KARSTENINT).

Esta década de 90 também é marcada como a fase mais internacional. A empresa fez 
a abertura de três subsidiárias, a primeira nos Estados Unidos, em Nova Iorque (1996); na 
Argentina, em Buenos Aires (1997); e na Alemanha, na cidade de Düsseldorf  (1998), para 
promover a maior presença global e o nome da marca “Karsten” nos mercados.

A Karsten Europa realizou a distribuição de diversos produtos, alguns exclusivos e 
outros licenciados, além de fazer sourcing de novos artigos, participação em feiras, etc. A 
empresa foi gerenciada pelo Sr. Schwarzien até 2002, tendo como substituto um gerente de 
exportação expatriado do Brasil.

Na Tabela 1 são apresentados os dados de 1990 até 2000, com os volumes de exportação 
(US$ milhões FOB), bem como o coeficiente de exportação em percentuais. Os dados 
comprovam os altos índices representativos com as exportações com o pico histórico de US$ 
59 milhões em 1995. Segundo o Diretor Comercial: “A Karsten já era uma grande empresa, mas 
com este volume de 60% na exportação era, talvez, a maior empresa brasileira voltada à exportação 
na época”  (KARSTENDIR).

Tabela 1: Volume de Exportação da Karsten (US$ mil FOB) e % do faturamento (1990-2000)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
41.8 43.1 48.5 58.3 51.5 59.8 55.7 55.2 45.9 43.5 44.5
44% 64% 70% 66% 57% 53% 51% 55% 44% 49% 48%

Porém no final desta década, com as mudanças nos mercados de exportação na Europa 
e com as novas zonas de livre comércio, os exportadores brasileiros já não tinham preços 
competitivos para os importadores europeus, sobretudo com a nova moeda estabelecida, o 
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Real, e ainda os 14% de Imposto de Importação (II) na Europa. Exportadores de Portugal e 
da Turquia eram fortes concorrentes para as empresas brasileiras. Prazos de entregas mais 
curtos e produtos livres de imposto de importação foram os principais motivos.

Em 1998, a empresa passa para as mãos da 4ª geração, com os herdeiros descendentes 
da família, Carlos Odebrecht (bisneto do fundador) e João Karsten Neto (filho de Ralf  
Karsten, 3ª geração).

De acordo com o Vice-Presidente, “A internacionalização da Karsten trouxe uma visão 
mundial para manter a empresa na vanguarda, porém, hoje, com a falta de visão de longo prazo do 
governo, câmbio desfavorável, custo Brasil, entre outras e, com a entrada de produtos competitivos 
da China, Índia, Paquistão, a realidade é outra. Inclusive estes países têm atualmente todas as novas 
tecnologias, o que dificulta a nossa competição internacional” (KARSTENVICE).

Em 2006, a Karsten finalizou o seu processo de profissionalização, e os integrantes da 
família controladora passaram a compor o conselho de administração, orientando as políticas 
e as diretrizes gerais da empresa.

De acordo com o Presidente: “[...] em outubro de 2014, houve a venda de 25% do seu capital 
para o grupo AMAR, criada pelo ex-sócio da Dudalina, com um investimento de R$ 40 milhões. A 
família Karsten permanece com 50% do capital, e as demais ações seguem divididas no mercado, uma 
vez que a empresa está listada na Bovespa”  (KARSTENPRES).

Em 2014, a receita de vendas no mercado externo está na casa dos 5/10%, basicamente 
exportando para o MERCOSUL, os EUA e a UE.

Ao longo de todas as gerações, desde a fundação em 1882 até a atual (2014 - 4ª geração), 
a família sempre esteve atuando nos negócios e no Conselho de Administração.

5 AnáliSE dOS rESulTAdOS E COnCluSÃO

O processo de internacionalização da Karsten ocorreu de forma preconizada pelos 
teóricos da Escola de Uppsala: gradual, em etapas face à aquisição gradativa de conhecimento 
experiencial e do comprometimento (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; 
JOHANSON; VAHLNE, 1977).

Os resultados desta pesquisa, segundo o relato dos entrevistados, corroboram com 
estudos anteriores no sentido de que as empresas familiares intervêm significativamente 
por meio da propriedade e do envolvimento direto de membros da família no processo de 
internacionalização (PUKALL; CALABRÒ, 2013). Percebe-se que a família está no Conselho 
e nos demais cargos por CEOs externos, todavia a família aprova as diretrizes e a gestão.

As networks estabelecidas ao longo das décadas pela Karsten se expandiram e havia 
necessidade de contatar o velho mundo, voltar às origens para adquirir matéria-prima e 
tecnologia, o que pode ter influenciado a internacionalização. Isso fez com que a nova geração 
já olhasse o mercado externo de perto e diminuísse o “liability of  foreigness” (JOHANSON; 
VAHLNE, 2009), se inserindo em redes relevantes e diminuindo a liability of  outsidership 
(BORINI; FLEURY, 2010).
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Concluindo, percebe-se na Karsten que o “olho do dono” está presente na gestão 
empresarial, corroborando os aspectos teóricos e respondendo o objetivo desta pesquisa. 
A decisão de se internacionalizar esteve ligada à preocupação da família em expandir sua 
entrada nos mercados externos e auferir experiência gerencial e operacional. Determinantes 
como aquisições de novas tecnologias, necessidade de estar mais próximo do cliente, fontes 
de recursos financeiros, superação de barreiras protecionistas, antecipação às práticas da 
concorrência são alguns fatores que motivaram essa atitude (ARRUDA et al., 1996).

Entretanto, por se tratar de um estudo de caso único, as análises e as conclusões referem-
se apenas à realidade da organização estudada, mas não representa todas as características 
das empresas familiares, que são heterogêneas e os dados não podem ser generalizados, 
mas servem como insights e parâmetros para que futuras empresas possam se orientar nos 
dados e gerenciar a empresa rumo ao processo internacional. Sugerem-se, portanto, estudos 
de caso em outras empresas familiares a fim de confrontar os resultados e verificar se são 
peculiares a este tipo de empresas.
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A DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
BRASILEIRA, A EXPANSÃO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA E O USO DE TRADUTORES 
ELETRÔNICOS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

 Margarete Belli1

rESumO

A expansão da produção científica brasileira em nível global teve um aumento significativo 
nos últimos anos, juntamente com a internacionalização das instituições de ensino superior e 
a consequente expansão da língua portuguesa. Considerando a impossibilidade de leitura em 
língua portuguesa e a utilização de tradutores eletrônicos para promover o entendimento 
desta produção científica internacional, a pergunta norteadora deste estudo refere-se à 
qualidade da tradução oferecida pelo tradutor eletrônico do Google, no que tange a sua 
equivalência em relação à língua original e a língua alvo do artigo em questão. O estudo foca 
especificamente na relação direta e indireta entre substantivos e adjetivos e se há relação 
entre essa ordem e a equivalência da tradução entre as duas línguas. O referencial teórico 
aborda temas referentes à internacionalização da IES, a expansão da produção científica 
brasileira e da língua portuguesa e os tradutores eletrônicos. Os dados da pesquisa foram 
submetidos a uma análise exploratória e foi utilizado o teste de qui-quadrado. Os resultados 
demonstraram que houve associação entre o tipo de expressão, se é direta ou indireta, e a 
acuracidade da tradução.

Palavras-chave: Produção Científica Brasileira. Expansão da Língua Portuguesa. Tradutores 
Eletrônicos. Relação substantivo-adjetivo. Internacionalização.

1 inTrOduçÃO

O objetivo deste estudo é discutir sobre o aspecto da expansão da produção científica 
brasileira internacionalmente, em consonância com a internacionalização das instituições 
de ensino superior (IES), e que é divulgada em língua portuguesa e facilitada pelo uso de 
tradutores eletrônicos. Estão inseridos neste contexto de internacionalização, considerando 
os propósitos desta pesquisa, dois aspectos, a saber: primeiramente que um currículo 
1 Mestre em Educação pela Univali. Docente nos cursos de Comércio Exterior e Logística da UNIVALI. 
mbelli@univali.br.
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internacionalizado, de acordo com a definição de Leask (2015; 2009), é aquele que “envolverá 
os estudantes com pesquisa internacionalmente informada e diversidade linguística e cultural” 
(grifo da autora); em segundo lugar que, de acordo com divulgação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Brasil tem a 13ª posição no 
ranking mundial no âmbito da pesquisa científica (CAPES, 2014).

Independentemente do veículo de comunicação utilizado para a divulgação desses 
trabalhos científicos, os mesmos têm resumo em inglês, que é o que leva um/a leitor/a ou 
pesquisador/a estrangeiro/a a procurar o artigo. Havendo interesse na sua leitura e não 
tendo domínio da língua portuguesa, provavelmente irá utilizar um tradutor eletrônico. Um 
dos mais empregados atualmente é o tradutor do Google. Considera-se a língua inglesa como 
a escolhida para a tradução do texto original em português, tendo em vista ser esse o idioma 
mais usado no meio acadêmico. Chega-se, então, às perguntas que norteiam esta pesquisa: 
Como seria essa tradução? O texto, assim traduzido, informa o leitor com equivalência 
adequada sobre o artigo original?

No intuito de avaliar a acuracidade do resultado que se apresenta para o usuário de 
tradutores eletrônicos, e como podem interferir possíveis falhas no entendimento pleno do 
artigo científico original, será estudada a relação, dentro de uma frase, dos substantivos e 
adjetivos. São pesquisados dois aspectos da ocorrência desta relação: direta e indireta. Para 
tanto é feito o levantamento da frequência com que ocorrem as relações citadas e a avaliação 
da tradução com relação à ordem em que aparecem no texto da língua alvo com o texto da 
língua de origem, bem como sua adequada equivalência significativa. Com tal finalidade se 
selecionou a introdução de um artigo que trata da internacionalização do currículo e sua 
relação com a tradução. Os dados compilados foram submetidos a uma análise exploratória 
aos efeitos de responder o questionamento da pesquisa.

O artigo está dividido em 4 seções, sendo a primeira esta introdução; seguida da seção 2, 
que trata referencial teórico utilizado para fundamentar esta pesquisa; o material e aspectos 
metodológicos são apresentados na seção seguinte; e, finalmente, na última, são discutidos 
os resultados alcançados.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

2.1 A Expansão da Produção Científica e da Língua Portuguesa e a 
Internacionalização das IES

Num mundo que presencia uma aceleração crescente direcionada para a diversidade 
cultural e linguística para uma educação multicultural (MOREY, 2000), as universidades 
adaptam suas políticas e abordagens para atender à demanda dessa sociedade globalizada 
(BOURN, 2011). Além de um processo acelerado, a globalização aumentou “as interconexões 
entre nações e povos do mundo” (LEASK, 2009), tendo como consequência a transformação 
da “educação superior mundialmente, impulsionando as instituições, seus funcionários e 
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alunos irreversivelmente em direção a um ambiente de dimensão mundial” (MARGINSON, 
2003, p. 02, tradução livre).

A internacionalização no ensino superior não é uma prerrogativa da atualidade, desde 
tempos remotos estudantes universitários viajam a outros países com o intuito de obter 
novos conhecimentos. O que se percebe, no entanto, nas últimas décadas do século XX, é um 
foco especial na discussão e na formalização desse processo. Definições têm sido propostas, 
como a de Knight (1994), para quem a internacionalização da educação numa instituição de 
ensino superior (IES) constitui um processo de integração de uma dimensão internacional 
no ensino, na pesquisa e nas tarefas administrativas.

Hudzik (2011) sinaliza essa internacionalização como integral, fazendo referência a um 
processo complexo que irá permear todos os aspectos da educação superior. Para De Wit 
(1998), a internacionalização é um processo e também uma resposta à globalização, bem como 
se refere a um processo intencional das IES na integração de uma dimensão internacional, 
intercultural ou global quanto ao propósito, às funções e à prestação de serviços educacionais 
com a finalidade de melhorar a qualidade da educação e fazer uma contribuição significativa 
para a sociedade. Fomenta, sob o ângulo descrito anteriormente, a produção acadêmica que 
contribui para a socialização do conhecimento científico em nível internacional.

Conhecimento científico esse que, originado no Brasil, espalha-se, de forma escrita, 
em língua portuguesa, propiciando assim a expansão desta em níveis antes não imaginados, 
além disso, a CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação, informa que o Brasil tem a 13ª 
posição no ranking mundial no âmbito da pesquisa científica (CAPES, 2014). Isso equivale a 
mais de 47.000 artigos publicados. Quando estava 14º posição, a quantidade de publicações 
contava com 46,7 mil artigos científicos em periódicos, em 2012, segundo dados da Agência 
Brasil (2013). Essas produções são principalmente materializadas junto aos Programas de 
Pós-Graduação que são avaliados por aquele órgão regulador.

Quanto à própria expansão da língua portuguesa, esta não se verifica apenas na divulgação 
da produção científica em nível mundial, conforme divulgado pela CAPES e mencionado 
anteriormente, mas “com a intensificação de políticas de divulgação do português no exterior, o 
idioma vive momento de expansão sem precedentes” e, ainda, há uma grande procura por cursos 
de português no exterior (NOBREGA, 2011, p.1). Desde a criação de associações, comissões e 
institutos que não só promovem a expansão da língua portuguesa como também organizam, de 
certa forma, sua manifestação mundial, até a criação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa (Celpe-Bras) que teve início em 1993 (Op. cit., p.2), percebe-se, sem sombra de 
dúvidas, a expansão da língua portuguesa em nível mundial.

2.2 A Tradução e os Tradutores Eletrônicos

A tradução faz parte da história da humanidade, confundindo-se com ela por sua 
característica facilitadora da comunicação entre povos. Outrora marcadamente humana, 
passa, na atualidade, a se materializar através de máquinas tradutoras, os chamados 
tradutores eletrônicos, e muitas vezes dando aos textos assim traduzidos mais facilidade de 
compreensão na opinião de leitores (KARNAL, 2015, p.2).
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Se numa época não tão longínqua os tradutores eletrônicos não eram bem vistos por 
tradutores humanos, uma vez que o resultado de suas traduções apresentava graves erros 
linguístico-semânticos, atualmente, no entanto, os tradutores eletrônicos parecem ter se 
desenvolvido a ponto de estarem em sua “era de ouro”, segundo Gross (2015), em seu artigo 
Limitations of  Computers as Translation Tools, e, para quem uma das motivações para a criação 
das máquinas de tradução foi a crença de que, removendo as barreiras linguísticas, seria 
promovido o entendimento internacional e a paz mundial. E quanto à sua função, garantiria 
“uma tradução razoável, de tal forma que as dificuldades de leitura em língua estrangeira 
possam ser amenizadas” (KARNAL, 2015, p.1-2). E não só isso, são utilizadas pelos tradutores 
humanos como ferramentas, agilizando seu trabalho no atendimento de uma demanda por 
prazos cada vez mais curtos para a entrega dos textos traduzidos.

Segundo Lima (2011), “A teoria da tradução eletrônica fundamenta-se na teoria da 
informação, utilizando-se de dados sobre as probabilidades de coincidência entre os significados 
em diferentes línguas e contextos” e, ainda, a confiabilidade de sua tradução varia entre 100% 
para os defensores da tradução eletrônica e 90% para os programadores de tradutores eletrônicos 
que têm as metas menos positivas com relação à acuracidade do produto com que trabalham.

Um dos termos bastante utilizados na área de dispositivos eletrônicos voltados para 
a tradução, Machine translation, ganhou destaque como uma área especializada na definição 
de Karnal (2015): “Machine translation é uma área da linguística computacional /inteligência 
artificial que tem como objetivo a tradução de textos feita por sistemas computacionais.” 
Contudo, Gross (2015) constata a necessidade de colaboração de um tradutor humano, de 
forma mais ou menos participativa, para garantir a equivalência adequada em duas línguas em 
textos traduzidos pelos tradutores eletrônicos, nas abordagens MT e CAT, em que ele distingue 
como: Machine Translation (MT) - “normalmente sistemas que produzem textos grosseiros para 
um/a tradutor humano revisar” e dispositivos para Computer Assisted Translation (CAT) como 
“normalmente, mas não invariavelmente, um software projetado para ajudar os tradutores a 
fazer o seu trabalho de uma forma melhorada” (traduzido pelo Google e revisado pela autora). 
E quanto à qualidade da tradução feita por estes dispositivos, as opiniões transitam entre uma 
ideia às vezes boa ou ruim, outras muito boas ou muito ruins e, por isso, um trabalho em 
processo (GROSS, 2015; KARNAL, 2015; HAMPSHIRE; SALVIA, 2010).

3 mATEriAl E PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

O texto utilizado para desenvolver o estudo foi a introdução do artigo intitulado “O 
atual processo de internacionalização do campo do currículo” de Moreira (2012), que contém 
2.222 palavras. Inicialmente foram separadas as unidades linguísticas – da primeira palavra 
até o primeiro ponto final –, totalizando 43 frases.

Em seguida, criaram-se duas tabelas idênticas de 43 células e de 3 colunas para posicionar 
cada uma das frases. A coluna da esquerda foi preenchida com as unidades linguísticas em 
português, a do meio com essa mesma frase traduzida para o inglês pelo Tradutor do Google, 
cabendo à terceira coluna o registro da quantidade e a avaliação da tradução, sendo uma 
tabela para os grupos nominais de relação direta e outra para a relação indireta.

A característica comum entre as expressões de ordem direta e indireta se refere 
à conexão do substantivo com o adjetivo. Para os propósitos desse estudo, levando em 
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consideração a estrutura gramatical padrão de ambas as línguas, define-se como direta a 
relação cujo substantivo é imediatamente seguido do adjetivo, ou adjetivos, por exemplo, 
processo contemporâneo. Já nas expressões categorizadas como de ordem indireta, o substantivo 
se conecta ao adjetivo por meio de preposições, artigos e, inclusive, outros substantivos 
sendo utilizados para caracterizar o substantivo em foco da expressão, por exemplo, o processo 
contemporâneo de internacionalização do campo do currículo, em que o foco está no substantivo 
processo e todas as palavras que o seguem apresentam a caracterização deste.

Passou-se, em seguida, a identificar os grupos nominais em cada uma das tabelas. As 
expressões buscadas foram sublinhadas e negritadas em ambas as línguas e registradas 
sua quantidade e sua avaliação para cada uma das células na coluna da direita, conforme 
exemplos mostrados nos Quadros 1 e 2.

Quadro 1 – Relação Direta

Como já se afirmou reiteradamente 
(APPADURAI, 1994), a nova ordem 

cultural global apresenta um 
caráter disjuntivo, superposto e 

complexo.

As has been repeatedly stated 
(APPADURAI, 1994), the new 
global cultural order presents 

a disjunctive character, 
superimposed and complex.

1 correta

1incorreta

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 1, a tradução para a segunda expressão em negrito foi considerada 
incorreta, esperava-se que fosse “complex, superimposed and disjunctive character” e não 
“disjunctive character, superimposed and complex”. Acredita-se que a tradução fornecida 
pelo tradutor eletrônico possibilite o entendimento do texto, contudo de forma confusa e 
podendo gerar dúvidas.

Quadro 2 – Relação indireta

Num texto derivado da 
pesquisa em pauta (MOREIRA 

& MACEDO, 2006), sugeri 
que o caráter contraditório 
e complexo das sociedades 

contemporâneas, num mundo 
globalizado, não permitia 

uma visão de transferência 
educacional com base na qual 
se visse como aceitável o mero 

transporte de elementos 
culturais produzidos no Primeiro 

Mundo

A secondary search text in Tariff  
(Moreira & Macedo, 2006), suggested 
that the contradictory and complex 

character of  contemporary societies 
in a globalized world, did not allow 

an educational transfer vision based 
on which it saw as acceptable mere 

transport elements cultural produced 
in the First World

2 corretas

1incorreta

Fonte: Dados da pesquisa.
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No Quadro 2, a expressão transporte de elementos culturais, traduzida como “transport 
elements cultural”, é um exemplo marcante de tradução incorreta. Esperava-se que fosse 
“transport of  cultural elements” ou, ainda, “cultural elements transport” para apresentar 
a ideia contida na expressão em português. Além disso, a ideia transmitida na expressão 
assim traduzida equivale a culturais elementos de transporte, o que foge totalmente do seu 
significado na língua de origem.

Salienta-se, quanto às expressões de relação indireta, que não foram levadas em conta, 
para este estudo, expressões que apresentam verbo no particípio passado que tenham função 
de adjetivo. Além disso, expressões que têm relação direta fazendo parte de uma relação 
indireta foram computadas separadamente como diretas.

Com base na contagem das expressões correta ou incorretamente traduzidas, elaborou-
se uma tabela de contingência para avaliar sua associação com a ordem de colocação do 
substantivo e do adjetivo. Utilizou-se para tal o teste de qui-quadrado.

4 rESulTAdOS

Os resultados demonstraram que houve associação entre o tipo de expressão, se é 
direta ou indireta, e a acuracidade da tradução (p = 0,0297 < 0,05 = a). Assim, ao responder 
os questionamentos norteadores dessa pesquisa sobre como seria essa tradução e se o texto 
traduzido pelo tradutor eletrônico do Google informa o leitor com equivalência adequada 
sobre o artigo original, observou-se que não há 100% de confiabilidade, comprometendo o 
entendimento pleno dos textos escritos em língua portuguesa e traduzidos para o inglês 
por essa ferramenta, fato este demonstrado restringindo-se o escopo da pesquisa à ordem 
apresentada nos textos da relação dos substantivos e adjetivos.

Percebe-se que, ao fazer a tradução, a ferramenta utilizada traduz a relação substantivo-
adjetivo de ordem direta corretamente na maioria das vezes. Supõe-se que este procedimento 
se deve ao fato de os tradutores eletrônicos levarem em consideração a repetição de diversas 
ocorrências de estrutura e lexicais para proceder à tradução e essa estrutura gramatical 
ser bastante simples. Já com relação às frases de ordem indireta, contudo, observa-se que o 
tradutor nem sempre foi capaz de revelar as frases com confiabilidade quando se utilizou a 
ferramenta para a tradução de unidades linguísticas completas - do início ao ponto final.

Entende-se pelo exposto que a tradução por meio do uso de tradutores eletrônicos 
pode e deve ser estimulada como importante ferramenta não só para a consolidação da 
expansão da produção científica brasileira e da língua portuguesa, mas para a apropriação 
do conhecimento em si expresso nestes textos e em quaisquer outros escritos em língua 
portuguesa, em função da internacionalização das IES e do próprio mundo globalizado em 
que se vive. Contudo, dependendo do objetivo do leitor ao efetuar a leitura de tais textos, 
é importante a conscientização de que os tradutores eletrônicos, neste caso em especial 
o Google Tradutor, não pode ser considerado como produtor de textos traduzidos com 
equivalência adequada para a língua alvo. Há, assim, ainda de acordo com o propósito da 
leitura, necessidade de auxílio de tradutores humanos.
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Como recomendação, sugere-se que, ao escrever um texto acadêmico e tendo o objetivo de 
que este seja divulgado internacionalmente, se faça uso de uma linguagem o mais direta possível, 
de forma que, ao ser traduzido, o nível de acuracidade do produto final seja potencializado.

Finalizando, percebe-se a necessidade de aprofundar o estudo em questão, utilizando, 
para tanto, a tradução reversa, ou seja, colocar as expressões traduzidas destacadas no 
texto desta pesquisa novamente no tradutor e proceder à sua tradução para o português 
novamente. Outro ponto que se considera muito importante é a utilização de outros tradutores 
eletrônicos ou, no mínimo, outro, para que se possa comparar resultados de tradução das 
duas ferramentas.
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inTErnACiOnAliZAçÃO dO PETrÓlEO: O 
CASO PETrOBrAS
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rESumO

O petróleo é a matéria-prima mais negociada mundialmente, por isso representa destaque 
no cenário econômico mundial. No Brasil, o mercado petrolífero, além de impulsionar o PIB 
nacional, promove a participação ativa do país no comércio internacional. Esta representação se 
dá por meio da Petrobras, empresa brasileira que promove atividades de exploração, produção, 
comercialização e transporte de petróleo em diversos países. Com o intuito de apresentar este 
cenário, esta pesquisa teve como objetivo geral descrever o processo de internacionalização do 
petróleo brasileiro e sua relevância para a economia nacional por meio do estudo de caso da 
empresa Petrobras. Para atender este objetivo geral, o estudo teve como objetivos específicos: 
relatar a história do petróleo mundial e brasileiro; destacar as estratégias utilizadas na 
internacionalização do petróleo nacional e por fim identificar a relevância da internacionalização 
da Petrobras para a economia brasileira. A metodologia aplicada para o desenvolvimento do 
estudo foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica, estudo de caso e fins descritivos. Como 
principais resultados pôde-se constatar que a forma de internacionalização da empresa ocorre, 
na sua maioria, pelo processo de aquisição e Investimento Direto Estrangeiro, além disso, a 
empresa investe consideravelmente em pesquisa e exploração de petróleo em águas profundas 
e ultraprofundas, fato que tem proporcionado ampliação do potencial do país na produção de 
petróleo. A partir da exploração de petróleo na camada Pré-Sal, a Petrobras poderá abastecer 
o mercado brasileiro e inserir-se cada vez mais nos mercados internacionais de forma mais 
competitiva e com produtos de maior valor agregado.

Palavras-chave: Internacionalização. Petróleo. Petrobras.

1 inTrOduçÃO

O consumo de petróleo, além de sua importante função na produção de energia elétrica, 
vem crescendo aceleradamente, aumentando proporcionalmente assim a necessidade de sua 
produção e distribuição mundial.
1 Graduada em Comércio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: anasantos89@
hotmail.com.
2 Docente da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e Responsável pelo Laboratório de Ensino Trade 
Júnior Assessoria e Consultoria em Comércio Exterior. Mestre em Educação (UNIVALI); Especialista em 
Gestão Organizacional (UNIVALI); Graduada em Comércio Exterior (UNIVALI). E-mail: natali@univali.br.



106 - Caderno CientífiCo

Estudos brasileiros, desenvolvidos por órgãos como Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL); Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 
(ANP); Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), juntamente com 
o auxílio da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), apontam que o Brasil vive em 
constante crescimento no setor petrolífero, tendo como vantagens reservas petrolíferas 
offshore (campos marítimos) conhecidas como Pré-Sal, e adequada estrutura de refino do 
óleo (FALCÃO, 2013).

O Brasil controla e mantém, em seu poder, reservas petrolíferas que movimentam a 
economia do país, abastecendo setores vitais do mercado interno, como transporte e produção 
de eletricidade, além de exportar óleo e seus derivados ao mercado externo.

Dominando a tecnologia de exploração de petróleo em alto-mar com uma estrutura 
de refino de alto padrão, o Brasil sustenta planos de se tornar o sexto maior produtor 
mundial até 2030, com auxílio da promissora camada Pré-Sal. O planejamento estratégico 
da companhia para 2020 é de produzir diariamente cerca 6,418 milhões de boe (somatório 
da produção de petróleo e de gás natural) e para isso a Petrobras investe em equipamentos 
modernos de refino para a melhoria na produção de derivados (PETROBRAS, 2013).

Ressaltando a utilização da matéria-prima e seus derivados como oportunidade de 
composição da balança comercial a partir de transações internacionais do petróleo entre 
os principais produtores e os países consumidores, a Petrobras é a empresa brasileira 
responsável pela produção, distribuição e comercialização do petróleo, no país e no mundo, 
porém, como se deu este processo?

Neste sentindo, este trabalho teve como objetivo geral descrever o processo de 
internacionalização do petróleo brasileiro e sua relevância para a economia nacional por 
meio do estudo de caso da empresa Petrobras. Como objetivos específicos, destacam-
se: relatar a evolução histórica do petróleo mundial e brasileiro, destacar as estratégias 
utilizadas na internacionalização do petróleo nacional, e identificar também a relevância da 
internacionalização da Petrobras para a economia nacional.

2 inTErnACiOnAliZAçÃO: PrinCiPAiS COnCEiTOS E TEOriAS

O marketing internacional aborda, dentre uma de suas estratégias, a internacionalização, 
que tem como princípios: a busca de um lugar no mundo globalizado, a parceria com novos 
mercados, a averiguação de novos recursos provenientes do mercado externo, o conhecimento 
especializado e a redução de riscos, passando a contar com a participação de outros mercados 
para a garantia de sua receita.

De acordo com Cateora (1996), o marketing internacional é a realização das atividades 
empresariais que direcionam o fluxo de bens e serviços de uma empresa para seus consumidores 
ou usuários em mais de um país, visando à obtenção de lucros. Os fluxos são direcionados 
a dois ou mais Estados, com base em atores nacionais, como empresas públicas ou privadas 
administradas por autoridades públicas nacionais que impõem políticas, regulamentando o 
comércio internacional.
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A internacionalização tem a finalidade de promover um produto ou serviço ao ambiente 
externo, trazendo benefícios à empresa e também ao seu país de origem. De acordo com Alem 
e Cavalcanti (2005, p. 44), “O processo de internacionalização de empresas é um instrumento 
fundamental para o fortalecimento das empresas e aumento da competividade dos países, em 
um ambiente de acirrada concorrência internacional.”

A Figura 1 aponta as etapas do processo de internacionalização de empresas, 
cuja maioria opta pela exportação como uma forma de inserção no mercado externo. A 
medida em que as empresas adquirem experiência e conquistam o mercado, elas buscam 
maior envolvimento com o mundo global, por meio de joint ventures ou licenciamento, por 
exemplo. O Investimento Direto Estrangeiro, conforme mostra a figura, é realizado por 
meio da aquisição do investimento de capital em outros países, ou mediante parcerias com 
investidores estrangeiros para a captação de recursos.

Figura 1 – Etapas do Processo de Internacionalização

Fonte: Adaptado de Sousa (2010).

Conforme pode-se observar na Figura 1, as etapas ocorrem normalmente obedecendo 
à ordem de menor participação e investimento até a mais alta interação da empresa com o 
mercado desejado como é o caso do IDE.
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3 PETrÓlEO

O petróleo, como é chamado por geólogos, é um óleo mineral de origem natural 
formado a partir da decomposição, durante milhões de anos, de hidrocarboneto com matéria 
orgânica como animais e vegetais, com o auxílio de uma temperatura elevada. Formado 
em rochas sedimentares, pode ser encontrado em seu estado gasoso, conhecido como gás 
natural ou líquido, na forma de óleo bruto. A matéria-prima, logo que extraída do poço, 
não possui utilidade, por isso é necessário passar pelo processo de destilação fracionada, 
ou refino, para então ser transportado, distribuído e comercializado. O óleo depois de 
processado é transformado em produtos derivados, como gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, 
gases, querosene de aviação e produtos petroquímicos, utilizados em setores farmacêuticos, 
fertilizantes, plásticos, tintas, borracha e outros (FARIAS, 2008).

No século atual, o petróleo é um produto de grande interesse no comércio internacional. 
Seus derivados possuem alto valor agregado, considerando suas diferentes formas de 
utilização e seu tecnológico processo de refino que é desenvolvido apenas em alguns países. 
Indispensável para a humanidade, gera conflitos e interesses estratégicos, econômicos e 
políticos tanto em território nacional como internacional, ao se tornar a principal fonte de 
energia mundial.

Conforme relata Campos (2005, p. 6):

O petróleo tornou-se a fonte de energia dominante após a Segunda Guerra 
Mundial, e principalmente, a partir da década de 1960. Devido a sua facilidade 
de produção, transporte e uso, ele substituiu o carvão, tornando-se o insumo-
chave do desenvolvimento do século XX e possivelmente das primeiras 
décadas do século XXI.

Verifica-se também que durante o desenvolvimento do setor petrolífero as 
modificações ocorreram, em geral, em termos políticos e econômicos nos países que 
dominam o mercado. De acordo com Araújo (1996), fatores como a alta concentração 
dos negócios em poucas empresas; a ampliação das atividades do setor petrolífero; o 
risco empresarial; as altas tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de atividades 
características do setor; e a alta lucratividade são fatores peculiares da evolução da 
indústria do petróleo internacionalmente.

3.1 Petrobras

Criada em 1953 a partir da Lei nº 2004, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, monopólio 
estatal no setor do petróleo, iniciou suas atividades em 1954, com a responsabilidade de 
atividades como a exploração e produção das jazidas brasileiras de petróleo e gases, pela 
refinação do petróleo brasileiro e estrangeiro, e seu transporte por meio marítimo ou por 
dutos. A Petrobras ainda é líder mundial em prospecção de petróleo em águas profundas 
(SANDRONI, 2010).
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A empresa atua no setor de energia e é qualificada nos segmentos da indústria de 
petróleo, gás e energia, como exploração e produção; refino; comercialização; transporte; 
petroquímica e distribuição de derivados.

A Petrobras é líder no setor petrolífero do Brasil e, em 2008, foi reconhecida como 
a petroleira mais sustentável mundialmente, considerada referência mundial em ética e 
sustentabilidade em 387 indicadores internacionais, como a diminuição de poluentes e 
vazamentos de óleo, baixo consumo de energia e sistema transparente de atendimento ao 
fornecedor. A sociedade anônima, com seu grande domínio tecnológico, pretende ampliar 
suas operações a fim de se destacar entre as cinco maiores empresas integradas de energia no 
mundo até 2030.

Com relação à presença global, a companhia esteve presente em mais 27 países ao 
longo de sua trajetória de internacionalização nas regiões da América do Norte, Central 
e do Sul, África, Ásia e Europa. A Petrobras optou pela internacionalização da empresa 
para promover a abertura do setor do petróleo brasileiro e a expansão dos seus produtos e 
serviços ao mercado internacional. Os desafios enfretados pela Petrobras ao se adaptar no 
mercado externo, e sua estratégia de internacionalização em cada país, foram relevantes para 
sua inserção no mercado internacional, considerando principalmente as barreiras políticas, o 
know-how técnico e as distâncias geográficas.

3.1.1 Vantagem de Localização: América do Sul

De acordo com Saraiva (2001), a Petrobras encontrou três características favoráveis 
para o desenvolvimento de suas atividades na América Latina e América do Sul, mercados em 
que a empresa iniciou seu processo de internacionalização, como: a atuação de concorrentes 
estrangeiros no mercado interno; o desequilíbrio no escoamento da sua produção, 
considerando sua alta capacidade de produção de derivados de petróleo e suas dificuldades 
de distribuição; e a liberalização da importação de derivados.

A década de 1970 foi um período de grande participação da Petrobras no ambiente 
internacional. A empresa iniciou suas pesquisas buscando petróleo em países vizinhos. 
Feito isso, a Petrobras criou a subsidiária Braspetro no ano de 1972 para cuidar dos futuros 
negócios internacionais, buscando no exterior formas para o complemento do petróleo 
brasileiro em meio às crises do preço do petróleo e, consequentemente, econômicas 
mundiais (SOUZA, 2007).

Sua primeira experiência internacional foi na Colômbia, e a Petrobras ainda atua na 
Argentina, Venezuela, Bolívia, Peru, Uruguai, Equador e Paraguai.

3.2 As falhas da política industrial brasileira

A política industrial é um conjunto de medidas adotadas pelo governo com o objetivo de 
render bases adequadas para o desenvolvimento de um determinado setor, minimizando suas 
falhas. As ações buscam reduzir imperfeições de áreas estratégicas como de comércio exterior 
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e de tecnologia. Identificar as atividades estratégicas, planejar as cadeias de suprimento e 
distribuição dos produtos e criar mecanismos de financiamento dos empreendimentos são 
alguns dos critérios fundamentais em uma política industrial.

Os países compostos por grandes reservas de petróleo apresentam imperfeições 
conhecidas como “maldição do petróleo”.  A maldição do petróleo ou maldição dos 
recursos naturais provocam crises econômicas e sociais, tais como baixa industrialização e 
renda desigual entre os habitantes. De acordo com o Decat (2009), a maioria das cidades 
brasileiras que recebe recurso resultante de royalties do petróleo apresenta baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).

Segundo Larsen (2004), há cinco fatores que impossibilitam a maldição do petróleo: 
1) condicionamento fiscal; 2) desenvolvimento do know how no setor petrolífero do país; 3) 
investimento em pesquisa e desenvolvimento; 4) estabelecimento de um fundo soberano, 
evitando a queda do produto; 5) política industrial.

O excesso de recursos desviam, de certa forma, a atenção do poder público quanto aos 
desperdícios e aos desvios que ocorrem no governo. Em 2006, no Brasil, a transação de compra 
da refinaria de Pasadena, Texas (EUA), pela empresa Petrobras, gerou suspeitas de elevação de 
divisas e superfaturamento. Na epóca, a atual presidente da República, Dilma Rousseff, atuava 
como presidente do Conselho de Administração da Petrobras e autorizou a compra da refinaria.

Em 2005, primeiramente, a refinaria foi adquirida pela empresa belga Astra Oil pelo o 
valor de US$ 42,5 milhões. Posteriormente em, 2006, 50% da refinaria de Pasadena e mais o 
seu estoque de petróleo foi comprado pela Petrobras por US$ 360 milhões pagos à Astra Oil. 
Na ocasião a estatal belga abriu uma ação judicial impondo a compra dos 50% restantes da 
ação, conforme a cláusula Put Option, descrita no contrato. A cláusula determinava que, caso 
desacordo entre as partes envolvidas no contrato, o adquirente deveria obter o restante das 
ações. Por isso, em 2012, mediante à determinação do juiz americano responsável pelo caso, 
a Petrobras desembolsou o valor de US$ 820,5 milhões referente ao restante da refinaria, o 
estoque de petróleo, acrescido de juros, multas e honorários (PATU, 2014).

Com a finalidade de corrigir as falhas da política industrial, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) investiga o caso, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público. 
A Petrobras criou no ano de 2014 uma comissão para auxiliar na investigação do caso, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para avaliar os fatos.

4 COnSidErAçÕES finAiS

O Brasil, junto com a Petrobras, acompanha as tendências políticas e econômicas do 
mundo no setor petrolífero. Com a expansão do mercado de petróleo no Brasil, houve a 
necessidade da internacionalização e a busca de novos recursos para o desenvolvimento 
do país. A camada Pré-Sal descoberta em 2006 elevou a produção do petróleo brasileiro, 
beneficiando a autonomia no setor.

Baseado no que foi abordado neste trabalho, a internacionalização do petróleo no país 
ocorreu por intermédio da empresa brasileira Petrobras, fundada em 1953, a qual iniciou seu 
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processo de integração com o mercado externo em 1972. Os acontecimentos ao longo da 
história do petróleo brasileiro,e suas modificações favoreceram o aprimoramento do setor 
petrolífero e sua internacionalização.

O trabalho expôs, inicialmente, temas como os conceitos e teorias que demonstram a 
internacionalização de empresas, produtos e serviços, bem como as formas de entradas das 
empresas no mercado internacional.

Conforme relatado no capítulo 3, o petróleo é uma matéria-prima expressiva na 
evolução brasileira e mundial presente em importantes fatos históricos globais, desde o 
desenvolvimento das primeiras civilizações às hostilidades entre algumas das principais 
economias mundiais.

Por fim, o artigo abordou as formas utilizadas pela Petrobras e os mercados nos quais a 
empresa promoveu a internacionalização do petróleo brasileiro, destacando sua contribuição 
para a economia e o fortalecimento da indústria nacional.

Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que não houve dificuldades 
em encontrar materiais atualizados sobre o tema abordado, pois há diversos artigos, livros e 
sites relacionados ao assunto. Foi necessária apenas a seleção dos materiais, delimitando assim 
as informações para o tema em questão. Destaca-se que a realização do trabalho contribuiu 
para a pesquisadora como profissional do Comércio Exterior; quando o petróleo e a empresa 
Petrobras, em um cenário mundial, proporcionaram o desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil, com impactos direcionados às atividades do comércio exterior brasileiro.

Para finalizar, sugere-se, após a pesquisa efetuada, a continuidade da pesquisa no que 
diz respeito ao acompanhamento da camada Pré-Sal em relação ao desenvolvimento do 
setor petrolífero no Brasil e no mundo. Outra sugestão da pesquisadora seria apresentar 
a internacionalização da Petrobras em um país específico, apresentando assim com maior 
profundidade a estratégia utilizada pela empresa, os desafios enfrentados e as conquistas 
alcançadas no processo de internacionalização.
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rESumO

A responsabilidade social corporativa cresceu consideravelmente na última década. As 
ações realizadas por empresas e entidades ajudaram a promover o desempenho mundial 
e a ONU reconhece que suas conquistas foram extremamente relevantes. Baseado nisto, 
o presente estudo buscou responder o seguinte questionamento: quais ações implantadas 
na unidade caso possibilitaram a certificação pelo selo social? Para isto traçou-se como 
objetivo geral evidenciar as ações implantadas na empresa para obtenção da certificação 
pelo selo social. Metodologicamente, o estudo se classifica como pesquisa básica. Quanto 
à abordagem, fez-se uso do método qualitativo. No que se refere aos objetivos, a pesquisa 
se caracteriza como descritiva, com procedimentos técnicos de estudo de caso. Os dados 
foram coletados por meio de questionário aplicado com os responsáveis pelos projetos 
sociais da empresa. Para o tratamento dos dados utilizou-se a análise do discurso, pois 
o questionário foi aplicado em forma de pesquisa e a análise de conteúdo, por considerar 
os registros dos projetos cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Itajaí. Verificou-se 
que a empresa pratica ações sociais há anos, porém, nunca se interessou em publicá-las 
por entender que não havia necessidade de divulgá-las. Também se pôde evidenciar que 
os projetos sociais empreendidos pela empresa são relativamente simples e podem ser 
executados por empresas de qualquer porte.
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1 inTrOduçÃO

Na última década a responsabilidade social deixou de ser um conceito pouco 
aplicado e passou a se destacar no cenário mundial. Em 2002, apenas 10 das 500 maiores 
multinacionais publicavam relatório de responsabilidade social. Hoje este número 
cresceu e mais de oito mil empresas espalhadas pelo mundo comprometem-se, de alguma 
forma, com as práticas de proteção ambiental, direitos humanos e padrões trabalhistas 
(FORTUNE, 2012).

Esta mudança nas organizações ocorreu porque há uma tendência do cliente buscar 
produtos e serviços de empresas que demonstram ser mais responsáveis e conscientes. 
Segundo a revista Fortune (2012), 77% da população americana procura consumir produtos 
de empresas socialmente responsáveis. Enquanto na América Latina, 74% da população 
brasileira, 86% dos colombianos, 74% e 75% dos argentinos e peruanos, respectivamente, 
se preocupam em verificar se as empresas praticam responsabilidade social, (ÉPOCA 
NEGÓCIOS, 2012).

Outra pesquisa realizada por Lizote et al. (2014) na Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI), aplicada com acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis do Campus de Itajaí, 
aponta que 73% dos entrevistados acham justo pagar mais por produtos fabricados em 
empresas que investem na responsabilidade social, corroborando com as pesquisas citadas.

Neste cenário em que a responsabilidade social é reconhecida como importante 
instrumento de desenvolvimento social, destaca-se a atuação da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que é a instituição mais influente e engajada às causas sociais 
no mundo. Fundada em 1945, a organização conta com a participação de 144 países que 
compartilham do mesmo ideal. Seus mecanismos possibilitam a segurança internacional, 
o desenvolvimento econômico, as definições de leis internacionais, os direitos humanos e 
as práticas sociais.

Baseados nesses preceitos, a ONU publicou em 2000 a Declaração do Milênio alguns 
anos antes da responsabilidade social ganhar força, com o intuito de tornar o mundo mais 
justo até 2015, combatendo a pobreza extrema e outros males da sociedade. Para alcançar 
as metas da declaração, foi dividida em 8 práticas fundamentais, formando os 8 objetivos 
do milênio.

A partir desta ideia foi criado o programa selo social, que certifica empresas 
independentes de porte ou ramo de atuação, as quais realizam projetos de desenvolvimento 
social voltados aos 8 jeitos de mudar o mundo, também conhecido como os Objetivos do 
Milênio (ODM), que são metas estabelecidas para reduzir a elevada desigualdade social.

Uma importante ferramenta de melhoria para a imagem da classe contábil são 
as participações em ações sociais, que visam ao reconhecimento e à valorização 
das iniciativas das empresas por meio do selo social, uma vez que ele proporciona o 
marketing institucional e o reconhecimento da sociedade. Diante disto, definiu-se como 
principal questão de pesquisa: quais ações implantadas, na unidade caso, possibilitaram 
a certificação pelo selo social?
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Estabelecida a questão principal da pesquisa, definiu-se como objetivo geral evidenciar 
as ações implantadas na empresa para a obtenção da certificação pelo selo social, sendo 
que, para auxiliar na busca dessas informações, foi preciso reconhecer a importância da 
responsabilidade social; descrever a trajetória do programa selo social; identificar as ações 
sociais desenvolvidas para o alcance de cada objetivo do programa selo social no âmbito da 
unidade caso; e evidenciar o custo de cada ação realizada.

Na cidade de Itajaí existem mais de 160 escritórios de contabilidade, segundo dados 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda de Itajaí (2014). Todavia 
até o referido ano apenas três empresas prestadoras de serviços contábeis receberam selos 
sociais da cidade.

A falta de conhecimento e a falta de interesse podem ser os principais fatores que 
impedem as empresas de participarem do programa social do município. Logo, o presente 
trabalho se torna relevante por buscar esclarecer e disseminar esta cultura entre as empresas 
prestadoras de serviços contábeis, uma vez que, além dos benefícios à comunidade, a 
empresa promove sua imagem e contribui para melhorar o ambiente no qual está inserida. 
Já no âmbito acadêmico, a pesquisa se destaca por não se encontrarem trabalhos científicos 
envolvendo o tema.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

2.3 DECLARAÇÃO DO MILÊNIO

Instituída em setembro de 2000, por meio da Resolução A/RES/55/2, a declaração 
do milênio é um marco histórico para o novo século, que reafirma o compromisso com os 
propósitos e os princípios da Carta Magna das Nações Unidas.

O referido documento impulsionou as ações de responsabilidade social em todo mundo 
e proporcionou maior respaldo à ONU, que obteve apoio de 147 Chefes de Estado e de 
Governo de 191 países. Segundo o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan 
(2000), a ideia era [...] “unir a força simbólica do milênio com as necessidades reais das 
pessoas de todo o mundo”.

O item 2 da declaração afirma: [...] para além das responsabilidades que todos temos 
perante as nossas sociedades, temos a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os 
princípios da dignidade humana, da igualdade e da equidade, a nível mundial. Como dirigentes, 
temos, pois, um dever para com todos os habitantes do planeta, em especial para com os mais 
desfavorecidos e, em particular, as crianças do mundo, a quem pertence o futuro.

O documento é composto por VIII seções que são: I – Valores e princípios; II – Paz, 
segurança e desarmamento; III – O desenvolvimento e a erradicação da pobreza; IV – 
Proteção do nosso ambiente comum; V – Direitos humanos, democracia e a boa governação; 
VI – Proteção dos grupos vulneráveis; VII – Responder às necessidades especiais da África; 
VIII – Reforçar as Nações Unidas.
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2.4 SELO SOCIAL

O selo social é um instrumento que transforma uma ideia global em uma ação local, 
com mobilização, fortalecimento e convergência de pessoas e organizações. De acordo com 
o site do Selo Social (2015): “Objetiva reconhecer e valorizar publicamente às iniciativas de 
empresas privadas que promovam o desenvolvimento socioeconômico de seus funcionários 
ou da comunidade na qual esta inserida”.

Trata-se de um programa que visa promover a intermediação entre os projetos 
desenvolvidos pelas entidades interessadas em realizar investimentos em políticas de 
desenvolvimento social (LEI 5.403, 2009).

Para participar do selo, as entidades que praticam ações sociais se inscrevem junto à 
prefeitura municipal e concorrem ao selo que certifica as práticas sociais de acordo com os 
ODM’s, ou seja, a empresa, além de contribuir para o desenvolvimento, pode ser reconhecida 
como uma instituição socialmente engajada.

Vale ressaltar que a adoção do selo social deve partir do município, que cria uma 
legislação própria para certificar as práticas sociais realizadas por intuições no âmbito 
municipal. Mesmo havendo benefícios para a sociedade, a adesão ao selo social no Brasil 
é pequena. Dos 5570 municípios, apenas 7, que representam 0,11%, utilizam o selo para 
promover e incentivar a responsabilidade social em suas cidades.

Os selos sociais certificam os oito ODM’s, que são:

a) ODM 1 - acabar com a fome e a miséria: este desafio está voltado à erradicação da 
extrema pobreza e da fome. Portanto este objetivo esta em reduzir a proporção da população 
que vive abaixo da linha da pobreza e a proporção da população que sofre com a fome. Nessas 
metas estão os programas de geração de renda, redução elevada da desigualdade entre ricos 
e pobres e direito à alimentação saudável.

b) ODM 2 - educação básica de qualidade para todos: garantir que todas as crianças, 
independente de classe, região, cor ou sexo, terminem o ensino fundamental, um esforço na 
qualidade do ensino e a ampliação no número de anos de estudo.

c) ODM 3 - igualdade entre sexo e valorização da mulher: ampliar as chances das 
mulheres no mercado de trabalho, com salários justos e em funções distintas, é o maior 
objetivo desta meta, que frisa uma igualdade entre os sexos e uma maior participação 
feminina na politica.

d) ODM 4 - redução da mortalidade infantil: tem o objetivo de reduzir em 2/3 a 
mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade.

e) ODM 5 - melhorar a saúde das gestantes: reduzir a taxa de mortalidade materna, 
com profissionais qualificados na hora do parto e a promoção integral da saúde das mulheres 
em idade reprodutiva.

f) ODM 6 - combater a AIDS, a malária e outras doenças: o HIV e a malária são as 
principais doenças a serem combatidas, umas das alternativas será o acesso da população a 
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informações e aos meios de prevenção e de tratamento, e também a criação de métodos para 
que sejam entancados os ciclos de reprodução dessas doenças.

g) ODM 7 - qualidade de vida e respeito ao meio ambiente: garantir a sustentabilidade 
ambiental, investir em métodos para conscientização da população, água potável, camada 
de ozônio e esgotamento sanitário são uns dos principais fatores neste objetivo. E também 
garantir que toda a população esteja voltada à preservação do meio ambiente.

h) ODM 8 - todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento: estabelecer parceria entre 
todos para um desenvolvimento melhor. Este objetivo mexe com toda população, com uma 
ideia de um projeto e parcerias para uma melhoria na qualidade de vida ao seu redor.

Na cidade de Itajaí o selo social foi adotado no ano de 2005, mas só foi instituído como 
um programa de âmbito municipal em novembro de 2009 por meio da Lei nº 5403.

3 mETOdOlOGiA

No que tange à abordagem do problema, a pesquisa apresenta um método qualitativo, 
que utiliza a subjetividade, que não pode ser traduzida em números. Neste caso buscou-se 
identificar as ações realizadas para alcançar a certificação social. Quanto aos seus objetivos, é 
classificada como descritiva, por buscar saber quais as ações sociais foram implantadas para 
que a unidade caso alcançasse a certificação social na cidade de Itajaí.

No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa se enquadra como um estudo 
de caso, já que foi aplicado em uma empresa prestadora de serviços contábeis no município 
de Itajaí, para descrever detalhadamente o processo adotado por ela na busca da certificação 
do selo social.

Os dados foram coletados por meio de questionário, aplicado em forma de entrevista 
com os responsáveis pelos projetos sociais da empresa. Para o tratamento de dados, optou-se 
por utilizar a análise de conteúdo.

A empresa objeto de pesquisa, Auditar Assessoria Empresarial Ltda., foi escolhida por ser 
considerada uma das maiores empresas na prestação de serviços contábeis na cidade de Itajaí e 
região, além de atuar há mais de 20 anos no mercado e contar com um corpo funcional composto 
por 115 profissionais. Vale ressaltar que, no início da pesquisa, a empresa se encontrava em 
processo de obtenção da certificação social, que só foi confirmada em junho de 2015.

4 rESulTAdOS E AnáliSES dOS dAdOS

4.1 SELO SOCIAL E OS OBJETIVOS DO MILÊNIO

A fim de transformar uma ideia global em uma ação local, a prefeitura de Itajaí decidiu 
instituir o programa Selo Social, de acordo com a Lei 5.403 de 2009.  Segundo o site do Selo 



118 - Caderno CientífiCo

Social (2015): “O selo social objetiva reconhecer e valorizar publicamente às iniciativas de 
empresas privadas que promovam o desenvolvimento socioeconômico de seus funcionários 
ou da comunidade na qual está inserida”.

Tendo em vista a crescente busca do consumidor por produtos e serviços de 
fornecedores socialmente responsáveis e conscientes, a Auditar Assessoria Empresarial Ltda. 
decidiu participar do programa em 2012, após ter conhecimento da premiação por meios de 
comunicação regional e pelo envolvimento dos administradores na Associação Empresarial 
de Itajaí, órgão também envolvido no programa.

Conforme comentário da gerente geral da unidade caso, Roseane Oliveira, “A Auditar 
se inscreveu no Selo Social em 2012, mas devido a rotina sobrecarregada na época, não 
permitiu que as ações fossem formatadas de acordo com a exigência do selo social”. Assim, a 
empresa procurou adaptar as suas rotinas para participar da edição de 2014/2015.

A ideia principal partiu dos socioadministradores, Cleonir José da Rosa e Luiz Carlos 
Gonçalves, com o intuito de reforçar o compromisso com promoções de ações sociais, e 
assim destacar-se perante a sociedade. A certificação das ações em selos sociais é realizada 
anualmente no mês de junho, a fim de evidenciar as ações elaboradas no ano anterior. Nas 
palavras Roseane Oliveira, “A empresa Auditar já havia feito algumas ações sociais, porém 
sem se inscrever no programa selo social de Itajaí e assim não sendo certificada”.

No ano de 2014 a empresa inscreveu-se no programa, conquistando 4 certificados pelo 
selo social em junho 2015. Os selos para os quais a Auditar obteve a certificação foram: 
ODM 1 - Acabar com a fome e a miséria, ODM 2 - Educação básica de qualidade para todos, 
ODM 6 - Combater a AIDS, a malária e outras doenças, ODM 8 - Todo mundo trabalhando 
pelo desenvolvimento.

No que se refere ao alcance de ações sociais, a empresa busca um equilíbrio para a 
execução das mesmas, visando beneficiar o público interno, que compreende o corpo funcional 
e o externo que abrange a comunidade.

4.2 AÇÕES SOCIAIS DE 2015 CERTIFICADAS COM O SELO SOCIAL

Durante o ano de 2014, foram executadas diversas ações pela Auditar, a fim de 
beneficiar o público interno e externo. A seguir serão apresentadas no Quadro 2 as ações 
empreendidas, evidenciando as atividades realizadas, estratégias utilizadas, valor de 
Quadro 2 – Ações sociais de 2015 certificadas pelo selo social

Título: Kit Natalino 2014 Auditar
Título: 
Encerramento 2014 
Auditar

Título: 
Novembro Azul 
Auditar

Título: Natal 
Solidário 
Auditar

Pretendidas: ODM7 Pretendidas: ODM7
Pretendidas: 

ODM6 e 
ODM7

Pretendidas: 
ODM1 e 
ODM8

Alcançadas: ODM1 Alcançadas: 
Nenhuma

Alcançadas: 
ODM6

Alcançadas: 
ODM8
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Data de início: 12/12/2014 Data de início: 
18/12/2014

Data de início: 
17/11/2014

Data de 
início: 

12/12/2014

Descrição do investimento: Descrição do 
investimento:

Descrição do 
investimento:

Descrição do 
investimento:

Anualmente a Auditar presenteia 
todos os colaboradores com um 
Kit Natalino.

Realização de 
um evento de 

encerramento do 
ano.

Palestra 
informacional 

a respeito 
do câncer 

de próstata 
e doenças 

sexualmente 
transmissíveis 

DST, 
objetivando 

alertar e 
informar os 

colaboradores.

A iniciativa 
dessa ação 
tem com 
o objetivo 

de integrar 
todas as 

equipes em 
uma ação 
de Natal 
solidário.

Valor Investido: 7.020,00 Valor Investido: 
8.562,00

Valor Investido: 
200,00

Valor 
Investido: 
1.100,00

Estratégias utilizadas: Estratégias 
utilizadas:

Estratégias 
utilizadas:

Estratégias 
utilizadas:

Entrega de um Kit Natalino, este 
ano foi do Frigorífico Pamplona, 
cada uns dos 84 colaboradores 
recebe o Kit.

Festa de 
encerramento com 

Dj, iluminação, 
decoração e jantar, 

este ano foi na 
Churrascaria Vieira 
Gril, para todos os 
84 colaboradores.

Foi realizada 
uma palestra 
informacional 

em nosso 
auditório 
interno, 

decoramos 
a empresa e 
oferecemos 

um lanche de 
encerramento 

para consolidar 
o evento.

Arrecadação 
interna na 
empresa 

Auditar de 
alimentos e 
brinquedos.

Resultados obtidos: Resultados obtidos: Resultados 
obtidos:

Resultados 
obtidos:
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Quadro 2 – Ações sociais de 2015 certificadas pelo selo social

Título: Mais Saúde 
Auditar

Título: Ginástica 
Laboral Auditar

Título: Incentivo ao 
Saber Auditar

Título: Auditar 
Recicla 

Pretendidas: ODM5 
e ODM 7

Pretendidas: ODM5 e 
ODM7

Pretendidas: ODM2 
Pretendidas: 

ODM7

Alcançadas: ODM6 Alcançadas: ODM6 Alcançadas: ODM2
Alcançadas: 

Nenhum

Data de início: 
01/01/2014

Data de início: 
01/01/2014

Data de início: 
01/01/2014

Data de início: 
05/01/2014

Descrição do 
investimento:

Descrição do 
investimento:

Descrição do 
investimento:

Descrição do 
investimento:

Esse benefício traz aos 
funcionários grande satisfação 

e reconhecimento com seu 
empregador e isso se reflete até 
entre os membros da família do 

trabalhador.

Este evento festivo 
proporciona 

integração entre 
os colaboradores 
e os aproxima da 
empresa, além de 
grande satisfação 
e reconhecimento 

com seu empregador 
pelos serviços 
prestados no 

decorrer do ano.

Nossos 
colaboradores 

receberam 
alertas e 

esclarecimentos 
a respeito 
do câncer 

de próstata 
e doenças 

sexualmente 
transmissíveis. 

Toda doação 
arrecadada 

pela 
empresa foi 
direcionada 
para uma 

família 
moradora 
do bairro 

Cidade Nova 
do município 

de Itajaí. 

Número de pessoas beneficiadas: 
84

( X ) público interno      

  (     ) público externo

Número de pessoas 
beneficiadas: 84

( X  ) público interno           
(  ) público externo

Número 
de pessoas 

beneficiadas: 34

( X  ) público 
interno         

 (  ) público 
externo

Número 
de pessoas 

beneficiadas: 
7

(   ) público 
interno             

( X ) público 
externo
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Neste projeto a 
Auditar tem como 
objetivo principal 

promoção da saúde 
e da qualidade 

de vida dos seus 
colaboradores. 

Objetiva valorizar a 
prática de atividade 

física para a promoção 
de saúde e prevenção 

de lesões com o LER e 
DORT.

O Projeto Empresário 
Padrinho tem como 

objetivo levar educação 
de qualidade para o 

jovem, através de uma 
bolsa de estudos no 
colégio Unificado. A 

Auditar financia 65% da 
mensalidade + material 

didático, o Unificado 
20% e família 15%.

A Auditar 
estabeleceu 

parceria com a 
Cooperativa de 
Reciclagem do 
Vale do Itajaí - 

RECICLAVALE, 
para destinação 

correta dos 
seus resíduos, 

conforme 
determina 

a legislação 
ambiental 

NBR 10.004 
CONAMA. 
Os resíduos 

são móveis de 
escritório e sucata 

eletrônica.
Valor Investido: 

50.400,00
Valor Investido: 

7.440,00
Valor Investido: 

5.007,60
Valor Investido: 

350,00

Estratégias 
utilizadas:

Estratégias utilizadas: Estratégias utilizadas:
Estratégias 
utilizadas:

Embora não seja 
obrigado pelas 

Leis trabalhistas, a 
Auditar contribui 
mensalmente com 
R$ 70,00 no plano 
de saúde de cada 
colaborador, sem 
fazer o desconto 

deste investimento 
nas folhas de 
pagamento. 

Todas as segundas, 
quartas e sextas-

feiras, 15 minutos são 
dedicados ao benefício 
daqueles que exercem 
suas funções no dia a 

dia da empresa. 

É realizado um 
concurso entre alunos 
que estão concluindo o 
ensino fundamental na 
rede pública municipal. 
Os alunos com melhor 
desempenho na prova 

aplicada ganham bolsas 
do próprio Unificado. 

A prova aplicada 
possui 35 questões 
de conhecimentos 

específicos do ensino 
fundamental. Os quatro 

alunos com maior 
desempenho ganharam 

a oportunidade de 
estudar no Unificado.

Destinação 
adequada junto a 
RECICLAVALE 
dos seus resíduos 

conforme 
determina 

a legislação 
ambiental 

NBR 10.004 
CONAMA. Os 
resíduos foram 

2 móveis de 
escritório e 25 
Kg de sucata 
eletrônica.

Resultados obtidos: Resultados obtidos: Resultados obtidos: Resultados 
obtidos:
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Percebe-se, analisando o Quadro 2, que das 9 ações empreendidas pela Auditar, apenas 
2 não receberam certificação, a “Auditar Recicla” e o “Encerramento 2014 Auditar”.

5 COnSidErAçÕES finAiS

Os oito objetivos do milênio encerram seu ciclo em 2015. Conforme divulgado pela ONU, 
para os próximos 15 anos serão construídos 17 objetivos para impulsionar o desenvolvimento 
mundial e erradicar a pobreza extrema. Estes serão chamados de Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e foram acordados com 193 países em 02 de agosto de 2015.

O final deste ciclo não significa o fim do selo social, pelo contrário, as Nações Unidas, 
mesmo admitindo haver falhas na tentativa de alcançar os oito ODM’s, reconhece que estes 
alavancaram o desenvolvimento mundial e que avanços importantíssimos ocorreram em 
função destes, ou seja, deixar de certificar empresas responsavelmente sociais seria um erro 
que impactaria em um retrocesso à responsabilidade social e suas conquistas pelo mundo.

Reconhecida a importância das práticas sociais no âmbito empresarial, resgata-
se o objetivo geral, que pretendeu evidenciar as ações implantadas na unidade, caso que 
possibilitaram a certificação pelo selo social, para elucidar as empresas prestadoras de 
serviços contábeis sobre a possibilidade de certificar suas ações sociais.

Os projetos de responsabilidade sociais desenvolvidos pela empresa em 2014 objetivaram 
alcançar 6 ODM’s: ODM 1 – Reduzir a pobreza extrema e a fome; ODM 2 – Alcançar o 

A maior parte 
do quadro de 
colaboradores 
tem acesso ao 
plano de saúde 
devido ao plano 

empresarial, dos 84 
colaboradores, mais 

precisamente 60 
tiverem acesso aos 

serviços do plano de 
saúde.

Reeducação postural 
e alívio do estresse no 
local de trabalho, além 
de promoção de saúde 
e prevenção de lesões 
com LER e DORT. 

O maior benefício deste 
programa é contribuir 

com uma educação 
de qualidade para 

alunos que não teriam 
condições de arcar, 

financeiramente, com o 
ensino particular.

A Auditar 
destinou 

adequadamente 
25 Kg de sucata 

eletrônica e 
2 unidades 
de armário, 
garantindo 

limpeza e saúde 
pública, além da 
preservação do 
meio ambiente.

Número de pessoas 
beneficiadas: 60     

(X) público interno 

( ) público externo

Número de pessoas 
beneficiadas: 84       

  (X) público interno 

   ( ) público externo

Número de pessoas 
beneficiadas: 1                                               

(  ) público interno 

  ( X ) público externo

Número 
de pessoas 

beneficiadas: 84 

 ( ) público 
interno 

( X ) público 
externo
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ensino primário universal; ODM 5 – Melhorar a saúde materna; ODM 6 – Combater a 
AIDS, a malária e outras doenças; ADM 7 – Garantir a sustentabilidade ambiental; e ODM 
8 – Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. Isso demonstra que as práticas 
sociais empreendidas estão em consonância com os preceitos da ONU e da declaração do 
milênio e que a Auditar buscou alcançar o máximo de ODM possível, obtendo sucesso em 
77,77% de ações.

As práticas de responsabilidade social da empresa buscaram beneficiar tanto o público 
interno, quanto ao externo, contudo, levando em consideração o montante investido nas 
ações sociais, é preciso buscar um equilíbrio, uma vez que os funcionários receberam 85,69% 
do total destinado às ações sociais.

Para trabalhos futuros sugere-se a investigação dos critérios adotados pela Prefeitura 
Municipal na certificação do selo social, pois estes não estão claros.
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eram manuais, hoje dão lugar aos procedimentos da era digital. Diante disso, foi abordada 
a integração de sistemas no departamento contábil. Definiu-se como pergunta da 
pesquisa: que fatores influenciam a integração de sistemas no departamento contábil 
nas empresas prestadoras de serviços contábeis na cidade de Itajaí? Para respondê-la 
foi estabelecido como objetivo geral: analisar os fatores que influenciam a integração 
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1 inTrOduçÃO

Atualmente, os escritórios de contabilidade dedicam a maior parte de suas atividades ao 
cumprimento de obrigações tributárias e acessórios, o que lhes dificulta manter a escrituração 
contábil em dia.

Nesse estudo foi abordada a integração de sistemas no departamento contábil. A 
integração ocorre quando a empresa registra a movimentação financeira e o prestador de 
serviço contábil utiliza essas informações que serão base para elaborar as demonstrações 
contábeis. Nesse contexto define-se como pergunta da pesquisa: que fatores influenciam 
a integração de sistemas no departamento contábil nas empresas prestadoras de serviços 
contábeis na cidade de Itajaí?

Para responder essa pergunta foi estabelecido como objetivo geral: analisar os fatores 
que influenciam a integração de sistemas no departamento contábil das empresas prestadoras 
de serviços contábeis na cidade de Itajaí. E como objetivos específicos: (a) descrever o que são 
sistemas de informação contábeis e sua utilização; (b) identificar o processo de integração 
de sistemas; (c) evidenciar o grau de importância da integração de sistemas contábeis, 
ressaltando os fatores que influenciam esta integração.

A motivação pelo estudo deu-se por saber que na área fiscal há uma padronização 
nacional das informações, como a nota fiscal eletrônica e o SPED Fiscal, que por meio 
da integração gera o aproveitamento de dados nesta área da contabilidade, facilitando a 
apuração de tributos e todas as rotinas neste departamento. Sobretudo a área contábil carece 
do uso deste padrão nacional, o que faz com que o contador tenha um retrabalho nesse 
setor, repetindo, principalmente, lançamentos para a escrita contábil os quais poderiam ser 
aproveitados do banco de dados de seu cliente.

Estudos desta natureza poderão contribuir para que os prestadores de serviços contábeis 
possam aprimorar o departamento contábil, facilitando seus serviços e assessorando com 
maior qualidade o seu cliente. Academicamente os resultados também poderão servir de 
fonte de pesquisa para futuras pesquisas.

Este artigo está dividido em cinco seções, a partir dessa introdução. A segunda refere-
se à fundamentação teórica, seguida da metodologia da pesquisa. Na sequência estão os 
resultados e as análises dos dados e, por fim, as considerações finais e as referências.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

No mundo corporativo precisa-se de informação e, principalmente, informação 
relevante e tempestiva.  No momento que houver a necessidade, ela tem que estar pronta 
para ser utilizada. Batista (2006, p. 13) cita que “A grande meta da sociedade é reunir todas 
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as fontes de dados e informações existentes e organizá-las, tendo em vista tornar acessível 
todo dado desejado na mesma velocidade em que ele é necessário aos tomadores de decisão 
em qualquer atividade”.

Vários fatores influenciam para que a implantação de um sistema seja bem-sucedida 
e não apenas a aquisição de computadores hi tech. A administração da entidade deve estar 
aberta às mudanças que o sistema trará à rotina da empresa e deverá haver cooperação, 
pois a total implantação exige tempo. Outro fator de grande relevância é o treinamento 
daqueles que irão alimentar o sistema com dados fidedignos, ou seja, os colaboradores, pois 
investimentos em equipamentos serão em vão, caso as pessoas diretamente envolvidas com 
o processo estejam destreinadas para manusearem o sistema. Como Batista (2006, p. 37) 
menciona, “Um sistema de informações não é composto somente de computadores, ele é 
apenas a ferramenta mais eficiente para manipular todos os dados gerados na organização”.

Sendo assim, com o sistema devidamente implantado e em perfeito funcionamento, os 
dados obtidos poderão ser utilizados para emitir relatórios que auxiliem no âmbito gerencial, 
econômico e financeiro.

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade tem como premissa gerar informações precisas para seus usuários, ou 
seja, relatórios que auxiliem as empresas a gerenciar seus negócios. Como ferramenta nos 
dias de hoje, “O Sistema de Informação Contábil são os meios que o contador ou o controller 
utilizarão para efetivar a contabilidade e a informação contábil dentro da organização, para 
que a contabilidade seja utilizada em toda a sua plenitude” (PADOVEZE, 2004, p. 143).

A informática e os sistemas contábeis desenvolvem papéis fundamentais para que as 
empresas prestadoras de serviços contábeis sejam capazes de proporcionar informações 
relevantes em tempo hábil, por meio de análises de dados, elaboração dos relatórios e apoio 
gerencial para que gestores possam ter um controle interno mais eficiente, evitando decisões 
precipitadas, que possam interferir no funcionamento da organização. Esclarece Oliveira 
(2003, p. 15) que “A informática proporciona à contabilidade inúmeras facilidades, que vão 
desde o lançamento e processamento das informações até a geração dos relatórios que podem 
ser produzidos pelo sistema [...]”.

O sistema de informação contábil é responsável pelo processo de coletar e armazenar os 
dados, transformando-os em relatórios para atender com segurança seus usuários internos, 
principalmente para auxiliar na tomada de decisão dos gestores; quanto aos usuários 
externos, como instituições financeiras, fornecedores, clientes, pequenos acionistas, órgãos 
fiscalizadores e demais usuários.

2.3 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Devido à falta de integração de sistemas entre clientes e prestadores de serviços 
contábeis, nota-se que há um retrabalho no departamento contábil, o que de fato facilitaria 



128 - Caderno CientífiCo

o trabalho desses profissionais se os lançamentos realizados na empresa fossem importados 
para o sistema contábil.

Segundo Padoveze (2004, p. 59), “Ao contrário do que muitos pensam – que, com o 
avanço dos computadores, o lançamento viria a ser massificado e relegado a segundo plano 
– o lançamento é hoje motivo de trabalho artesanal, lapidar, por parte dos responsáveis pela 
contabilidade das empresas”.

Os clientes alimentam seus sistemas com os dados financeiros para controle 
administrativo e de gestão, mas não havendo sistema integrado com o prestador de 
serviços contábeis, esses dados não são aproveitados para a contabilidade. Por conseguinte, 
o profissional contábil terá que lançar esses mesmos dados no seu sistema para elaborar 
as demonstrações contábeis, desperdiçando seu tempo pelo não reaproveitamento de 
informações. Relata Padoveze (2004, p. 81) que “É necessário que o profissional contábil, 
compreenda profundamente o processo operacional da empresa e as informações necessárias 
geradas pelos sistemas que apoiam as operações, para que o sistema de informação contábil 
seja completamente integrado aos demais [...]”.

3 mETOdOlOGiA 

Considerando a finalidade do estudo, esta pesquisa foi básica por gerar conhecimento 
ao trazer contribuições significativas para agilizar os processos cotidianos dos profissionais 
contábeis. Aos empresários, as contribuições se constituem em auxiliar nos procedimentos 
gerenciais. Segundo Pereira (2012, p. 87), este tipo de pesquisa “[...] tem como propósito 
gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. 
Envolve verdades e interesses universais”.

Em relação aos objetivos, foi uma pesquisa exploratória, pois como constata Gil (1996, 
p. 45), “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Respeitando a natureza do 
estudo, a pesquisa teve caráter quanti-qualitativo, pois, como define Pereira (2012, p. 88), “[...] 
é oportuno ressaltar que a literatura recente mostra que o emprego dessas duas abordagens na 
pesquisa de um mesmo problema, em geral tende apresentar um resultado mais consistente”.

No estudo também se realizou uma pesquisa de campo, utilizando a entrevista 
estruturada por meio de um questionário que foi aplicado nos escritórios contábeis de Itajaí. 
O instrumento foi composto por 16 perguntas fechadas, sendo 14 destas simples e 2 com 
múltiplas escolhas. Para melhor análise dos resultados, ele foi dividido em três blocos, sendo 
o primeiro sobre o porte da empresa, a quantidade de clientes, o seu tempo de atuação no 
mercado e o sistema utilizado pela mesma.

 O segundo bloco foi denominado: integração de sistemas, que foi classificado o uso, o 
tipo e a importância da integração que ocorre entre prestador de serviços contábeis e seus 
clientes e se os escritórios fornecem treinamento aos colaboradores.

No terceiro bloco foram levantados os fatores que influenciam na integração de 
sistemas no departamento contábil, composto por 8 questões. Destas, 6 são questões simples 
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baseadas na escala Likert de 5 alternativas, das quais foi de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo 
totalmente’. Neste bloco há também a presença das duas questões de múltiplas escolhas, 
apresentando nelas os benefícios e as dificuldades encontradas na integração de sistemas.

Com base nos contadores associados ao Sindicato dos Contabilistas de Itajaí e Região 
(Sindicont), obteve-se um total de 155 contadores. Para elaboração da pesquisa, foram 
excluídos os profissionais autônomos, pois os mesmos não atendem ao perfil dos respondentes. 
Assim, resultou em 122 escritórios, com um total de 38 respondentes. Estes questionários 
foram aplicados por e-mail e in loco entre os meses de julho e agosto de 2015. Os dados 
coletados foram analisados para a comprovação da pesquisa.

4 rESulTAdOS E AnáliSE dOS dAdOS

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS E DOS RESPONDENTES

Com base nos resultados, constatou-se que o porte predominante das empresas é o de 
micro empresa, com 52,6%, já as pequenas empresas representam 42,1% e média empresa, 
5,3%. Em relação à quantidade de clientes, 44,7% possuem de 51 a 120; em seguida, com 
26,3%, estão as que possuem até 50 clientes.

No que diz respeito ao tempo em que atua no mercado, com 28,9% estão os que atuam 
a mais de 21 anos, de 6 a 10 anos representa 21,1% e outros totalizam 50%. Constata-se 
também que 52,6% utilizam o sistema Domínio, em seguida o sistema Questor com 26,3% e 
o sistema SCI com 21,1%.

4.2 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

No Quadro 01 apresenta-se a caracterização das empresas alvo da pesquisa, destacando 
se elas utilizam a integração de sistemas no departamento contábil, qual o tipo de integração, 
se fornece treinamento aos colaboradores para auxiliarem seus clientes, e se considera 
importante a integração de sistemas.

Quadro 01 – Características na integração de sistemas no departamento contábil

OPÇõES QUANTIDADE %

UTILIZAÇÃO

Sim, até 5% dos clientes 12 31,6
Sim, de 6% até 20% 9 23,6

Sim, de 21% até 50% 5 13,2
Todos 5 13,2
Não 7 18,4

TIPO
Em lote 26 74,3
Em linha 5 14,3

Em tempo real 4 11,4
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TREINAMENTO 
COLABORADORES

Sim 26 68,4
Não 12 31,6

IMPORTÂNCIA DA 
INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS

Concordo totalmente 20 52,6
Concordo 16 42,1

Indiferente 0 0
Discordo 2 5,3

Discordo totalmente 0 0
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Ao analisar o Quadro 01, contata-se que a maioria dos entrevistados utiliza a integração 
de sistemas com até 5% de seus clientes, representando 31,6%; 23,6% realizam integração 
de 6% a 20% dos clientes e 18,4% não utilizam. Quando questionados sobre o tipo de 
integração, observa-se que prevalece a integração em lote com 74,3%; em seguida está o 
método em linha, com 14,3%; e a técnica de integração em tempo real representa apenas 
11,4%. Ao verificar o quesito treinamento dos colaboradores, notou-se que 68,4% afirmam 
que investem em capacitação, confirmando o que Batista (2006, p. 37) evidencia: “Um sistema 
de informações não é composto somente de computadores, ele é apenas a ferramenta mais 
eficiente para manipular todos os dados gerados na organização.” Ou seja, não bastam apenas 
equipamentos de última geração, é necessário que haja uma equipe treinada para lidar com a 
integração. E 31,06% dos respondentes não fornecem treinamento aos seus funcionários. Ao 
perguntar sobre a importância de integração de sistemas obteve-se um resultado positivo de 
94,7% e somente 5,3% discordaram.

4.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A INTEGRAÇÃO SISTEMAS NO 
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

As questões dos fatores que influenciam a integração de sistemas no departamento 
contábil serão apresentadas em duas modalidades, conforme se detalha na sequência. A 
primeira modalidade está demonstrada no Quadro 02.

Quadro 02 – Integração de sistemas no departamento contábil

Questionário

Concordo 
totalmente

Concordo Indiferente Discordo
Discordo 

totalmente

Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd %

Em relação à 
implantação de sistemas 
é possível reduzir a 
quantidade de erros dos 
usuários?

11 28,9 22 57,9 2 5,3 3 7,9 0 0

A utilização de sistemas 
diminuiu o consumo de 
papel no escritório?

10 26,3 17 44,7 6 15,8 5 13,2 0 0
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O sistema contábil 
é um meio de 
obter informações 
tempestivas?

13 34,2 22 57,9 3 7,9 0 0 0 0

Na utilização desse 
sistema é importante ter 
profissionais capacitados 
com experiência técnica?

19 50 19 50 0 0 0 0 0 0

Ao implantar a 
integração de sistemas 
houve aumento no custo 
com o pessoal?

2 5,3 15 39,5 16 42,1 4 10,5 1 2,6

A integração de sistemas 
é uma ferramenta que 
auxilia na tomada de 
decisão?

20 52,6 17 44,7 1 2,7 0 0 0 0

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Observa-se que 86,8% concordam que, em relação à implantação de sistemas, é 
possível reduzir a quantidade de erros dos usuários. Este resultado está em concordância 
com o que cita Oliveira (2014, p. 84): “Evita erros decorrentes da repetição de lançamentos 
de um mesmo documento [...]”. Entretanto, 5,3% afirmam que consideram indiferente e 
7,9% discordam.

Quanto à utilização de sistemas diminuir o consumo de papel no escritório 71% 
concordam que há a redução, 15,8% consideram indiferente e 13,2% discordam que há a 
diminuição. Enfatiza Oliveira (2014, p. 84) que “Pode eliminar ou diminuir o fluxo de papéis 
que circulam na empresa e, consequentemente, o acúmulo destes na contabilidade”.

Em relação à obtenção de informações tempestivas por meio do uso de integração de 
sistemas, 92,1% dos entrevistados estão de acordo. E 7,9% são indiferentes quanto à questão. 
Afirma Padoveze (2004, p. 178) que “A tempestividade refere-se ao fato de a informação 
contábil dever chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim de que este possa 
utilizá-la para seus fins”.

Verifica-se que 100% dos respondentes concordam que é importante ter profissionais 
capacitados com experiência técnica. Destaca Oliveira (2014, p. 31) que “É importante 
enfatizar que a tecnologia tem papel relevante no exercício do profissional de contabilidade, 
mas a utilização dos instrumentos tecnológicos não dispensa o conhecimento teórico e o 
domínio da boa técnica”.

Com base nos resultados obtidos, observou-se que 42,1% consideram indiferente quanto 
ao aumento no custo com o pessoal, e 13,1% discordam sobre este quesito.

Entretanto 44,8% concordam que, ao implantar a integração de sistemas no departamento 
contábil, gerou um aumento no custo com seus colaboradores. Este resultado pode ser originado 
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pelo alto custo que se tem ao implantar a integração de sistemas, necessitando, assim, de 
colaboradores capacitados na área e com conhecimentos em tecnologia da informação.

Em vista dos resultados obtidos perante a questão da integração de sistemas auxiliar 
na tomada de decisões, 97,3% dos entrevistados concordaram. Relata Oliveira (2014, p.32) 
que um dos benefícios para a empresa é a “melhoria no acesso às informações, propiciando 
relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço”.

A segunda modalidade está demonstrada nos gráficos 01 e 02:

Gráfico 01 – Benefícios percebidos após a implantação da integração de sistemas

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

No que tange aos benefícios percebidos após a integração de sistemas, a maior parte 
dos respondentes apontou mais de um benefício percebido, haja vista ser possível a múltipla 
escolha. Portanto, ao analisar os resultados obtidos e representados anteriormente, é possível 
perceber que os entrevistados consideram o subsídio para uma melhor e mais ágil prestação 
de serviços contábeis como o benefício mais relevante, com 60,37% das afirmações.

Em seguida está a tempestividade no recebimento das informações, com 18,87%, 
estando em acordo com a afirmação de Oliveira (2000, p. 17): “O tempo gasto por uma 
pessoa ou uma equipe, para se reproduzir um balancete [...] nos sistemas convencionais, 
é muito superior ao tempo gasto quando se utilizam os sistemas informatizados. Isto pode 
representar diferença até de dias, dependendo do porte da empresa”.

 A melhora na relação cliente versus prestador de serviços obteve 13,21%, sendo assim 
comprova o que Oliveira menciona (2000, p. 14): “Além de acompanhar com mais facilidade 
as diversas operações desenvolvidas em sua área, a visão gerencial do contador possibilita 
análises e projeções de resultados, com informações importantes para administradores, 
proprietários, sócios e outros interessados pela empresa.” E apenas 7,55% dos respondentes 
afirmaram que não foram percebidos benefícios.
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Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Para análise desse gráfico foi utilizado a mesma metodologia do gráfico anterior, 
pois a questão permitia múltipla escolha. Foi apontado que a resistência por parte dos 
clientes é um dos principais fatores que dificultam a implantação da integração de sistemas, 
que representa 49,06%. Um desses fatores comprova Oliveira (2000, p. 16), que “[...] 
insegurança ou falta de informação dos empresários, quanto aos benefícios resultantes da 
informação da empresa”.

 Na sequência está a mão de obra qualificada, com 32,07%, que é indispensável para a 
execução e o bom funcionamento da integração, ratificando a afirmação de Oliveira (2014, 
p. 71) de que “Não há sistema que funcione bem se não houver bons usuários atuando nas 
áreas que utilizam esse sistema”. E por fim, os custos provenientes da implantação, conforme 
Padoveze cita (2004, p. 328), “Os gastos num sistema de informação, que consideramos 
investimentos por sua natureza de retorno a médio prazo, envolve tanto custos internos 
como externos”, representando 18,87%.

5 COnSidErAçÕES finAiS

O presente estudo abordou a integração de sistemas no departamento contábil. Na 
busca para responder à questão de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas 
fontes teóricas que sustentaram os resultados.

Os objetivos foram alcançados na medida em que houve a compreensão de que os 
sistemas de informações contábeis são ferramentas para a coleta de dados contábeis e, 

Gráfico 02 – Principais dificuldades encontradas pela empresa na implantação da integração de sistemas
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posteriormente, geram as demonstrações contábeis. Dos sistemas investigados observou-se 
que 52,6% dos respondentes operam com o Sistema Domínio.

Na sequência dos objetivos específicos, identificou-se o processo de integração de 
sistemas. Verificou-se que existem três tipos de integração, sendo: em lote, quando há a 
importação e a exportação de dados do sistema do cliente para o prestador de serviço; em 
linha, quando o contador pode buscar as informações por meio de acesso remoto; e, em 
tempo real, quando as transações são integradas instantaneamente no sistema do profissional 
contábil. A pesquisa apontou que 31,6% dos escritórios contábeis fazem integração com até 
5% dos clientes e que 74,3% trabalham com a integração em lote.

Para finalizar, evidenciou-se o grau de importância da integração de sistemas contábeis, 
ressaltando os fatores que influenciam esta integração. O questionário foi elaborado para 
atender este objetivo e verificar quais seriam os fatores.

Ao analisar os dados, é possível observar que 86,80% dos respondentes concordam 
que, por meio da implantação de sistemas, é possível reduzir a quantidade de erros dos 
usuários. Verificou-se que o benefício que mais se destacou dentre os entrevistados foi 
o subsídio para uma melhor e mais ágil prestação de serviços contábeis, com 60,37%. 
Em seguida está à tempestividade no recebimento das informações, com 18,87%, 
proporcionando o aprendizado da importância de obter informações em tempo real. 
Contudo uma das dificuldades para a implantação, segundo o estudo, é a resistência por 
partes dos clientes, representando 49,06%. Acredita-se que exista insegurança e falta de 
informações dos empresários. Em segundo lugar, a mão de obra, com 32,07% confirmando 
a necessidade de profissionais qualificados para atender às expectativas que a integração 
de sistemas gera.

Portanto se constatou que a integração de sistemas no departamento contábil é de 
grande relevância, afinal, obteve 94,7% segundo os entrevistados. Por meio das análises 
dos resultados é perceptível que a integração de sistema, quando implantada, poderá trazer 
benefícios ao meio contábil. Haverá agilidade e informações em tempo hábil, as demonstrações 
contábeis poderão ser elaboradas mais rapidamente e o profissional contábil disponibilizará 
de mais tempo para assessorar seus clientes.

Como sugestão para futuras pesquisas poderão ser estudados os fatores que influenciam 
a integração de sistemas: na visão dos clientes; nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema 
e estudar e avaliar o fator predominante.
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No atual contexto organizacional, o ambiente de negócios tem exigido dos gestores atuação 
proativa na identificação de oportunidades e ameaças com a finalidade de obter informações 
para formular estratégias que auxiliem no processo de tomada de decisões. A orientação 
empreendedora surgiu como um conceito importante para pesquisar o espírito empreendedor 
nas organizações, bem como sua influência nos processos estratégicos e no desempenho. Neste 
sentido, este estudo teve como objetivo analisar a relação entre orientação empreendedora e 
as características do perfil empreendedor dos gestores com o desempenho das franquias de 
uma marca de perfumaria. Caracteriza-se, em relação ao seu objetivo, como uma pesquisa de 
natureza descritiva. Pelos métodos de análise, a abordagem foi quantitativa. A amostra foi 
composta por 21 empresas de “O Boticário” localizadas nas cidades de Blumenau, Brusque, 
Camboriú, Florianópolis, Itajaí, Itapema e Joinville, e os dados foram levantados com 
questionário de autopreenchimento aplicado aos gestores das lojas. Os resultados permitiram 
assinalar que a orientação empreendedora não exerce influência significativa no desempenho 
organizacional e a obsessão pela oportunidade é a característica do perfil empreendedor que 
melhor se relaciona com o desempenho.
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1 inTrOduçÃO

Dentre tantas oportunidades de negócios dispostas aos empreendedores, uma opção que 
oferece estratégia predefinida são as franquias. Elas constituem modelos de negócios com 
marca consolidada, marketing garantido, suprimentos, capacitação, entre outros atributos 
positivos cedidos pelos franqueadores.

As redes de franquias crescem expressivamente em países desenvolvidos, como 
França, Estados Unidos e Grã-Bretanha, assim como em nações em desenvolvimento. 
No Brasil, este segmento tem obtido destaque nacional, devido às crescentes taxas 
apresentadas nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising 
(2014), em 2003 havia 56.564 unidades franqueadas, totalizando um faturamento no setor 
de 29,004 bilhões de R$. Em 2014 passou para 125.641 unidades com um faturamento de 
127,331 bilhões de R$.

Devido à importância do segmento, este estudo tem como objetivo geral analisar a 
relação da orientação empreendedora e as características do perfil empreendedor dos 
gestores com o desempenho das franquias de uma marca de perfumaria. Busca-se, assim, dar 
resposta à seguinte pergunta de pesquisa: Qual é a relação da orientação empreendedora e 
as características do perfil empreendedor dos gestores com o desempenho das franquias de 
uma marca de perfumaria? 

No intuito de responder tal questionamento e atingir o objetivo geral, estabeleceram-
se os seguintes objetivos específicos: medir a orientação empreendedora dos gestores; 
identificar as características do seu perfil empreendedor; e mensurar o desempenho de forma 
subjetiva com base no concorrente mais próximo.

A opção pelo segmento de cosméticos e perfumaria “O Boticário” justifica-se porque, 
de acordo com a os dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (2014), ele 
está em primeiro lugar na classificação de marcas por número de unidades no segmento. Os 
resultados obtidos buscam fornecer subsídios para a formulação de estratégias e direcionar 
as ações que contribuam para o crescimento e desempenho dessas empresas.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

2.2 ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA

Os estudos sobre a orientação empreendedora iniciaram com Miller (1983). Sua 
proposição inicial contempla três dimensões: a inovatividade, que reflete a tendência da 
organização em apoiar novas ideias, experimentos e criatividade que possam resultar 
em novos processos, produtos ou serviços (LUMPKIN; DESS, 1996); a proatividade, 
que se relaciona com uma perspectiva de futuro, por meio da qual as empresas procuram 
antecipar oportunidades para desenvolver e introduzir novos serviços ou produtos no 
mercado, visando obter vantagem competitiva (MILLER, 1983); e a assunção de riscos, 
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que segundo Venkatraman (1989) reflete o risco em decisões de alocação de recursos, bem 
como na escolha de produtos e mercados.

A partir do estudo pioneiro de Miller, foram Lumpkin e Dess (1996) os que propuseram 
mais duas dimensões: agressividade competitiva, que se manifesta quando se busca alcançar 
uma maior participação de mercado (VENKATRAMAN, 1989) e também se revela como uma 
resposta a ameaças no ambiente de negócios; e autonomia, que se relaciona ao empreendedor 
quando ele deve tomar decisões pelo uso de recursos, no estabelecimento de objetivos, na escolha 
de estratégias de ação ou na procura de oportunidades relevantes, dentre outras ações.

2.3 PERFIL EMPREENDEDOR

O perfil do empreendedor pode ser entendido por meio diferentes visões. Para Dornelas 
(2007), se uma pessoa tem características comportamentais e aptidões mais comumente 
encontradas em empreendedores bem-sucedidos, terá melhores condições para empreender.

Neste estudo, as características propostas para identificar o perfil empreendedor, 
segundo Dornelas (2007), foram: a) comprometimento e determinação, que implica colaborar 
com os empregados ou se colocar no lugar deles, se necessário, para terminar um trabalho 
e esforça-se para manter os clientes satisfeitos, colocando a boa vontade em longo prazo 
acima do lucro; b) obsessão pelas oportunidades, fazendo coisas antes de solicitado ou de ser 
forçado pelas circunstâncias, também age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou 
serviços, aproveitando oportunidades fora do comum para começar um negócio; c) tolerância 
ao risco, quando deliberadamente avalia alternativas e calcula riscos, bem como age para 
reduzir os riscos ou controlar os resultados; d) criatividade e autoconfiança, significando 
encontrar maneiras de fazer as coisas melhor e/ou mais rápido, ou mais barato, expressando 
confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um 
desafio; e e) motivação e superação, que é a capacidade de trabalhar de forma intensiva, 
influenciando outros indivíduos de forma positiva.

2.4 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Segundo Cunha e Correa (2013), a mensuração do desempenho é o processo de quantificar 
as ações. Por ela se identifica como uma organização está atingindo seus objetivos. A avaliação 
do desempenho organizacional é também uma maneira pela qual os sócios, governo, sociedade, 
entre outros, sabem como os recursos estão sendo utilizados pela entidade.

Para dar suporte às decisões estratégicas da organização a mensuração do desempenho, 
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.
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O desempenho, segundo Machado, Machado e Holanda (2007), pode ser mensurado por 
meio de duas formas: subjetivamente, a qual está relacionada ao desempenho das organizações 
segundo a sua própria expectativa e a segunda opção é analisar de forma objetiva, baseando-se 
em medidas absolutas. Neste estudo, escolheu-se utilizar medidas subjetivas de desempenho, 
trabalhando com a percepção dos gestores das empresas franqueadas.

3 mETOdOlOGiA dA PESquiSA

Esta pesquisa, quanto à sua finalidade, é definida como aplicada, pois tem o objetivo de 
utilizar o conhecimento para propor e desenvolver melhorias na prática. Do ponto de vista 
da forma de abordagem do problema, classifica-se como quantitativa e pelos procedimentos 
define-se como uma pesquisa de campo, sendo conduzido um levantamento com auxílio de 
questionário, respondido pelos gestores das franquias de “O Boticário”.

O instrumento de coleta compreendia três blocos. O primeiro, sobre orientação 
empreendedora, contemplava as cinco dimensões: agressividade; assunção de riscos; 
autonomia; inovatividade e proatividade. As afirmativas foram mensuradas a partir de 
uma escala tipo Likert de 5 pontos, indo de “discordo totalmente” (1) até “concordo 
totalmente” (5).

O segundo bloco referia-se às características do perfil empreendedor do gestor, 
caracterizado por meio de 5 condições: comprometimento e determinação (CD); obsessão 
pelas oportunidades (OP); tolerância ao risco (TR); criatividade e autoconfiança (CA); e 
motivação e superação (MS). A quantificação foi feita por meio de uma escala do tipo Likert 
de 5 pontos, na qual o valor 1 representava “excelente” e o 5 “insuficiente”.

No último bloco levantaram-se dados atinentes ao desempenho, medido por médio de sete 
descritores: lucro líquido; vendas totais; realização dos objetivos financeiros; cumprimento 
das metas de emprego e pessoal; cumprimento das metas de satisfação do cliente; retenção 
de clientes e desempenho geral. A mensuração foi feita em relação ao concorrente mais 
próximo com mesma escala usada no primeiro bloco.

Para poder analisar os dados recebidos de 21 respondentes, o primeiro procedimento 
implicou deixar as escalas com o mesmo sentido, pois para a orientação empreendedora 
o valor maior referia-se à máxima concordância; enquanto para as características do 
perfil empreendedor era o menor valor que apontava a melhor condição. Na sequência 
se efetuaram os somatórios das pontuações dadas às afirmativas de cada dimensão da 
orientação empreendedora e das características do perfil empreendedor, para assim dispor 
de uma medida de síntese que as representasse. O mesmo processo foi realizado com as 
pontuações do desempenho.

As associações entre essas novas variáveis, os somatórios, que representavam as 
dimensões das características da entidade, do gestor e do desempenho, foram avaliadas 
usando o modelo de correlação linear. Também foi ajustada uma reta de regressão 
nas representações gráficas dos resultados com a finalidade de destacar o sentido do 



CECiESA / GESTÃO - 141

relacionamento. Os cálculos foram elaborados e os critérios definidos através do uso do 
software STATISTICA®.

4 rESulTAdOS E AnáliSE dOS dAdOS

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Os 21 questionários recebidos dos gerentes das franquias de O Boticário foram das lojas 
dos municípios de Blumenau, Brusque, Camboriú, Florianópolis, Itajaí, Itapema e Joinville 
no estado de Santa Catarina. 

Em relação ao sexo, 90,5% dos respondentes são do gênero feminino, totalizando 19 
mulheres. Pela escolaridade identificou-se que 52,38% possuem ensino médio, 33,33% ensino 
superior e 14,29% com ensino superior incompleto. Dentre os 21 estabelecimentos, 61,90% 
faturam mensalmente mais de 91 mil reais; 33,33% faturam entre 61 a 90 mil reais; 4,76% 
tem uma receita de 31 a 60 mil reais.

4.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS LEVANTADAS

Para calcular as correlações usaram-se os somatórios das dimensões da orientação 
empreendedora, as características do perfil empreendedor e o desempenho. Cabe salientar 
que a dimensão autonomia da orientação empreendedora não se considerou, pois as franquias 
são restritas nesse componente.

4.2.1 Orientação empreendedora x características do perfil empreendedor

Ao relacionar os atributos da orientação empreendedora com as características do 
perfil empreendedor, fica perceptível a correlação presente entre algumas das dimensões. 
Estes cruzamentos com correlação em evidência serão analisados individualmente a seguir. 
O vínculo entre a proatividade e a obsessão pela oportunidade se exibe no Gráfico 01. Nele 
se pode observar, pela inclinação da reta, que a relação é negativa.

Gráfico 01 - Proatividade x obsessão pela oportunidade (r= -0,475; p=0,029)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Mesmo que o gestor da franquia declare que ela tem características de proatividade, 
as oportunidades se limitam nas decisões do franqueador, pois as mudanças partem deste. A 
empresa franqueada está limitada às escolhas da franqueadora, podendo até ser inovadora, mas 
sem autorização de criar novos produtos, preços, promoções, propagandas e marketing, entre 
outros assuntos que envolvem a inovação e a liberdade de criação relacionada a produtos. 

Em correspondência com as condições apontadas, são nas empresas menos proativas 
que se constata maior obsessão pela oportunidade e vice-versa. A reta descendente indica 
essa tendência. No Gráfico 02 se exibe essa relação que, como no gráfico anterior, a 
associação é negativa.

Gráfico 02 - Inovatividade x obsessão pela oportunidade (r= -0,546; p=0,010)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Na perspectiva de inovação de produto, a capacidade que a empresa tem se limita às 
decisões do franqueador, assim não gera oportunidades para a organização demonstrar 
inovatividade. Entretanto a inovatividade poderia se manifestar no que diz respeito aos 
serviços oferecidos aos clientes. Nesse aspecto sim a empresa pode inovar, porque se trata 
de seu capital humano.

A agressividade competitiva é a dimensão da orientação empreendedora que tem 
mais associações com os componentes do perfil empreendedor. Por sua vez, esses vínculos 
são sempre positivos, como pode ser observado no Gráfico 03, no qual se cruza com o 
comprometimento e a determinação.

Gráfico 03 - Agressividade competitiva x comprometimento e determinação (r= 0,509; p=0,019)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

A associação da agressividade competitiva com a tolerância ao risco é a que possui o 
maior coeficiente de correlação. Consequentemente, como se vê no Gráfico 04, a reta é que 
tem uma inclinação mais acentuada.
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Gráfico 04 - Agressividade competitiva x tolerância ao risco (r= 0,847; p<0,001)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

A criatividade e a autoconfiança do empreendedor são também um fator bem associado 
com a agressividade competitiva da empresa franqueada. A relação entre os somatórios 
de ambas as características do gestor e da empresa é mostrada no Gráfico 05, cuja reta 
ascendente confirma que, ao aumentar uma pontuação, também aumenta a outra.

Os gestores que demonstram mais motivação e superação são aqueles que gerenciam 
empresas com maior agressividade competitiva. Essa relação é muito significativa e, como a 
tolerância ao risco, a reta de regressão é muito íngreme, como se mostra no Gráfico 06.

Gráfico 05 - Agressividade competitiva x criatividade e autoconfiança (r= 0,578; p<0,001)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Neste aspecto, pode-se observar que o gestor, ao decidir pela agressividade competitiva, 
evidencia positivamente as características de perfil empreendedor, mostrando-se motivado e 
determinado com a ideia de superar os concorrentes.

Gráfico 06 - Agressividade competitiva x motivação e superação (r= 0,821; p<0,001)

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Para ser agressivo, o gestor precisa ir além dos limites, mostrando ser comprometido, 
criativo, autoconfiante e ciente de que deve tolerar riscos.
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4.2.2 Itens sem correlação significativa

Os demais itens do cruzamento entre as dimensões da orientação empreendedora e das 
características do perfil empreendedor não tiveram correlação significativa, por este motivo 
não exercem relevância sobre as análises abordadas na pesquisa. Na Tabela 01 se mostram 
as correlações proatividade com as dimensões do perfil empreendedor.

Tabela 01 - Correlações proatividade com as dimensões do perfil empreendedor
N = 21 SCD STR SCA SMS

SPR
0,357 0,031 0,212 0,193
p=0,112 p=0,895 p=0,357 p=0,402

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Como se pode verificar na Tabela 01, nenhum dos valores-p foram menores ou iguais ao 
valor de significância adotado, de 0,05. A Tabela 02 traz o valor dos coeficientes de correlação 
calculados entre a inovatividade e as dimensões do perfil empreendedor dos gestores. Como 
no caso da proatividade também os valores-p foram maiores do que 0,05.

Tabela 02 - Correlações entre a inovatividade com as dimensões do perfil empreendedor

N = 21 SCD STR SCA SMS

SIN
0,203 -0,308 -0,148 0,079
p=0,379 p=0,175 p=0,521 p=0,734

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

A assunção de risco foi a dimensão da orientação empreendedora que não teve correlação 
significativa com nenhuma das dimensões do perfil empreendedor do respondente. Na Tabela 
03 se exibem os valores dos coeficientes e de sua significância.

Tabela 03 - Correlações entre a assunção de risco e as dimensões do perfil empreendedor

N = 21 SCD SOP STR SCA SMS

SAR
-0,085 0,088 0,130 0,231 -0,043
p=0,713 p=0,705 p=0,575 p=0,314 p=0,853

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Por sua vez, a agressividade competitiva só não teve associação significante com 
a obsessão pelas oportunidades (r = 0,357; p = 0,112). A inexistência de correlação 
significativa entre as dimensões anteriormente citadas pode, dentre várias argumentações, 
justificar-se pela solidez que o franqueador oferece ao franqueado por meio do uso da 
marca e padrões, diminuindo os seus riscos e a necessidade de estar constantemente 
inovando em produtos.

4.2.3 Características do perfil empreendedor x desempenho

Como em uma franquia não há oportunidades para empreender na forma do negócio 
nem de ser criativo devido às limitações e às regulamentações impostas pelo franqueador, os 
grandes diferenciais poderão vir da maneira como a gestão trabalha para desenvolver vantagens 
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competitivas e melhorar o desempenho organizacional. Esta afirmativa se analisa pela relação 
entre as características do perfil empreendedor com o desempenho organizacional.

Como um dos primeiros passos para a melhora do desempenho organizacional, o 
comprometimento e a determinação são características essenciais da gestão na busca de 
oportunidades e evolução do desempenho. Uma gestão comprometida e determinada estará 
sempre disposta a enfrentar obstáculos e dificuldades, visando a constante melhora do seu 
negócio. Entretanto a relação que se verifica entre essa dimensão do perfil empreendedor 
com o desempenho é negativa, como se pode ver na Tabela 04. Isso significa que os 
gestores que pontuaram mais alto a dimensão comprometimento e determinação são os 
que vêm o desempenho de sua franquia menor quando comparado ao concorrente mais 
próximo.

Tabela 04 - Correlações entre as dimensões do perfil empreendedor com o desempenho 

N = 21 SCD SOP STR SCA SMS

SDO
-0,453 0,656 0,215 0,324 -0,433

p=0,039 p=0,001 p=0,349 p=0,152 p=0,050

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Por outro lado, a característica do perfil empreendedor que possui correlação positiva e 
significante é a obsessão pela oportunidade (Tabela 05). Esta dimensão do perfil empreendedor 
mostra como o gestor busca diariamente maneiras diferentes de inovar a apresentação de 
seus produtos, gerir seus negócios e gerenciar seus funcionários, influenciando diretamente 
no desempenho geral de sua loja. Com as análise de correlação dos dados levantados se 
corrobora essa asseveração.

Como se confirma na Tabela 05, as outras três dimensões do perfil empreendedor não 
apresentam associação significativa ao 5%. No entanto, com as limitações regulamentadas 
pelos franqueadores, o líder deve sempre procurar ser criativo na sua gestão, tendo confiança 
ao motivar seu pessoal, para trazer melhores resultados por meio das relações. Seria lógico 
postular que estas são características que influenciam positivamente no desempenho 
organizacional, pois desenvolver a confiança e a criatividade acarreta grandes oportunidades 
nos negócios, mas não se constatou com os dados levantados.

A gestão desempenha um papel fundamental na motivação dos colaboradores, motivação 
esta que aumenta as chances de superação, tanto de metas profissionais quanto pessoais. 
Como os fatores de competitividade não podem depender de produtos, pois isto está ligado às 
decisões do franqueador, infere-se que grande parte da vantagem competitiva gerada poderá 
vir dos fatores humanos para superar todas as limitações impostas pela falta de autonomia.

Tolerância ao risco também não influencia no desempenho organizacional, pois a franquia 
minimiza os riscos pelo fato de já usar uma marca consolidada no mercado. Nesse sentido 
o negócio é padronizado quanto ao funcionamento e não oferece tantas oportunidades de 
empreender. Então, as características do perfil empreendedor podem influenciar diretamente 
no desempenho das pessoas, que trarão resultados aos negócios otimizando o aproveitamento 
dos recursos humanos.
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4.2.4 Orientação empreendedora x desempenho organizacional

As dimensões proatividade, assunção de risco e agressividade competitiva da orientação 
empreendedora não influenciam positiva ou negativamente no desempenho organizacional 
das empresas franqueadas, estes itens possuem correlações não significativas, como se pode 
observar na Tabela 05. Isto significa que nenhuma daquelas dimensões provoca mudanças 
no desempenho organizacional da empresa devido às limitações impostas pelo franqueador 
ao franqueado.

Tabela 05 - Correlações entre as dimensões da orientação empreendedora.

N = 21 SPR SIN SAR SAC

SDO
-0,378 -0,539 0,238 -0,238

p=0,092 p=0,012 p=0,299 p=0,299

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O franqueado não poderá ser proativo para inovar em produtos e tem pequena 
probabilidade de assumir riscos porque a marca tem grande renome e influência no mercado. 
Deste modo também não precisa ser agressivamente competitivo. Já a inovatividade possui 
relação negativa e muito significativa com o desempenho, o que se pode interpretar do modo 
seguinte: são as empresas que têm maior inovatividade as que pontuam com valores baixos 
o desempenho. A razão disto se fundamenta pelo fato de os gestores responderem que se 
consideram prejudicados ao não poder desenvolver inovações no seu negócio por causa das 
restrições impostas.

5 COnSidErAçÕES finAiS

O objetivo proposto de analisar a relação da orientação empreendedora e das características 
do perfil empreendedor dos gestores com o desempenho das franquias de uma marca de 
perfumaria foi alcançado pela análise dos dados obtidos com o questionário aplicado.

Um dos principais fatores que torna atrativa a aposta no ramo das franquias e corrobora 
com seu expressivo crescimento é a minimização dos riscos que o mercado oferece, por já 
dispor de todo o tipo de suporte quanto a produtos, elaboração dos preços de venda, layout 
das lojas e estocagem, evidenciando assim que o diferencial entre uma e outra franquia é a 
forma como o capital humano interfere no desenvolvimento dos negócios.

Constatou-se que a orientação empreendedora não exerce influência significativa no 
desempenho organizacional. Infere-se que isto se deva às limitações impostas pelo franqueador 
ao franqueado. Desta forma, não há a possibilidade de ser proativo para inovar em produtos, da 
mesma maneira, não existe agressividade competitiva, devido ao monopólio no seu segmento.

Dada a importância do capital humano nas franquias, fica atribuída maior parte da 
influência no desempenho organizacional às características do perfil empreendedor. 
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Analisando de um modo geral, conforme os resultados apresentados, concluiu-se que é a 
obsessão pela oportunidade a característica do perfil empreendedor que melhor se relaciona 
com o desempenho, ou seja, esse atributo leva o gestor a atingir um maior nível de qualidade 
nos negócios e elevar os resultados além do estimado, mesmo trabalhando dentro dos padrões 
e limitações do franqueador.

Para futuras pesquisas se sugerem estudos sobre análise de indicadores financeiros, de 
lucratividade e retorno de investimento, para que seja possível ter maior precisão ao medir 
a viabilidade de um negócio deste segmento.
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rESumO

A depreciação corresponde à diminuição do valor de um bem do ativo imobilizado ao 
longo de sua vida útil, devido ao desgaste ou à obsolescência tecnológica. É aplicada de 
acordo com a legislação fiscal para fins tributários e societária para fins contábeis. De 
acordo com os princípios de contabilidade (Resolução 750/93) e normas internacionais 
de contabilidade, deve-se utilizar o método mais adequado que represente da melhor 
maneira a utilização do bem. O objetivo desse estudo foi identificar o grau de conhecimento 
dos contadores dos escritórios de contabilidade de Itajaí e Navegantes/SC, e investigar 
quais os critérios que estão sendo adotados pelos mesmos para cálculo da depreciação. 
Os dados foram coletados mediante aplicação de questionário com perguntas específicas 
que buscam resposta à problemática levantada. O instrumento estava composto de 
15 questões divididas em três grupos de 5, os quais procuraram aferir os graus de 
conhecimentos básicos, intermediário e avançado. O embasamento teórico buscou 
aprofundamento nos temas ativo imobilizado, depreciações sobre o aspecto contábil e 
fiscal e nos métodos de depreciação. A pesquisa foi classificada como descritiva com 
levantamento de dados em campo e análise quantitativa. Os resultados apontaram que 
os profissionais da cidade de Navegantes demostraram possuir conhecimentos um pouco 
acima dos profissionais de Itajaí.
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1 inTrOduçÃO

As recentes alterações nas regras contábeis no que se refere ao cálculo das depreciações, 
contidas na Resolução 1177 de 24/07/09, que aprovou o pronunciamento Técnico (CPC) 27 
e criou as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Geral (NBCTG), têm impactado 
profundamente nos trabalhos do profissional da área contábil.

É de domínio comum que os profissionais de contabilidade utilizem as taxas de 
depreciação determinada pelo fisco. Embora os princípios contábeis da competência e da 
oportunidade há muito já recomendem a adoção de critérios que resultam na apresentação 
de demonstrações com informações fidedignas, muitos profissionais, ainda optam por adotar 
regras de cálculos das depreciações com base na legislação tributária.

De acordo com pronunciamento técnico CPC 27, as empresas devem utilizar o método 
de depreciação que melhor espelhe a efetiva vida útil dos bens, considerando sua capacidade 
de produzir benefícios futuros. Deve também considerar seu valor residual ao final de sua 
vida útil e efetuar a revisão pelo menos anual dos critérios adotados.

Em vista disso o estudo busca resposta ao seguinte questionamento: Qual o grau de 
conhecimento dos profissionais de contabilidade das cidades de Itajaí e Navegantes - SC a 
respeito das regras para o cálculo das depreciações de acordo com o CPC 27? No intuito 
de responder a essa questão da pesquisa, o objetivo geral deste estudo é avaliar o grau de 
conhecimento dos profissionais de contabilidade das cidades de Itajaí e Navegantes – SC 
a respeito da depreciação do ativo imobilizado. Para tanto, foram executadas as seguintes 
etapas: i) aferir os diferentes níveis de conhecimento por meio de um instrumento de coleta 
de dados; ii) e, analisar comparativamente o grau de conhecimento dos profissionais da 
cidade de Itajaí e Navegantes.

O estudo se embasa na justificativa que durante décadas a norma tributária definiu que 
a depreciação dedutível para fins fiscais deveria ser calculada com base em determinados 
percentuais, os quais se encontram explicitados em legislação. Tais regras foram adotadas pela 
maioria dos contadores mesmo em discordância com os chamados princípios fundamentais de 
contabilidade (princípios de contabilidade). O pronunciamento técnico CPC 27, oriundo do 
IAS 16 (Internacional Accounting Standards) do IASB (Internacional Accouting Standards Board), 
veio determinar que os critérios adotados para o cálculo da depreciação devem ter como base o 
tempo que o bem irá gerar benefícios econômicos, exigindo também que as empresas avaliem 
periodicamente os valores recuperáveis registrados em seus ativos imobilizados.

Em vista disso, um estudo que procure identificar, de um lado, o grau de conhecimento 
dos profissionais a respeito das novas regras e, de outro, os critérios que os mesmos adotam, 
se mostra oportuno e de grande relevância.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

2.1 ATIVOS

Os ativos, no seu conceito restrito, poderão ser definidos como bens e direitos da 
organização, obtidos para prováveis benefícios econômicos futuros. Segundo Marion (2004, 
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p. 53), o ativo “É o conjunto de bens e direitos de propriedade da empresa. São os itens 
positivos do patrimônio; trazem benefícios, proporcionam ganho para a empresa”. Ludícibus 
(2010, p. 2) conceitua os ativos como “os recursos controlados por uma entidade e dos quais 
se esperam benefícios econômicos futuros”.

O ativo está representado no lado esquerdo do Balanço Patrimonial, é dividido em ativo 
circulante, no qual se encontram as disponibilidades da organização, seus direitos e estoques; 
e em ativo não circulante, formado por investimento, imobilizado, intangível, depreciação, 
amortização e exaustão.

2.2 ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados de uma empresa são adquiridos e mantidos para benefícios 
econômicos futuros, pois possuem potencial para gerar recursos financeiros. São aqueles que a 
empresa não tem interesse de negociar, porque são utilizados em seu processo operacional. 
Conforme Szuter (2011, p. 321), o imobilizado corresponde às aplicações de recursos da 
entidade em ativos tangíveis que não se tem por objetivo transformar diretamente em 
dinheiro e que são utilizadas em sua atividade operacional.

Na concepção de Mendes, (2011, p. 101), deve ser definido ativo imobilizado como 
um “conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa 
caracterizada por apresentar-se na forma tangível”.

De acordo com a Lei n° 11.638/2007, por meio do art. 179, o ativo imobilizado representa 
os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

2.3 DEPRECIAÇÃO

Depreciação é o enfraquecimento da capacidade de produção do bem, ao longo de sua 
vida útil, representando a parcela dos bens. Na produção será reconhecida como custo e nas 
atividades demais como despesa operacional.

De acordo com Oliveira et al. (2003). deve ser calculada a partir da época em que o bem 
é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. Conforme o CPC 27, “Depreciação 
é alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil”. Depreciam-
se todos os bens que integram o ativo imobilizado, com exceção de terrenos e obras de arte, 
considerando que aumentam seu valor com o tempo e não sofrem perdas ou desgastes. Os bens 
são registrados com seu custo inicial e depreciados separadamente considerando sua vida útil.

A depreciação é tratada sobre dois critérios, sendo eles a legislação societária e a 
legislação fiscal. No primeiro, a depreciação é tratada de maneira sistemática, visando trazer 
dados corretos para as demonstrações contábeis, considerando assim o desgaste efetivo pela 
sua utilização ou pela sua obsolescência.
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Pela legislação fiscal, a depreciação é tratada considerando taxas definidas pela 
Secretaria da Receita Federal, que se constituem em limites para apuração do lucro tributável 
e para apuração de impostos. Quando tais taxas são utilizadas para os registros contábeis, as 
demonstrações deles resultantes acabam distorcidas com informações inverídicas e de pouca 
relevância para o processo de tomada de decisões.

2.3.1 Depreciação sobre o aspecto fiscal

Os artigos 305 e 307 do RIR/1999 definem que todos os bens físicos sujeitos a desgaste 
pelo uso, por causas naturais, obsolescência normal, inclusive edifícios e construções, bem 
como projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos, podem ser objetos 
de depreciação. Não será admitida quota de depreciação relativa a terrenos, prédios não 
utilizados na produção ou comercialização e aqueles mantidos para venda, obras de arte 
e antiguidades e bens para os quais seja registrada quota de exaustão. As taxas anuais, 
publicadas pela Secretaria da Receita Federal, as quais são admitidas para cálculo dos 
impostos, seguem resumidamente no Quadro 01.

Quadro 01 – Taxas para cálculo da depreciação

Taxa Anual Anos de Vida Útil
Edifícios 4% 25
Máquinas e Equipamentos 10% 10
Instalações 10% 10

Móveis e Utensílios 10% 10
Veículos 20% 5
Sistema de Processamento de Dados 20% 5

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/Ant2001/1998.

Apesar de a legislação fiscal ainda estar sendo utilizada pela maioria das empresas como 
critério para cálculo da depreciação, a partir da introdução das normas internacionais de 
contabilidade essas taxas deverão ser adotadas somente para fins de apuração dos impostos. 
Assim, deve-se fazer uma análise detalhada, calculando a depreciação de forma mais precisa 
e controlando os registros societários em relatórios gerenciais.

2.3.2 Depreciação sobre o aspecto societário

O art. 183, inciso V, da Lei nº 6.404/76, esclarece que deverá constar no Imobilizado, 
como conta redutora, o saldo acumulado da respectiva conta de depreciação. De acordo com 
a Resolução 1.177, de 24/07/2009, que aprovou o CPC 27 e criou a NBCT-G 27 – Ativo 
Imobilizado, a depreciação deve ser contabilizada levando em conta a vida útil dos bens e o 
seu valor residual, de acordo com seu uso na organização, devendo seus parâmetros serem 
revisados pelo menos uma vez por ano e ajustados se necessário.
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A mesma resolução, em consonância com a Lei 6.404/76, também determina que a 
organização deve analisar a recuperabilidade dos ativos imobilizados, revisando os critérios 
de vida útil econômica estimada e ajustando o cálculo da depreciação.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de métodos científicos, com 
objetivo de levantar respostas para uma determinada questão problema. Existem diversas 
classificações para a pesquisa científica. A presente pesquisa, quanto aos seus objetivos, 
pode ser classificada como descritiva, com propósito de conhecer situações e suas relações 
sem a influência do pesquisador. Para a coleta de dados, pode-se dizer que o estudo 
classifica-se como estudo de campo, sendo a coleta de dados efetuada na realidade do 
dia a dia. Os procedimentos técnicos são de levantamento de dados, levados a efeito nos 
escritórios de prestação de serviços contábeis das cidades de Itajaí e Navegantes em Santa 
Catarina, tendo como amostra uma parcela de contadores inscritos no Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC).

 Quanto à interpretação e à análise dos dados, o estudo se classifica como quantitativo. 
Os dados foram apresentados com a utilização de tabelas que demonstram, a partir de 
gráficos e tabelas, os diferentes níveis de conhecimentos sobre a depreciação e análise 
individual de cada município. Posteriormente foi feita uma comparação dos resultados 
entre as cidades de Itajaí e Navegantes. Quanto à população e à amostra, foram localizados 
os escritórios de contabilidade utilizando a telelista. Descobriu a existência de 119 
escritórios, dos quais 13 localizados na cidade de Navegantes e 106 em Itajaí. O critério 
para seleção dos escritórios foram acessibilidade e facilidade para ir até o local e fazer a 
entrevista pessoalmente.

As questões foram classificadas em 03 níveis: básico, intermediário e avançado. Cada 
nível apresentava 05 questões, totalizando assim 15 questões. Todas as questões eram 
fechadas e possibilitavam apenas 01 alternativa como correta.

O Quadro 02 demonstra a pontuação máxima atribuída para cada acerto individualmente, 
considerando os pesos de cada nível.

Quadro 02 – Pontuação do Questionário (individualmente)

Nível Nº de Questões Peso por questão Pontuação Máxima
Básico 5 1 5

Intermediário 5 2 10
Avançado 5 3 15
TOTAL 15 - 30
Quanto às questões que buscavam testar o conhecimento de nível básico por respondente, 

atribui-se peso 01, podendo cada entrevistado atingir pontuação máxima de 05 pontos. Nas 
questões de nível intermediário, foi atribuído peso 02, possibilitando aos respondentes uma 
pontuação máxima de 10 pontos. Nas questões que visavam analisar o conhecimento avançado 
do entrevistado, cada acerto teve peso 03. Sendo assim, a possibilidade máxima de pontuação 
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foi de 15 pontos. A pontuação máxima possível de ser atingida por cada respondente foi de 
30 pontos.

Como parâmetro para classificação do grau de conhecimento do profissional, e por 
consequência a análise e interpretação dos dados coletados, utilizou-se o Quadro 03.

Quadro 03 – Pontuação para identificação do grau de conhecimentos individuais do profissional

Grau de 
Conhecimento

Acertos Percentual

Ruim Menor que 8 pontos Menor que 27%

Regular
Maior que 8 pontos e menor que 16 

pontos
Maior que 27% e menor 53%

Bom
Maior que 16 pontos e menor que 24 

pontos
Maior que 53% e menor que 

80%

Ótimo Maior que 24 pontos Maior que 80%
Para análise conjunta, os acertos foram multiplicados pela quantidade de profissionais 

entrevistados em cada cidade, conforme Quadro 04.

Quadro 04 – Pontuação para identificação do grau de conhecimentos por conjunto de profissionais

Itajaí Navegantes Grau de 
Conhecimento20 Profissionais 07 Profissionais

Menor que 160 pontos Menor que 56 pontos Ruim

Maior que 160 pontos, menor que 
320 pontos

Maior que 56 pontos, menor que 
112 pontos

Regular

Maior que 320 pontos, menor que 
480 pontos

Maior que 112 pontos, menor que 
168 pontos

Bom

Maior que 480 Maior que 168 Ótimo

4 APrESEnTAçÃO E AnáliSES dOS rESulTAdOS

4.1 QUESTIONAMENTOS BÁSICOS

O Quadro 05 apresenta as respostas referentes aos questionamentos de nível básico nas 
cidades de Itajaí e Navegantes. As questões deste nível foram enumeradas de 1 a 5.

Quadro 05 – Comparativo entre as cidades: Questões nível básico

QUESTÃO Profissionais de Itajaí Profissionais de Navegantes
Pontos % Pontos %

1 9 45% 3 43%
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2 11 55% 4 57%
3 9 45% 4 57%
4 13 65% 3 43%
5 12 60% 5 71%

Pontuação Conjunto 54 54% 19 54%

Pontuação Máxima 5X20=100 100% 5X7=35 100%
Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se que os profissionais das duas cidades apresentaram grau de conhecimento 
básico semelhante, já que alcançaram 54% da pontuação máxima. Com isso foi possível 
determinar que os profissionais das duas cidades possuem bom nível de conhecimento 
básico. Em Itajaí a questão que obteve o índice de pontuação maior foi a de número 4, já em 
Navegantes foi a questão de número 5.

4.2 QUESTIONAMENTOS INTERMEDIÁRIOS

O Quadro 06 apresenta as respostas aos questionamentos de nível intermediário nas 
cidades de Itajaí e Navegantes. As questões deste nível foram enumeradas de 6 a 10.

Quadro 06 - Comparativo entre as cidades: Questões nível intermediário

QUESTÃO
 Profissionais de Itajaí Profissionais de Navegantes

Pontos % Pontos %
6 30 75% 14 100%
7 22 55% 06 43%
8 16 40% 08 57%
9 20 50% 12 86%

10 14 35% 06 43%
Pontuação Conjunto 102 51% 46 66%
Pontuação Máxima 5X20X2=200 100% 5X7X2=70 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme demonstrado no Quadro 06, os respondentes de Itajaí alcançaram o grau 
de conhecimento intermediário apenas regular, já que alcançaram apenas 51% da pontuação 
máxima. Este percentual representativo de 102 respondentes corretos os coloca apenas a 3 
pontos percentuais do grau de conhecimento considerado bom.

Nos conhecimentos intermediários, os profissionais de Navegantes mostraram estar 
acima de Itajaí, pois alcançaram 66% do total, ficando 15 pontos acima. A questão que obteve 
o índice de pontuação maior foi a de número 6, para ambas as cidades.

4.3 QUESTIONAMENTOS AVANÇADOS

O Quadro 07 apresenta as respostas consideradas de nível avançado pelos contadores das 
duas cidades de Itajaí e Navegantes. As questões deste nível foram enumeradas de 11 a 15.
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Quadro 07 - Comparativo entre as cidades: Questões nível avançado

QUESTÃO Profissionais de Itajaí Profissionais de Navegantes
Pontos % Pontos %

11 30 50% 12 57%
12 15 25% 06 29%
13 06 10% 12 57%
14 27 45% 12 57%

15 33 55% 6 29%

Pontuação Conjunto 111 37% 48 46%

Pontuação Máxima 5X20X3=300 100% 5X7X3=105 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Verifica-se que os profissionais de Itajaí alcançaram 111 pontos, o que representou 
37% da pontuação que poderia ser obtida de 300 pontos. Isso os colocou no grau de 
conhecimento regular que, conforme tabela, está enquadrada entre 27% e 53%. Já os 
respondentes da cidade de Navegantes obtiveram 46% de acertos, ficando também 
classificados no intervalo regular.

Observa-se uma pequena ascendência dos profissionais de Navegantes, que aparecem 
à frente com 11 pontos percentuais. Em Itajaí a questão que obteve o índice de pontuação 
maior foi a de número 15, já em Navegantes foram as questões de número 11,13 e 14 que 
obtiveram a mesma pontuação.

4.4 RESUMO GERAL POR NÍVEL DE CONHECIMENTO POR CIDADE

O Quadro 08 apresenta as respostas em todos os graus, desde o básico ao avançado, 
trazendo a pontuação total e identificando o grau de conhecimento geral.

Quadro 08 – Conhecimento identificado por cidade

Cidades Nível
Pontuação 
Máxima

Pontuação 
Obtida

% do 
total

Conhecimento 
identificado

Itajaí

Básico 100 54 54%

 Intermediário 200 102 51%

Avançado 300 111 37%
Total 600 267 45% Regular

Navegantes

Básico 35 19 54%

 Intermediário 70 46 66%

Avançado 105 48 46%

Total 210 113 54% Bom
Fonte: Dados da pesquisa.
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O Quadro 08 identifica o grau de conhecimento, que foi separado por cidades em cada 
nível. Pode-se observar que os contadores de Itajaí alcançaram no geral 45%, obtendo 267 
pontos dos 600 possíveis. Pode-se também dizer que, de acordo com os critérios adotados na 
pesquisa, apresentaram grau de conhecimento apenas regular.

Os profissionais de Navegantes alcançaram 54%, obtendo 113 acertos dos 210 
possíveis, ficando, portanto, dentro do intervalo do grau de conhecimento bom e acima 
de Itajaí.

5 COnSidErAçÕES finAiS

Este estudo teve o intuito de aferir o grau de conhecimento dos contadores das empresas 
de serviços contábeis das cidades de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina.

Os resultados foram inicialmente apresentados considerando três níveis de 
questionamento, que foram o básico, o intermediário e o avançado, separados pelas 
cidades objeto da pesquisa. Foi também apresentado um resumo geral que procurou 
situar os respondentes em cada grau de conhecimento, conforme escala estabelecida para 
o estudo.

Em uma análise geral dos resultados, considerando os três níveis de conhecimento, 
pôde-se verificar que os profissionais de Itajaí alcançaram 54% da pontuação possível do 
grau básico, 51% no intermediário e 37% no avançado, o que na média corresponde a 45% do 
total geral. Isto os coloca em grau de conhecimento considerado regular, já que pela escala 
estabelecida na metodologia tal nível seria alcançado a partir de 27% do total.

Os profissionais de Navegantes, por seu turno, foram um pouco além, tendo alcançado 
54% no básico, 66% no intermediário e 46% no avançado, correspondendo, na media geral, 
a 54%. De acordo com os parâmetros estabelecidos, obtiveram um grau bom, com 9 pontos 
percentuais acima dos respondentes de Itajaí. Foi possível também observar que em ambas 
as categorias da amostra houve uma redução na pontuação quando se tratava de aferir o 
nível avançado.

Os resultados mostram, sem dúvidas, que existe a necessidade de melhor preparação dos 
profissionais. As novas regras para cálculo de depreciação hoje são de utilização obrigatória 
para todas as empresas, tendo em vista as normas brasileiras de contabilidade.

O estudo, além de constituir de alerta para os profissionais, podem também servir 
de apoio às instituições de ensino, em especial aos órgãos de classe em seus programas de 
educação continuada.

É fundamental salientar a importância do profissional contábil no que tange aos cálculos 
para definição da quota e do método de depreciação, de modo a tornar as demonstrações 
contábeis fidedignas.

Como proposta de pesquisas futuras, recomenda-se um estudo sobre a adoção do teste 
de recuperabilidade de ativos. O teste de recuperabilidade trata-se de matéria nova para os 
contabilistas brasileiros e que, em alguns casos, influencia o correto cálculo das depreciações.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTEIO POR 
ABSORÇÃO EM UMA EMPRESA TÊXTIL DO 

MUNICÍPIO DE BRUSQUE-SC
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rESumO

A evolução do nível de tecnologia das empresas requer ferramentas de controle apuradas, 
que visem à maximização dos resultados. Diante deste cenário e da condição de concorrência 
acirrada do mundo empresarial, percebe-se que a falta de informações a respeito dos custos 
pode se tornar um problema que compromete seriamente os negócios e a tomada de decisões. 
Desta forma, o presente trabalho procurou evidenciar a importância do controle de custos para 
uma empresa do ramo têxtil, aqui denominada Rubi Têxtil, mas sendo este um nome fictício 
para preservar a imagem da empresa. Além disso, o objetivo principal da pesquisa foi elaborar 
uma proposta de implantação do sistema de custeio por absorção para esta empresa. Levando 
em consideração que esta empresa não possuía nenhum tipo de controle de custos, o trabalho 
demonstrou que a adoção desta prática protegerá a empresa contra autuações fiscais, pela falta 
de informações relativa ao valor dos estoques, assim como auxiliará a gestão a tomar decisões 
mais acertadas, relativo a custos, investimentos e negociações comerciais em geral.

Palavras- chave: Custeio por Absorção. Estoques. Controle.

1 inTrOduçÃO

O gerenciamento de custos, a adequada apuração, a análise e o controle dos gastos são 
uma antiga preocupação dos empresários e dos gestores das organizações. Esta preocupação é 
facilmente justificável devido à busca de melhor posicionamento competitivo pelas empresas. 
Para sobreviver no mundo dos negócios, é imprescindível gerenciar os ganhos, assim como 
os custos e as despesas.

Apesar da relevância deste assunto, ainda existem empresas que, ao iniciar suas 
atividades, não se preocupam com controle e gerenciamento de custos. Mas à medida que 
1 Prof.ª. Curso de Ciências Contábeis de Biguaçu. E-mail: claudia.pereira@univali.br
2 Aluna do Curso de Especialização MBA em Consultoria e Gestão de Negócios E-mail: rubia_erthal@
hotmail.com
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estas organizações crescem, surge a necessidade da implantação de controles que facilitem 
a gestão dos negócios e mantenha o sistema em perfeito funcionamento e segurança de 
informações. Especialmente no que se refere ao controle de custos, as empresas precisam 
estar atentas aos valores despendidos, pois na maioria das vezes o preço é estabelecido pelo 
mercado, e é a empresa que precisa adaptar sua estrutura para manter sua rentabilidade. Isso 
só é obtido reduzindo ao máximo o custo interno.

Dentro deste cenário, foi identificada, na cidade de Brusque – SC, a empresa Rubi 
Têxtil Ltda. Esta empresa é do ramo de tecelagem confecção e é considerada uma empresa 
de médio porte. Até o presente momento, a organização não possui um controle eficaz 
de custos. Sua forma de tributação é pelo Lucro Presumido, portanto, legalmente ela não 
está obrigada a ter tal controle de seus custos. Porém a legislação obriga a ter controle 
de estoques e, para valorizar o estoque, é preciso ter o valor do custo dos estoques. Itens 
como materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação podem ser 
determinados ou estimados por diversos métodos, porém o exigido pela legislação atual é 
o custeio por absorção.

Avaliando a necessidade gerencial de obter informações precisas de custos para 
a tomada de decisões, e também a necessidade fiscal de valorizar os estoques, é que este 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor o controle de custos para a empresa, 
com fundamento na metodologia de custeio por absorção. Levando em consideração a 
perspectiva de crescimento da empresa, entende-se que ela possa vir a ser tributada em 
períodos posteriores pelo Lucro Real e neste caso passará a estar obrigada a ter controle 
de custos. Neste caso, com a implantação do controle de custos no momento presente, a 
empresa já terá disponibilidade de informações que auxiliarão os gestores na administração 
de seu negócio, assim como estará preparada para uma possível obrigatoriedade de controlar 
seus estoques.

Os assuntos aqui elencados serão fundamentados teoricamente e explanados de forma 
prática, de acordo com a realidade da empresa a ser pesquisada. Desta forma, busca-se uma 
integração entre a teoria e a prática, visando à implantação de controles seguros e que 
já foram testados anteriormente, de acordo com a doutrina e também com a experiência 
profissional da pesquisadora.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

2.1 A INDÚSTRIA TÊXTIL

A intenção de garantir bons resultados está presente em todos os tipos de organizações. 
Para que isso ocorra, faz-se necessário ter bons controles, inclusive de custos. Trata-se neste 
trabalho de empresas industriais, mais especificamente da indústria têxtil. “Entende-se 
por empresa industrial aquela que adquire determinadas matérias-primas, e, com o uso de 
máquinas, equipamentos e mão de obra especializada, transforma tais matérias-primas em 
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produtos acabados.” (PEREZ JR.; OLIVEIRA; COSTA, 2012, p. 4). Desta forma, existem 
diversos tipos de indústrias, tais como indústria petrolífera, química, plásticos e derivados, 
petroquímica, eletroeletrônica, alimentos e bebidas, têxtil e calçados, laminação de aço, 
celulose e papel, siderúrgicas, mineração, metalúrgica, lacticínios, móveis, materiais de 
construção, fumo e tabaco, etc.

Com a Revolução Industrial e a vinda das indústrias com processos mecanizados 
e maiores tecnologias produtivas, os processos de manufaturas foram pouco a pouco 
reduzidos. Na região de Brusque, percebem-se muitas empresas industriais do ramo 
têxtil, o que leva a focar esse estudo nesta área. De acordo com Ferreira, Petry e Weiss 
(2000, p. 28), “[...] a indústria têxtil foi o grande motor da Revolução Industrial, com 
o predomínio do engenho, empregando milhões de pessoas e enriquecendo a Inglaterra 
vertiginosamente, [...]”.

Com isso, ocorreram mudanças em nível mundial em relação à economia e à forma de 
trabalho da sociedade.

A mudança no processo produtivo foi responsável pela consolidação do 
capitalismo e a confrontação de um novo quadro político, econômico e 
social em toda a Europa. Em um sentido mais amplo, a Revolução Industrial 
modificou a economia de tal forma, que as classes sociais do antigo sistema 
deram espaço a novas categorias: a burguesia e os trabalhadores assalariados. 
(FERREIRA; PETRY; WEISS, 2000, p. 30).

As condições de trabalho nesta época eram bastante desfavoráveis para a classe 
assalariada na Alemanha, conforme informam Ferreira, Petry e Weiss (2000, p. 32): “onde 
operários adultos cumpriam jornadas de até 14 horas diárias e a exploração da mão de obra 
infantil e feminina ocorria de maneira acentuada, dado o nível de remuneração inferior que 
lhes era imposto.” Esta situação fez com que muitos alemães emigrassem para países da 
América, entre eles o Brasil:

Os emigrantes partiam em busca do sonho da justiça social, sem saber que 
com a filosofia da dedicação ao trabalho, somada ao know-how profissional 
que muitos possuíam, repetiriam na nova pátria o fenômeno da Revolução 
Industrial, como ocorreu na colônia instalada em Blumenau. (FERREIRA; 
PETRY; WEISS, 2000, p. 32).

Com isso se pode observar que as primeiras indústrias instaladas em nossa região foram 
indústrias têxteis e que como toda indústria, os processos precisam de atenção especial para 
seus controles, como ferramentas de eliminação de desperdícios e redução de custos.

2.2 GESTÃO DE CUSTOS

A Contabilidade Gerencial é um sistema que tem o objetivo de fornecer informações 
úteis aos usuários tomadores de decisão. Dentro da área de abrangência da contabilidade 
gerencial se encontra a gestão de custos. Partindo da contabilidade de custos, a gestão de 
custos evoluiu para que a empresa pudesse manter um sistema de custos que fosse integrado 
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e coordenado com o restante da escrituração contábil. Ou seja, as empresas precisam atender 
à legislação do imposto de renda e por isso as funções existentes na contabilidade de custos 
se tornaram mais abrangentes, dando origem à gestão de custos (PEREZ JR; OLIVEIRA; 
COSTA, 2012).

Os custos precisam ser classificados, para que se possa utilizar os diferentes métodos 
de custeio e fazer as devidas análises. Sendo assim, há as seguintes classificações de custos 
(BERTÓ; BEULKE, 2006):

• Custos e despesas Diretas: são os gastos que são identificados diretamente para 
cada unidade. Por exemplo: custos relativos à aquisição de mercadoria; custos relativos ao 
emprego de material direto na produção de bens.

• Custos e despesas Indiretas: não é possível a sua identificação direta para cada 
unidade. Estes gastos dão suporte ao funcionamento das atividades. Exemplos: depreciação, 
aluguel de prédios, etc.

• Custos e despesas variáveis: são os gastos que oscilam em função do volume 
produzido ou vendido. Exemplo: variação no custo total de matéria-prima em função da 
quantidade produzida.

• Custos e despesas fixas: não possuem relação com a quantidade produzida ou 
vendida, ou seja, seu valor total não se altera devido a este fator. Exemplo: depreciação, 
manutenção, etc.

Diante da exigência de manter sistemas integrados que possibilitem identificar os 
custos que constam na escrituração contábil, a contabilidade de custos necessitou de uma 
formalização para os seguintes aspectos (PEREZ JR; OLIVERIA; COSTA, 2012, p. 20):

• Sistemática de análise dos gastos;

• Classificação e contabilização; 

• Geração de relatórios e informações sobre os custos de produção.

Portanto, deixando de ser apenas um simples método para calcular custos, a contabilidade 
de custos passou a ser um instrumento de gestão, possibilitando a elaboração de análises 
e auxiliando nas decisões gerenciais. Um sistema formal de contabilização dos custos é 
mantido nas empresas para duas finalidades básicas: finalidade gerencial e finalidade fiscal 
e societária.

Para fins gerenciais existem controles extracontábeis e não há a preocupação em 
atender aos princípios de contabilidade, tampouco às diversas regulamentações legais e 
fiscais existentes. Já a finalidade fiscal e societária diz respeito às exigências impostas pela 
Legislação Comercial e Societária, assim como a outras exigências feitas pelas autoridades 
fiscais. Ou seja, as empresas precisam manter a contabilidade de custos integrada e coordenada 
com a escrituração mercantil. Se isto não for feito, o fisco terá liberdade para arbitrar o 
valor dos estoques para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Neste caso, 
ele simplesmente desconsidera a escrituração contábil existente (PEREZ JR.; OLIVEIRA; 
COSTA, 2012).
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Desta forma, pode-se concluir que a gestão de custos tem por objetivos principais 
(PEREZ JR.; OLIVEIRA; COSTA, 2012, p. 21):

• Apuração do custo dos produtos e dos departamentos;

• Atendimento de exigências contábeis;

• Atendimento de exigências fiscais;

• Controle dos custos de produção;

• Melhoria de processos e eliminação de desperdícios;

• Auxílio na tomada de decisões gerenciais;

• Otimização de resultados.

Conforme se pode observar, a gestão de custos não está ligada somente às exigências 
impostas pela legislação, mas está especialmente relacionada à gestão dos negócios e à tomada 
de decisões. A seguir, serão apresentados os principais métodos de custeio existentes.

2.3 SISTEMAS DE CUSTOS E MÉTODO DE CUSTEIO

A análise de um sistema de custos pode ser efetuada sob dois pontos de vista. 
Primeiramente, pode-se ver se o tipo de informação gerada é adequado para as necessidades 
da empresa e quais as informações que serão importantes e que deveriam ser fornecidas. A 
relevância das informações depende da sua finalidade, e o que é importante para uma decisão 
pode não ser para outra. O outro ponto de vista diz respeito à parte operacional, como os 
dados são processados para a obtenção das informações, diz Bornia (2010, p.30).

Assim, o método de custeio determina a forma de valorização do objeto do custeio. 
Desta forma, tem-se o custeio por absorção, Variável, ABC e outros.

No estudo dos custos, tão importante quanto as questões conceituais e de estrutura são 
os aspectos ligados ao seu processo, à sua dinâmica. Inicialmente, é útil buscar a compreensão 
de alguns termos, especialmente sistema e método de custeio.

O sistema de custos é a estrutura que a empresa possui para apurar os custos de seus 
produtos, serviços, enfim, seus objetos de custeio. O método de custos é a forma que ela irá 
utilizar (dentro deste sistema de custos) para atribuir os custos aos produtos.

Em outras palavras, dentro de um sistema de custos, existem os métodos de custeio, 
tais como o custeio por absorção, variável, ABC, custo padrão, entre outros. O método de 
custeio está relacionado à parte operacional do sistema de custos, ou seja, como os dados são 
processados para se obter a informação.

A evolução da empresa deve ser acompanhada pelo sistema de custos. Caso ele não 
seja flexível e não se adapte às necessidades da empresa, poderá se tornar inútil ou fornecer 
informações incorretas a seus usuários. Isso pode levar a decisões prejudiciais para a empresa. 
Por exemplo, havendo alterações na administração da produção, deverá ser feita uma análise 
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e reflexão a respeito do sistema de custos, para que se possa adaptá-lo ao novo processo. 
Análise, reflexão e acompanhamento contínuo são itens fundamentais para que o sistema de 
custos apresente resultados eficientes para a organização.

Antes da escolha de qual método utilizar, também é importante separar os custos 
fixos e variáveis (BORNIA, 2010). Isto é necessário, pois dependendo do método de custeio 
escolhido, alguns destes itens irão compor o custo do produto e outros não. Itens que não 
farão parte do custo de produção receberão tratamento diferenciado e serão levados ao 
resultado da empresa.

Existe também o método que engloba todos os custos. Trata-se do custeio por 
absorção, que será detalhado a seguir. Os gestores precisam escolher o melhor método ou 
sistema de custos para sua empresa. Para isto, precisam conhecer realmente que tipo de 
informações quer visualizar, pois dependendo do método de custeio, se obtém determinado 
tipo de informação.

Desta forma, para uma boa escolha do método de custeio a ser utilizado é preciso ter 
conhecimento dos processos internos da organização e também conhecer os métodos de 
custeio existentes, para que possam compreender a finalidade de cada um deles.

2.4 CUSTEIO POR ABSORÇÃO

O custeio por absorção, ou integral, é o método aceito pela legislação no Brasil. Neste 
método todos os custos devem ser atribuídos aos produtos: fixos e variáveis. Os custos 
variáveis são atribuídos diretamente e os custos fixos dependem de critérios de rateio para 
sua atribuição. “Como o próprio nome diz, o sistema de custeio integral caracteriza-se pela 
apropriação de todos os custos aos produtos (tanto variáveis como fixos, ou então tanto 
diretos como indiretos).” (BERTÓ; BEULKE, 2006, p. 32). Portanto neste sistema é possível 
apurar o custo unitário total do produto, que será assim composto:

Custo variável + custo fixo = custo total

Perez JR., Oliveira e Costa (2012, p. 62) apontam que: “Custeio por absorção é o método 
derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos e é, no Brasil, adotado pela 
legislação comercial e pela legislação fiscal.” Portanto o custeio por absorção é decorrente da 
aplicação dos princípios contábeis.

De acordo com Dutra (2003, p. 226):

O Método de Custeio por Absorção, também chamado Custeio Pleno ou 
Integral, é o mais utilizado quando se trata de apuração de resultado e 
consiste em associar aos produtos e serviços os custos que ocorrem na área 
de elaboração, ou seja, os gastos referentes às atividades de execução de bens 
e serviços.

Pode-se perceber que o que compõe o custo dos produtos é efetivamente os gastos 
relacionados com a sua produção, sendo que as despesas não são incluídas. Estas são levadas 
ao resultado do período.
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No custeio por absorção os custos de produção são formados pelos custos variáveis 
e fixos. Estes custos valorizam o estoque de produtos acabados e formam o custo dos 
produtos vendidos (CPV). As despesas variáveis e fixas são levadas diretamente ao 
resultado do período.

O custeio por absorção permite apurar o resultado unitário por produto e total da 
empresa. Sendo este o método exigido pela legislação, serão apresentados a seguir os passos 
para a sua implantação. Este método também será proposto para a implantação em uma 
empresa do ramo têxtil. A seguir serão apresentados os passos para a implantação do sistema 
de custeio por absorção, apresentado por Martins (1987).

2.4.1 Primeiro passo: Separação entre custos e despesas

O custeio por absorção apropria todos os custos aos produtos, sejam eles diretos ou 
indiretos e fixos ou variáveis. Mas é preciso separar o que é custo do que é despesa, entre 
todos os gastos da organização. Logo, para a implantação do método de custeio por absorção, 
é necessário fazer esta separação.

2.4.2 Segundo passo: Apropriação dos custos diretos

O próximo passo é apropriar os custos diretos para os produtos. Ou seja, de todos os 
custos de produção elencados anteriormente, somente alguns são diretos e podem ser atribuídos 
diretamente aos produtos. Os custos diretos são: a matéria-prima e a mão de obra.

2.4.3 Terceiro passo: apropriação dos custos indiretos

Os demais custos que ainda não tiverem sido apropriados são os custos indiretos. Para 
sua alocação aos produtos será necessário estabelecer critérios de rateio. Portanto é preciso 
escolher o critério de rateio a ser utilizado para os custos indiretos. Depois desta escolha, 
parte-se para o rateio, efetivamente. Deve ser encontrada a proporcionalidade dos valores 
de custos por meio de quocientes. Estes quocientes serão encontrados dividindo o valor do 
custo indireto pelo total da base de rateio. Em seguida, este quociente deverá ser multiplicado 
pelo valor do dado da base de rateio referente a cada produto. Desta forma, será encontrada 
a parcela do custo indireto de cada produto.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo se caracteriza pela proposição de planos e sistemas, que significa apresentar 
uma proposta de mudança motivada pela necessidade do mercado, exigências legais, inovação 
tecnológica ou a própria iniciativa gerencial. 
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A técnica utilizada foi um estudo de caso. O local de estudo foi uma empresa do ramo 
têxtil do município de Brusque – SC, no período de junho a dezembro de 2014.

Os instrumentos de coleta de dados foram relatórios fornecidos pela empresa, que 
demonstram as irregularidades nas quantidades dos itens em estoque, além da valorização 
incorreta, com itens apresentado valores zerados. Foi observada a presença de itens com saldos 
negativos, pela observação dos dados fornecidos pelo sistema e entrevistas informais.

A partir dos dados coletados, foi proposto um novo modelo de gestão de custos, 
adequado às necessidades da organização. As ferramentas utilizadas para obtenção dos dados 
que caracterizam o problema da organização foram a observação, a análise documental e as 
perguntas informais aos proprietários da empresa.

4 rESulTAdOS

Esta seção apresenta a proposta de implantação de custeio por absorção por meio de 
um plano de ação.

4.2 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO

O plano de ação foi dividido em três etapas, que correspondem às etapas de implantação 
do custeio por absorção, apresentadas na fundamentação teórica. Para facilitar o entendimento 
do leitor, será apresentado um plano de ação com os fatores e as ações a serem desenvolvidas.

Quadro 1: Plano de ação

Fatores Ações

Separação dos gastos em custos e despesas

Fazer o levantamento dos gastos da empresa 
e classificá-los como custos e despesas. As 
despesas deverão ser lançadas no resultado 
do período a que se referirem.

Apropriação dos custos diretos aos produtos.

Apropriar os custos diretos (matéria-prima e 
mão de obra direta) aos produtos. A matéria-
prima por meio de sistema de requisições e a 
mão de obra pelo controle que identificarão 
quais operários trabalharam em cada produto.

Apropriação dos custos indiretos

Por meio do estabelecimento de critérios de 
rateio, os custos indiretos serão apropriados 
aos centros de custos e posteriormente aos 
produtos.

Departamento de custos
Estruturar o departamento de custos para 
manter as informações relativas aos custos e 
aos produtos atualizados.
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Treinamento
Conscientizar os funcionários para a utilização 
do software disponível para a gestão de custos.

Apuração dos custos
Padronizar a forma de cálculo dos custos e 
sua atualização constante.

Fonte: Elaborado pelas autoras

De acordo com o Quadro 1, pode-se observar que as ações indicadas para a implantação 
do custeio por absorção seguem os passos apresentados no referencial teórico. Diante da 
falta de informações em que se encontrava a empresa, efetuar a classificação dos custos, 
separando-os em custos e despesas e em seguida atribuir estes custos para os produtos, 
parecia uma tarefa impossível para os proprietários do negócio. Porém, com base na pesquisa 
bibliográfica efetuada, foi possível apresentar um modelo que permitisse a alocação dos 
custos, de acordo com a necessidade do empreendimento.

É importante ressaltar que a empresa precisa estruturar seu departamento de custos, a 
fim de manter o sistema de custos em funcionamento após sua implantação. Além disso, faz-
se necessário o treinamento das pessoas envolvidas, com a finalidade de fazê-las entender as 
atividades que desenvolvem e manterem a base de dados de custos atualizada.

A aplicação do plano de ação deve ser feita de acordo com a sequência apresentada. Desta 
forma, a empresa terá um roteiro a seguir para obter sucesso neste processo de implantação 
do sistema de custeio por absorção.

A Contabilidade de Custos consiste em criar condições para que a empresa valorize seus 
produtos e possa apresentar estes dados ao Fisco como aceitáveis e corretos. De posse dos 
resultados deste trabalho, é possível empreender as medidas sugeridas pelo plano de ações, 
de modo a melhorar o desempenho da empresa, com a obtenção de informações precisas a 
respeito dos custos, possibilitando uma tomada de decisões mais acertada.
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rESumO

O artigo apresenta os principais resultados da pesquisa realizada, que visou levantar as reais 
necessidades de treinamento da empresa Entrega Fácil Express, com vistas a contribuir para 
amenizar os problemas, tais como alta rotatividade, falta de assiduidade e conflitos internos. 
Quando bem aplicado, o treinamento é uma ferramenta eficaz que contribui grandemente 
para a melhoria e para a qualidade de serviços prestados, satisfazendo assim às expectativas 
de todas as partes interessadas, colaboradores, organização, atuais e futuros clientes. A 
pesquisa caracteriza-se como predominantemente quantitativa e utilizou-se o questionário 
como instrumento de coleta, que foi aplicado aos 27 funcionários da organização, que atuam 
no setor de transportes, com vistas a identificar as necessidades de treinamento na empresa, 
na percepção dos colaboradores.

Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento. Levantamento das necessidades de 
treinamento.

1 inTrOduçÃO

O presente artigo destaca a importância do treinamento nas organizações, com o intuito 
de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e 
inovadoras. Sendo assim, entende-se o treinamento como uma fonte de lucratividade ao 
permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados no negócio. Já na área 
de desenvolvimento, pode-se entender como um conceito mais abrangente, no que se refere 
a estimular o crescimento pessoal dos colaboradores. Tendo isso em mente, realizou-se 
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uma pesquisa aplicada aos colaboradores da Entrega Fácil Express, a fim de levantar dados 
referentes à necessidade de treinamento no setor de transportes da empresa.

A empresa foi constituída em outubro de 1995, com a finalidade de explorar o ramo de 
entrega expressa e transportes de cargas, finalidade esta que se mantém até hoje, com sede 
própria para carga e descarga, escritórios de administração e diretoria em uma área de 800 
m², com toda estrutura de segurança necessária, como alarmes, circuito interno de CFTV, 
cerca elétrica e vigilância armada 24 horas. Está localizada na Rua Higino Luiz Gonzaga, 
nº 178, Roçado, São José. A empresa conta com 160 colaboradores diretos e 70 indiretos, 
especializados para garantir confiança, integridade e agilidade na entrega de encomendas. 
A Entrega Fácil Express Ltda., desde a sua fundação, há 20 anos, vem se aprimorando e 
primando por sua filosofia de trabalho, focada na agilidade e confiança.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

2.1 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, é preciso esclarecer que treinamento e desenvolvimento não são a mesma 
coisa. São dois caminhos distintos: embora ambos possam utilizar técnicas em comum, na 
verdade perseguem objetivos bem diferenciados. O treinamento prepara o ser humano para 
a realização de tarefas específicas, enquanto um programa de desenvolvimento gerencial 
oferece ao colaborador uma chance de crescimento profissional e pessoal.

Treinamento visa adaptar a pessoa para o exercício de determinada função. Segundo 
Marras (2000, p. 145), é um processo de assimilação cultural em curto prazo que objetiva 
repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à 
execução de tarefas ou a sua otimização no trabalho. Eventuais diferenças ou carências de CHA 
em relação às exigências do cargo ocupado podem ser corrigidas por meio de treinamento.

O treinamento pode ser conduzido no sentido de elevar o nível de abstração e 
conceituação de ideias e de filosofias, seja para facilitar a aplicação de conceitos na prática 
administrativa, seja para elevar o nível de generalização, desenvolvendo gerentes que possam 
pensar em termos globais e amplos.

Segundo os princípios da National Industrial Conference Board, o treinamento tem 
por finalidade ajudar a alcançar os objetivos da empresa, proporcionando oportunidades 
aos empregados de todos os níveis de obterem o conhecimento, a prática e a conduta 
requeridos pela organização.

De acordo com Chiavenato (2003, p. 34), os principais objetivos do treinamento são: 
preparar o pessoal para execução imediata das diversas tarefas peculiares à organização 
por meio da transmissão de informações e desenvolvimento de habilidades; proporcionar 
oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas em seus cargos atuais, 
mas também para outras funções para as quais a pessoa pode ser considerada; mudar a 
atitude das pessoas, com várias finalidades, entre as quais criarem um clima mais satisfatório 
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entre empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-los mais receptivos às técnicas de 
supervisão e gerência.

O desenvolvimento é muito utilizado na prática, no dia a dia das organizações, contudo, 
para aplicar essa atividade, é preferível a expressão ‘desenvolvimento de talentos’ porque é 
esse o objetivo do desenvolvimento. Sendo assim, todo o processo de desenvolvimento está 
centrado nas pessoas e não nos processos (CHIAVENATO, 2003).

Ainda segundo Chiavenato (2003, p. 29), o desenvolvimento é um processo educacional 
de longo prazo que utiliza procedimento sistemático e organizado pelo qual o pessoal gerencial 
aprende conhecimentos conceptuais e teóricos para propósito genéricos. O desenvolvimento 
visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em 
determinada carreira na organização ou para que se torne mais eficiente e produtivo em 
seu cargo. Seus objetivos perseguem prazos mais longos, visando dar ao homem aqueles 
conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo atual, preparando-o para assumir 
funções mais complexas ou numerosas. Também obedece a um programa preestabelecido e 
atende a uma ação sistemática, visando à adaptação da pessoa à filosofia da organização. Pode 
também ser aplicado a todos os níveis ou setores da organização.

Marras (2000, p. 129) comenta que o objetivo do desenvolvimento é despertar a 
potencialidade nas pessoas, permitindo que essas aflorem e cresçam até o nível desejado de 
resultados. Para isso, as organizações estimulam a participação, de forma planejada e sistemática, 
em eventos que possibilitem e levem à reflexão sobre os temas mais diversos e atualizados.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

A pesquisa foi realizada na empresa Entrega Fácil Express, com o intuito de levantar 
as necessidades de treinamento, a partir das percepções dos funcionários que atuam no setor 
de transportes da empresa. Trata-se de uma pesquisa com abordagem predominantemente 
quantitativa e descritiva.

Segundo Malhotra (2006, p.155), “a pesquisa quantitativa é a metodologia que procura 
quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise estatística”.

Vergara (2011, p.42) explica que “a pesquisa descritiva expõe características de 
determinada população ou de determinado fenômeno”. Afirma ainda que este tipo de pesquisa 
pode também esclarecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Gil (2008) 
acrescenta que ela descreve as características de populações ou fenômenos, padronização nas 
técnicas e coleta de dados. O método de pesquisa mostrou-se eficaz e adequado à necessidade 
quanto à coleta de dados e resultados.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário. Roesch (1996) 
expõe que o questionário é um instrumento mais utilizado em pesquisas quantitativas e 
trata-se de um instrumento de coleta de dados que permite mensurar algo.

A população-alvo da pesquisa foi composta pela totalidade dos funcionários que atuam 
no setor de transportes, com 27 funcionários.
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Foi realizada uma análise quantitativa, com elaboração de gráficos, a fim de se definir 
as prioridades e as características de um programa de treinamento adequado às atuais 
necessidades dos funcionários.

4 rESulTAdOS dA PESquiSA

A pesquisa foi realizada no dia 14 de maio de 2015, no período matutino, sendo que o 
questionário foi aplicado com 27 funcionários, com o objetivo de levantar as necessidades de 
treinamento na empresa. A seguir, demonstram-se alguns resultados da pesquisa por meio 
de gráficos.

A propósito do perfil dos funcionários, destacam-se: o gênero dominante na empresa 
é masculino, levando em conta que é uma empresa do ramo logístico, cujo serviço é mais 
operacional; a faixa etária dos homens predomina entre 18 a 25 anos e acima de 46, já para o 
grupo de mulheres, nota-se que a faixa etária varia de 26 a 35 anos. Observa-se que a maioria 
dos homens ainda não possuem filhos, já dentre as mulheres predomina as que têm um 
filho. Sobre o grau de escolaridade, a maior parte dos homens possui ensino médio completo, 
já as mulheres tem ensino superior incompleto.

Gráfico 01 – Necessidades de treinamento

Fonte: Pesquisa primária (2015).

Observa-se que a maioria dos homens não sente necessidade de treinamento e 40% das 
mulheres apontam que há necessidade de treinamento.
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Gráfico 02 – Treinamentos desejados

Fonte: Pesquisa primária (2015).

Fonte: Pesquisa primária (2015).

Nota-se que os treinamentos mais desejados pelos homens e pelas mulheres são 
treinamento sobre fretes e sobre cargas.

Gráfico 03 - Treinamento realizado foi específico para área de atuação
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Questionou-se ainda aos entrevistados a opinião sobre a realização, ou não, de 
treinamento específico para a área de atuação dos funcionários.

As respostas indicam que homens e mulheres apontam que não houve treinamento 
específico para sua área de atuação na empresa em que atuam.

Gráfico 04 – Horário do treinamento

Fonte: Pesquisa primária (2015).

Outra pergunta contemplou o horário mais adequado para a realização dos treinamentos. 
Nota-se que 60% dos homens e 40% das mulheres que responderam a pesquisa preferem que 
os treinamentos sejam aplicados aos sábados.

A partir dos resultados da pesquisa, foi elaborada a proposta de um programa de 
treinamento, considerado dos mais necessários para a organização em estudo.

4.1 DESENHO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO

Será desenvolvido o programa de treinamento sobre direção defensiva para minimizar 
os acidentes e assim os custos que os funcionários têm que arcar. Devido a esse problema, 
isso está causando desmotivação e rotatividade entre os funcionários. Outras necessidades 
de treinamento observadas foram os treinamentos sobre notas/fretes e sobre cargas.

• Título: Direção defensiva

• Objetivo: Desenvolver habilidade de se defender e ter cautela no trânsito. 

• Público-alvo: Motorista 

• Período: Fora do expediente (sábado)
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• Carga horária: Cerca de 4 horas, tendo que se adequar de acordo com a agenda da 
Guarda Municipal de Florianópolis.

• Local: Sala de reunião da empresa

• Capacitador(a): Guarda municipal de Florianópolis

• Metodologia: Palestra de educação no trânsito e direção defensiva.

• Recursos a serem utilizados: Banners e material didático disponibilizado pela GMF.

• Programação: Palestra de aproximadamente 2 horas com a GMF, Entrega de lembrança 
ao Palestrante, Coffee break de 30 minutos, Estudo de caso com o gerente de 1 hora.

• Tipo de avaliação: Aprendizagem e resultado.

• Tópicos a serem abordados: Educação no trânsito; Segurança no Trânsito; Alerta 
sobre multas.

4.2 ORÇAMENTO DA PROPOSTA

Foram elaboradas três propostas de orçamento e optou-se pela seguinte, considerada 
a mais adequada.

Tabela 1 - Orçamento

Fonte: Dados primários (2015).

O orçamento foi escolhido por motivo de qualidade e menor custo.

5  COnSidErAçÕES finAiS

Após a finalização deste trabalho, foi possível perceber o quanto é importante um 
programa de treinamento e desenvolvimento bem estruturado. Os resultados adquiridos 
através da aplicação deste são visíveis dentro de uma organização. A coleta e a análise dos 
dados obtidos demonstram as necessidades da organização e, com o programa elaborado, 
será possível amenizar alguns dos problemas enfrentados atualmente pela empresa.

Realizando esse trabalho, ficam claras as dificuldades que a empresa passa ao não ter seu 
programa de treinamento e desenvolvimento. Com o programa bem desenhado, é possível 
ver a importância de funcionários bem treinados para seus cargos e o desenvolvimento dos 
mesmos para o crescimento profissional.

A realização desse trabalho foi de grande importância não só para o crescimento da 
empresa quanto ao desenvolvimento dos acadêmicos, pois foi possível aprender na prática as 
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necessidades de um bom programa de treinamento e desenvolvimento, estudá-lo e desenvolvê-
lo da melhor maneira para agregar conhecimento à empresa e aos seus colaboradores.

A conclusão deste trabalho atendeu aos objetivos propostos, pois com muita pesquisa 
e estudo se conseguiu apontar as dificuldades sentidas pelos colaboradores da organização, 
sendo possível fazer o esboço do desenho de um programa de treinamento para que a 
organização tenha crescimento em suas atividades e possibilite que seus funcionários sintam-
se mais satisfeitos e aptos para realizar as atividades em prol da organização.
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rESumO

O estudo foi desenvolvido com o propósito de levantar as necessidades de treinamento da 
empresa Estacionamento Valipark S.A. Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 
com vistas a ampliar e consolidar os conceitos de Treinamento e Desenvolvimento de 
pessoas, com abordagem de Gustavo Boog, John Boudreau e George Milkovich, Idalberto 
Chiavenato e Antônio Carlos Gil. Neste estudo, foi realizada uma pesquisa-diagnóstico, 
predominantemente quantitativa, de caráter descritivo. Desenvolvendo este trabalho, foi 
possível identificar o perfil dos funcionários e realizar o levantamento das necessidades de 
treinamento na percepção dos colaboradores para que consigam alcançar melhores resultados 
e maior competitividade organizacional. A pesquisa de campo utilizou questionários na coleta 
de dados com os funcionários para mapear as necessidades de treinamento na empresa. Foi 
feita a análise da respectiva área de trabalho, detectando as deficiências de treinamento da 
organização, com resultado que apontou para a necessidade de treinamento em estratégias 
de atendimento ao cliente.
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1 inTrOduçÃO

Proporcionar treinamento pode significar para a organização preparar seus funcionários 
a desenvolver habilidades, conhecimentos, padronização das tarefas e até mesmo mudança 
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178 - Caderno CientífiCo

no comportamento. Afinal, o treinamento tem como objetivo aumentar o desempenho 
profissional e motivacional do ser humano, melhorando os resultados e gerando um bom 
clima organizacional. Tal trabalho demonstra ser um importante elo entre a dimensão do 
conhecimento, valorização e desempenho das pessoas, além de auxiliar nas demais práticas 
na área de Gestão de Recursos Humanos.

Apresentam-se aqui os principais resultados da pesquisa, que teve como objetivo mapear 
as necessidades de treinamento da organização Estacionamento Valipark S/A, a partir da 
percepção dos funcionários. Assim, a coleta de dados foi realizada por meio de questionários 
como ponto de partida para iniciar a análise de intervenção na empresa.

A ValiPark (nome fantasia) foi fundada em 2007 para operar as vagas de estacionamento 
de uma grande instituição de ensino; o objetivo do empregador sempre foi prestar o melhor 
serviço de estacionamento, superando as expectativas dos usuários, contribuindo para a 
valorização dos clientes. Além de sua experiência e credibilidade no mercado, o pioneirismo 
e a inovação são pontos fortes no caminho da ValiPark, primeira empresa a instalar em Santa 
Catarina equipamentos de autoatendimento (pagamento com cédulas) para estacionamentos. 
Atualmente, a empresa encontra-se com quatro equipamentos de autoatendimento, quatro 
atendimentos físicos e com a experiência de 53 funcionários.

Esse histórico foi essencial para que a empresa conquistasse o posto de maior e mais 
reconhecida entre as empresas de estacionamentos da região. O questionário utilizado 
para fazer o levantamento das necessidades de treinamento da empresa está restrito aos 
operadores de caixas, aos operadores de estacionamento e aos assistentes técnicos em 
manutenção, totalizando 28 (vinte e oito) funcionários.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

2.1 TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO

Segundo Gil (2014, p. 119), a preocupação com o desenvolvimento de programas voltados 
ao treinamento de pessoal vem desde o início do século XX, graças à influência da Escola 
Clássica de Administração. Para o autor (2014), o objetivo expresso desses programas era o 
de preparar os indivíduos para atingir o mais alto grau de produtividade possível. Conforme 
a acepção de Taylor, o homem era visto como um ser que trabalhava essencialmente em 
troca de dinheiro, sem nenhuma identificação com a organização. O treinamento apenas 
considerava, nessa época, os aspectos mecânicos do trabalho.

Entre os autores estudados, há vários conceitos sobre o tema Treinamento e 
Desenvolvimento. Gil (2014, p. 122) fundamenta que treinamento:

[...] refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem centradas na 
posição atual da organização da organização. Trata-se, portanto, de um 
processo educacional de curto-prazo e que envolve todas as ações que visam 
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deliberadamente ampliar a capacidade das pessoas para desempenhar melhor 
as atividades relacionadas ao cargo que ocupam na empresa.

Para Fidelis (apud MARRAS, 2002, p. 145), “treinamento é um processo de 
assimilação cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, 
habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização 
no trabalho.”

Por sua vez, Chiavenato (2004) conceitua que em geral o treinamento é entendido 
como o processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as 
tarefas específicas do cargo que deverá ocupar. E nos tempos atuais, é considerado um meio 
de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e 
inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais.

Chiavenato (2009) ainda afirma que o treinamento consiste em um processo educacional 
aplicado de maneira sistemática e organizada e pelo qual as pessoas adquirem conhecimentos, 
atitudes e habilidades em função de objetivos definidos.

A propósito do desenvolvimento, Gil (2014, p. 122) menciona que remete:

(...) ao conjunto de experiências de aprendizagem não necessariamente 
relacionada aos cargos que as pessoas ocupam atualmente, mas que 
proporcionam oportunidades para o crescimento e desenvolvimento 
profissional. Diferentemente do treinamento, que é orientado para 
o presente, o desenvolvimento de pessoas focaliza os cargos a serem 
ocupados futuramente na organização e os conhecimentos, habilidades e 
atitudes que serão requeridos de seus ocupantes. Dessa forma, as ações 
voltadas ao desenvolvimento envolvem um compromisso maior com a 
capacidade das pessoas.

Afirma Chiavenato (2006) que treinamento e desenvolvimento caminham paralelamente. 
Apesar de utilizarem as mesmas técnicas, têm objetivos diferentes. O treinamento é pontual 
e relaciona-se a uma deficiência a ser suprida naquele cargo. O desenvolvimento de pessoas 
enxerga mudanças futuras e tem como objetivo manter as pessoas atualizadas e está voltado 
ao crescimento pessoal em direção à carreira futura e não ao cargo atual.

Segundo Steinmtz (apud CHIAVENATO, 2009), treinamento é um processo educacional 
de curto prazo que utiliza fórmulas sistemáticas e organizadas pelas quais as pessoas de nível 
não gerencial aprendem conhecimentos e habilidades técnicas para um alvo definido; e o 
desenvolvimento é um método educacional em longo prazo que utiliza artifício sistemático e 
organizado pelo qual o pessoal gerencial aprende conhecimentos conceituais e teóricos para 
propósitos genéricos.

“O treinamento prepara o homem para o desenvolvimento de tarefas específicas 
enquanto um programa de desenvolvimento gerencial oferece ao treinamento um macro 
visão do business, preparando-os para voos mais altos, a médio e longo prazo” (MARRAS, 
2000, p.167).

Já o “desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e 
motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização” 
(MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p.338).
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2.2 ETAPAS DO TREINAMENTO

A primeira etapa é a elaboração das necessidades de treinamento e desenvolvimento. 
Gil (2014, p. 124) diagnosticou alguns níveis:

• Análise organizacional: consiste na identificação dos níveis de eficiência e eficácia 
da organização, a fim de determinar as formas de treinamento que poderão contribuir para 
sua elevação;

• Análise das tarefas: consiste na identificação das atividades que compõem as tarefas, 
bem como dos requisitos pessoais necessários para seu desempenho eficaz;

• Análise dos recursos humanos: consiste na identificação, junto aos empregados, dos níveis 
de conhecimento, habilidades e atitudes requeridas para execução das tarefas que executam.

Para Gil (2014), a análise de tarefas é o treinamento que consiste em capacitar pessoas 
para exercer cargos que devem ser desempenhados segundo determinados padrões. Consiste 
em estudar quais os comportamentos adequados, conhecimentos e habilidades que os 
empregados devem ter para o desempenho adequado das respectivas tarefas.

Segundo Gil (2014), após a obtenção e a análise dos dados, os mesmos devem ser 
validados e registrados como descrição de tarefa. Análise dos recursos humanos verifica em 
que medida os funcionários dispõem de conhecimentos, habilidades e atitudes solicitadas 
para o desempenho das tarefas necessárias para alcance dos objetivos da organização.

Ainda para Gil (2014), a análise das pessoas pode ser feita por meios diversos, tais 
como: entrevistas, questionários, testes e simulações. Entretanto, o mais efetivo consiste na 
observação direta ou indireta da execução da tarefa, pois possibilita identificar o desempenho 
desejado e o desempenho real dos funcionários, porém não pode ser considerado como um 
indicador de necessidades de treinamento, uma vez que esse desempenho pode ser provido 
de múltiplos fatores, tais como: seleção inadequada, políticas de pessoal, etc.

Cabe ressaltar que o treinamento deve ser uma resposta estruturada a uma necessidade 
de conhecimentos, habilidades ou atitudes. Portanto o sucesso do programa dependerá 
sempre da dificuldade identificada, e os objetivos do treinamento devem estar intensamente 
atrelados às necessidades da organização.

Algumas empresas ainda lutam contra o conceito de treinar seus colaboradores e 
parecem temer neste investimento, seja por questões financeiras ou até mesmo por receio de 
perder seus colaboradores para a concorrência.

A tendência é que as empresas passem a avaliar o treinamento como um investimento 
empresarial com o objetivo de capacitar seus colaboradores, sendo assim os treinamentos 
passam a ser um investimento cujo retorno é compensador para a organização e não mais 
uma despesa.

3 ASPECTOS METODOLÓGOCOS

A pesquisa foi realizada na empresa ValiPark S/A, com o intuito de levantar as 
necessidades de treinamento, a partir da percepção dos funcionários.
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Trata-se de uma pesquisa com abordagem predominantemente quantitativa e descritiva.  
A pesquisa quantitativa é recomendada em ocasiões em que se pretende medir relações 
entre variáveis, em avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, e utilizar o melhor meio 
possível de controlar o delineamento da pesquisa para garantir uma boa interpretação dos 
resultados (ROESCH, 1996). Conforme Cruz e Ribeiro (2004), a pesquisa descritiva tem o 
propósito de estudo, análise de dados, registro e interpretação dos fatos do mundo físico sem 
a interferência do pesquisador.

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário. Roesch (1996) 
afirma que o questionário é um instrumento mais utilizado em pesquisas quantitativas, 
pesquisas com grande escala, em que a ideia principal é apontar preferências entre os 
entrevistados, podendo ser política, de preferência, de gostos pessoais. É um instrumento de 
coleta de dados que busca mensurar algo.

A população-alvo da pesquisa foi composta pela totalidade dos operadores de caixas, 
operadores de estacionamento e assistentes técnicos em manutenção, totalizando 28 (vinte 
e oito) funcionários.

O questionário foi aplicado na própria empresa nos dias 12 e 13 de maio de 2015.

4 rESulTAdOS dA PESquiSA

Neste tópico apresentam-se alguns resultados da pesquisa. A propósito do perfil dos 
funcionários, destaca-se: de acordo com os resultados obtidos, 42,9% do quadro de funcionários 
possuem idade acima de 41 anos, ou seja, há uma grande percentagem de funcionários mais 
maduros e experientes.

A propósito do gênero, o resultado apresenta que grande parte do quadro de 
funcionários são mulheres, com 64,3%, mesmo sendo uma área operacional, mostrando que 
não existe distinção de sexo. Em relação ao grau de instrução da população pesquisada, 
92,8% dos colaboradores possuem escolaridade até o ensino médio completo, o que hoje em 
dia é comum para a área operacional. Segundo dados da pesquisa, 64,3% dos funcionários são 
solteiros, mesmo apresentando idade superior a 30 anos.

A propósito do tempo de atuação na empresa, dos funcionários que responderam ao 
questionário, metade está no máximo há um ano na empresa, o que evidencia uma grande 
rotatividade de profissionais nestas áreas da empresa. Afinal, a empresa já atua na cidade 
há 8 anos.

Os cargos com maior ocupação são Operadores de Caixa, ocupando 75% das vagas, 
devido ao número de postos de cobranças espalhados no estabelecimento.

Mostra-se, por meio da pesquisa, a quantidade de treinamento/reciclagens 
que os funcionários já participaram na empresa. Observa-se que é preciso investir 
mais em treinamentos para os colaboradores, pois são de grande importância para o 
desenvolvimento profissional e pessoal. E nota-se que 57% deles nunca participaram de 
treinamento na empresa.
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Dos respondentes, 46,4% dos funcionários ainda sentem necessidade de treinamentos no 
momento da admissão, um número elevado de funcionários e que precisa ser considerado.

Na questão que contemplou a oportunidade de crescimento após os treinamentos, 46,4% 
dos colaboradores destacaram perceber no treinamento uma oportunidade de crescimento 
na empresa, sendo que 53,6% discordam.

Apresenta-se ainda a opinião dos entrevistados nesta pesquisa em relação entre a 
competência técnica e a competência interpessoal. Nota-se um número alto de colaboradores 
que acham que a competência interpessoal é mais valorizada que a competência técnica 
na organização em estudo, o índice alcançou 85,8%, e deve ser averiguado o porquê desse 
resultado estar tão elevado.

Em relação à chefia direta, o resultado foi bastante satisfatório, já que 96,4% dos 
colaboradores possuem boa ou ótima relação com o seu supervisor.

Os funcionários que responderam o questionário informaram se a empresa costuma fazer 
avaliações de desempenho com regularidade: metade das opiniões mostra que sim, porém 
metade considera que não; deve-se fazer uma análise mais detalhada, pois o que se observa é 
que muitos consideraram a atual avaliação de desempenho um processo apenas informal.

Quando questionados com que frequência é feita a avaliação de desempenho, não 
houve consenso. A pesquisa indicou que a empresa deve investir em uma padronização nas 
avaliações para que esse resultado seja mais satisfatório.

Quando questionados se a empresa costuma aplicar feedbacks em seus funcionários, a 
pesquisa mostrou que 89,3% recebem o feedback, porém os 10,7% deverão ser averiguados, 
com pretensão de diminuição desse índice. Assim como em pontos anteriores da pesquisa, a 
empresa precisa rever os 39,3% que recebem feedback às vezes, estimulando que esta seja uma 
prática mais frequente na empresa.

Sobre a visão dos funcionários que participaram da pesquisa em relação à compreensão 
dos procedimentos da empresa, destaca-se que apesar de 27,3% não ser um número tão elevado, 
deve-se analisar com mais critério esse resultado, tendo em vista que um considerável número 
de colaboradores não compreende os procedimentos realizados no seu local de trabalho.

A propósito do interesse dos funcionários que participaram da pesquisa em relação a 
participar de mais treinamentos, 85,7% dos colaboradores gostariam de participar de novos 
treinamentos, um ótimo resultado para a empresa montar um programa consistente. Observa-
se que possuem vontade de participar de um programa de qualificação e possivelmente 
ampliar o crescimento profissional.

Os funcionários responderam em qual horário existe o maior interesse em participar 
de treinamentos: uma grande parte dos entrevistados (67,9%) optou por treinamento fora 
do expediente, o que facilita para a empresa que busca equilibrar benefício sem interferir 
na produtividade.

Sobre quais os temas mais interessam para treinamentos no momento, os colaboradores 
destacaram: estratégias de atendimento ao cliente, tendo em vista que possuem contato 
diário com esse tipo de situação.
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4.1 DESENHO DO PROGRAMA: FOCO NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

O foco da metodologia consiste em utilizar ferramentas práticas, dinâmicas de 
grupo para propor reflexão e aprendizado, bem como se utiliza aplicação de tarefas para 
os participantes aplicarem após cada encontro como forma de fixação do conteúdo. Como 
material de apoio, utiliza-se apostila para apresentação de conceitos teóricos e também 
estudos de casos.

• Carga horária: 30 horas - 2 horas por dia após o expediente

• Local: Sede da empresa

• Capacitador: Coordenador de RH

• Recursos: Quadro negro; projetor; vídeos; apostilas; papéis e canetas.

• Objetivo de aprendizagem: Aplicar estratégias de um bom atendimento ao público-
alvo, trazendo benefícios entre ambas as partes.

• Tipo de avaliação: Estudo de caso.

4.1.1 Tópicos a serem abordados

Comunicação: Comunicar-se de forma ética e profissional com o cliente; saber ouvir o 
cliente e sanar suas eventuais dúvidas.

Comportamento: Postura profissional; atenção; simpatia; negociação em conflitos.

Prontidão: Prestar um atendimento de qualidade visando os resultados; saber lidar com 
diferentes tipos de clientes; compreender as necessidades do cliente; fidelização do cliente.

4.2 LEVANTAMENTO DE CUSTOS

A Tabela 1 apresenta dados do orçamento para treinamento dos funcionários da 
empresa Valipark.

Tabela 1 – Orçamento dos custos de treinamentos

Fonte: Dados primários (2015).
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Dentre os três orçamentos feitos, a melhor opção foi o investimento no treinamento com 
os recursos que a empresa tem disponível, investindo apenas nos materiais do treinamento 
(apostilas, alimentação e outros custos eventuais). O palestrante, na opção escolhida, é gestor 
da empresa, portanto os custos já estão inclusos na folha de pagamento.

Como a empresa trabalha com uma escala diferenciada, é inevitável que se tenham 
gastos altos com hora-extra, pois sempre terá que ter um colaborador substituindo o outro 
para que haja o treinamento.

O cálculo para os custos eventuais teve como base o valor da hora-extra 100% do 
funcionário, mais um acréscimo de DSR (como base o salário de 26 funcionários, que é de 
R$ 1.120,00/220 x 50% nas 2 primeiras horas como rege a convenção coletiva da categoria, 
totalizando um valor de R$ 397,09 e como base do DSR pega-se o mês base de julho/2015 
– R$ 397,09/27 x 4, totalizando o valor de R$ 455,91) pois não se sabe exato em qual mês 
será realizado o treinamento.

Para o cálculo da alimentação, foi utilizado como base a média de 5 salgados e 2 copos 
de bebida por pessoa (R$ 4,50 x 15 dias = R$ 67,50 x 28 funcionários = R$ 1.890,00).

5 COnSidErAçÕES finAiS

Conclui-se que treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual 
e buscando melhorar habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato 
do cargo. O desenvolvimento de pessoas focaliza geralmente os cargos a serem ocupados 
futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. É a 
possibilidade de crescimento profissional e pessoal.

Após aplicada a pesquisa com os 28 funcionários que atuam nos cargos de operadores 
de caixas, operadores de estacionamento e assistentes técnicos em manutenção, a fim de 
se realizar o levantamento das necessidades de treinamento, concluiu-se sobre o perfil dos 
funcionários pesquisados que a maior parte deles possui idade acima de 30 anos (40% têm 
mais de 40 anos), grande parte do quadro de funcionários são mulheres, possuem grau 
de escolaridade com ensino médio completo, são predominantemente solteiros, mesmo 
apresentando idade superior a 30 anos. Metade está há, no máximo, um ano na empresa, 
o que evidencia uma grande rotatividade de profissionais nestas áreas da empresa, já que a 
empresa atua na cidade há oito anos.

Observa-se ainda na pesquisa a urgência de se investir mais em treinamentos para os 
colaboradores, pois são de grande importância para o desenvolvimento profissional e pessoal, 
sendo que quase 60% nunca participou de treinamento na empresa. Nota-se um número 
alto de colaboradores (86%) que acham que a competência interpessoal é mais valorizada 
que a competência técnica na organização em estudo. Registra-se ainda a necessidade de 
estruturar melhor a avaliação de desempenho.

A propósito do interesse dos funcionários que participaram da pesquisa em relação a 
participar de mais treinamentos, 86% dos respondentes gostariam de participar de novos 
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treinamentos, um ótimo resultado para a empresa montar um programa consistente. 
Os funcionários responderam em qual horário existe o maior interesse em participar de 
treinamentos: a maioria dos entrevistados optou por treinamento fora do expediente, o que 
facilita para a empresa que busca equilibrar benefício sem interferir na produtividade. Sobre 
quais os temas mais interessam para treinamentos no momento, os colaboradores destacaram 
as estratégias de atendimento ao cliente, a propósito do qual foi esquematizado um desenho 
para o treinamento, bem como levantamento de custos.
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PROCESSO DE ADAPTAÇÃO E MUDANÇA 
ESTRATÉGICA NA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL. UM ESTUDO DE CASO 
Á LUZ DA TIPOLOGIA DE MILES E SNOW 

APLICADO AO PORTO DE ITAJAI
Hilda Maria de Souza Rebello1

rESumO

Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento estratégico predominante nas 
decisões tomadas pelos gestores em uma organização portuária em resposta às mudanças 
causadas pelo ambiente externo. O ambiente organizacional portuário foi escolhido devido à 
relevância do segmento para a economia nacional, regional e local e, portanto, adequado para 
um estudo desta natureza. Para atender ao objetivo do estudo, realizou-se um estudo de caso 
único, qualitativo, de caráter exploratório e descritivo. Os dados foram coletados por meio de 
pesquisa documental e entrevista semiestruturada realizadas com o diretor executivo e com 
o superintendente do porto estudado. Com base na análise das respostas dos entrevistados, 
os resultados apontam que a adaptação ao ambiente está estreitamente relacionada com 
a forma como são tomadas as decisões e as estratégias adotadas pelos gestores, estando, 
portanto, alinhados à teoria desenvolvida por Miles e Snow Snow (1978). Para este estudo, 
a tipologia predominante para o problema empreendedor foi reativa, enquanto que para os 
problemas de engenharia e administrativos predominou a tipologia analítica.

Palavras-chave: Comportamento estratégico. Ambiente organizacional portuário. 
Adaptação estratégica.

1 inTrOduçÃO

Compreender a forma como se processam as mudanças nas organizações é uma 
tarefa bastante complexa, considerando que ocorrem em vários aspectos, desde alterações 
de natureza social e cultural, de comportamento, hábitos e valores das pessoas, até as 
relacionadas aos aspectos políticos, tecnológicos e econômicos. Tal fenômeno é percebido 
principalmente em setores em que o contexto tem características muito dinâmicas, que levam 
1 Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Portuária, nas disciplinas de Terminais e Portos. 
Mestre em Administração pela UNIVALI (SC). E-mail: hilda.rebello@univali.br
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as organizações a viver em ambientes com modelos diferenciados que exigem o alinhamento 
das estratégias numa nova direção, empreendendo novos projetos de experimentação e 
aprendizagem (PRAHALAD; OESTERVELD, 1999; SAUSEN, 2008).

Autores como Miles e Snow (1978); Hrebiniak e Joyce (1985); Desarbo; Benedetto e 
Song (2005) apontam a mudança e a adaptação estratégica das empresas como sendo um 
processo derivado do aspecto gerencial, cujo gestor define a escolha estratégica ou ambiental. 
Neste contexto o ambiente portuário é um exemplo de ambiente dinâmico em constante 
transformação organizacional, ocasionada pelas mudanças econômicas ocorridas em nível 
global e nacional (AKABANE; GONÇALVES; SILVA, 2008).

O presente estudo analisa e descreve o processo pelo qual as organizações se adaptam às 
mudanças do ambiente, considerando a afirmação de que as organizações respondem aos seus 
ambientes, interpretando e agindo sobre as questões de adaptação estratégica identificada 
nos estudos de Miles e Snow (1978).

O ambiente organizacional objeto deste estudo de caso é o Porto de Itajaí-SC e 
busca verificar qual a postura adotada pelos gestores diante das alterações ocorridas 
no ambiente nos últimos vinte anos, tomando como ponto de partida a década de 90, e 
pretende responder o seguinte problema de pesquisa: Qual o comportamento estratégico 
predominante adotado pela administração do Porto de Itajaí em resposta às mudanças 
causadas pelo ambiente externo?

Para responder à questão de pesquisa, utilizaram-se como referencial teórico os 
conceitos de tipologia estratégica desenvolvidos por Miles e Snow (1978), abordando os 
componentes do ciclo adaptativo e evidenciando os problemas empreendedores e soluções, 
problemas de engenharia e soluções e problemas administrativos e soluções para analisar 
a tipologia estratégica predominante adotada pela autoridade portuária em resposta às 
mudanças causadas pelo meio ambiente externo.

2 mudAnçA ESTrATÉGiCA E AS TiPOlOGiAS dE milES E SnOW

A mudança organizacional ocorre a partir de fatores internos ou externos, que em 
conjunto dificultam o processo de gestão e a criação de escolhas estratégicas que possam alinhar 
as organizações aos desafios do mercado (CHILD, 1972; CHILD; SMITH, 1987). Os fatores 
internos são decorrentes de ações estratégicas dos dirigentes, como alterações dos objetivos da 
empresa, mudança de tecnologia, mudança de estrutura e de processos, entre outros.

Como fatores externos de mudanças, podem-se considerar as oscilações de mercado, 
a concorrência e as reformulações de políticas governamentais (CHILD, 1972). Para 
Pereira (2000), a sobrevivência organizacional depende dos ajustes dos fatores internos 
e externos, permitindo à organização adaptar sua estrutura, sistemas de informações, 
modelos administrativos, sua tecnologia, produtos, seus valores e suas normas e também 
sua definição de ambiente.

De acordo com Bott, Silva e Sassaki (2006); Martins e Teófilo (2009), o termo 
tipologia se refere a um conjunto de estratégias genéricas, um sistema de classificação que 
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exige o cumprimento de alguns requisitos para sua completa apreciação os quais devem ser 
capazes de descrever os comportamentos estratégicos da organização. Milles e Snow (1978) 
mencionam que, após análise da organização estudada, sua tipologia pode compreender o seu 
comportamento estratégico com inclinação para um tipo específico. Os autores tomaram por 
base em seu estudo a observação de que as opções estratégicas obedecem ao comportamento 
organizacional orientado para as alternativas de escolhas dos empresários.

A relação entre os tipos de estratégia e o ambiente é um conceito central no 
modelo de Miles e Snow e serve para qualquer tipo de organização, independente de 
seu tamanho. Entretanto, os autores evidenciam que a sua tipologia pode compreender 
o comportamento estratégico de cada organização com a predominância de um tipo 
específico, porém as empresas não são puramente apenas um dos tipos (ZAHARA; 
PEARCE, 1990; DESARBO et al., 2005).

Miles e Snow (1978) entendem que a estratégia organizacional é um processo 
constante de ajuste das empresas ao seu ambiente por meio de um comportamento 
adaptativo e cíclico. Os autores consideram que as organizações desenvolvem no decorrer 
do tempo uma estratégia de relacionamento com seu mercado e que uma dada estratégia 
organizacional se adaptaria melhor a um tipo específico de estrutura organizacional, 
tecnologia e processo administrativo.

São quatro as categorias de estratégias genéricas que produzem ações complementares 
para a empresa e a ajudam a tornar-se mais eficiente e eficaz: defensiva, prospectora, analítica 
e reativa, como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Estratégias genéricas.

1) Estratégia 
defensiva:

As empresas procuram proteger seu domínio com preços 
competitivos ou qualidade de produto/serviço. Em geral 

atuam em indústrias estáveis, sem se preocupar em buscar 
novas oportunidades no ambiente. Os executivos defensores 

apresentam uma visão mais conservadora para o desenvolvimento 
de produtos e mercados e raramente introduzem novidades 

tecnológicas. 
2) Estratégia 
prospectiva: As empresas possuem posição competitiva agressiva, adotam o 

pioneirismo e a inovação. Os executivos prospectores primam por 
uma estrutura organizacional com controle mais descentralizado e 
orientado para produtos e foco no desenvolvimento de tecnologias. 

3) Estratégia 
analítica: As empresas operam com base em produtos e serviços já 

estabelecidos e procuram agregar novos produtos e serviços 
que foram bem-sucedidos em outras empresas da indústria. Em 
momentos de turbulência, os executivos imitam as estratégias 

adotadas pelos seus concorrentes. 
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4) Estratégia 
reativa: Nesta estratégia os executivos conseguem perceber as incertezas 

ambientais, mas não possuem planos, mecanismos e processos 
para se adaptarem ao mercado, preferindo esperar para responder 

somente quando forçada pela concorrência. Para Miles e Snow 
(1978), o executivo do tipo reativo representa um fracasso 
em relação aos demais tipos e só se sustenta em ambientes 

monopolizados ou regulados. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores Miles e Snow (1978).

Martins et al. (2008) e Teixeira et al. (2011) mencionam que há evidência empírica 
da existência dos quatro tipos de estratégias genéricas da taxonomia de Miles e Snow em 
ambientes organizacionais variados e concluem que a relação entre o desempenho e as 
estratégias genéricas não é única, pois depende de fatores internos como o tamanho, e de 
fatores externos, como a turbulência do ambiente.

Miles e Snow (1978) mencionam que a empresa precisa rever constantemente seus 
propósitos, a fim de adequá-los ao ambiente e desenvolveram um modelo dinâmico chamado 
de ciclo adaptativo baseado na importância do ajuste das estratégias da empresa às condições 
do ambiente num processo contínuo de adaptação e mudança.

O ciclo adaptativo é uma adaptação da estratégia ao ambiente competitivo e se divide 
em três dos principais problemas que requerem a atenção dos gestores:

1) problema empresariais ou empreendedor: Postura de sucesso, desenvolvimento 
da imagem da empresa com ênfase na tamanho, na eficiência e na inovação, na monitoração 
do ambiente, na política de crescimento e no domínio de produto/mercado.

2) problema de engenharia, tecnológicos ou de produção: Opção por sistemas 
técnicos apropriados à resolução dos problemas. A forma como a empresa atua irá determinar 
a estabilidade dos processos, cumprindo os objetivos tecnológicos, amplitude tecnológica, 
orientação tecnológica.

3) problema administrativo ou estruturais: Significa criar um sistema para 
monitoramento das atividades da organização relacionado à função administrativa, à diminuição 
das incertezas, ao planejamento, à estrutura, aos processos organizacionais e ao controle.

De acordo com Milles Snow (1978), uma organização eficaz está permanentemente 
alinhada com o meio ambiente, adequando suas estruturas ao processo do ciclo adaptativo 
nos três problemas, sugerindo uma tipologia para identificar os padrões de alinhamento, 
o que a leva a obter vantagem competitiva em um modelo geral da fisiologia do 
comportamento organizacional.

4 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Para descrever o processo de adaptação e o comportamento estratégico de uma 
organização portuária, esta pesquisa utilizou os procedimentos qualitativos (GODOY, 1995; 
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MARTINS; THEOPHILO, 2009), com o método de estudo de caso único (YIN, 2001), 
que possibilita a investigação empírica por meio de pesquisa bibliográfica e documental 
(GODOI, 2006), bem como entrevistas sistemáticas por meio de planejamento, técnicas 
de coleta de dados e análise dos mesmos, extensivamente utilizadas nas ciências sociais 
(CRESWEL, 2010).

Inicialmente foi efetuada a coleta de informações em dados secundários por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental, a fim de possibilitar o entendimento do contexto da 
organização estudada e do conteúdo das respostas oriundas dos entrevistados, possibilitando 
a adequada interpretação (YIN, 2005; MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Posteriormente 
foram coletados os dados primários por meio de entrevista semiestruturada para descrição 
do fenômeno e para conferir maior liberdade de opinião aos entrevistados (TRIVIÑOS, 
1987; YIN 2001).

Para as entrevistas, foram convidados dois gestores do porto de Itajaí, por possuírem 
atribuições que lhe dão autonomia para a tomada de decisões em suas áreas e que participam 
efetivamente dos processos decisórios da organização.

Definida a população a ser entrevistada, os temas e os itens a serem discutidos, 
foram aplicadas as entrevistas semiestruturadas, a fim de identificar as decisões e o 
comportamento estratégico, adotado pela organização estudada, de acordo com a tipologia 
de Miles e Snow (1978).

As entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora e aconteceram nas dependências 
da organização seguindo o critério de agendamento e totalizando quatro horas de gravação. 
Posteriormente, procedeu-se com a organização e a transcrição dos dados, utilizando-se a 
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) com o objetivo de obter a descrição do 
conteúdo das mensagens.

5 O AmBiEnTE OrGAniZACiOnAl OBJETO dO ESTudO

O porto de Itajaí possui localização privilegiada, no centro da região sul, o que lhe 
confere excelente posição estratégica para escoamento e recebimento das cargas de 
exportação e importação dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São 
Paulo e outros importantes estados brasileiros. O chamado Complexo Portuário de Itajaí 
destaca-se no cenário nacional e contribui de maneira significativa para a economia da cidade 
(GOULART FILHO, 2008). A expressiva movimentação de cargas e a forte participação do 
setor de serviços tornam a atividade portuária responsável por cerca de 60% da economia da 
cidade (PORTO DE ITAJAÍ, 2014; FOLHA ON LINE, 2014).

A estrutura administrativa da Autoridade Portuária do Porto de Itajaí é composta 
por uma Superintendência e por cinco Diretorias: Diretoria Administrativo-Financeira, 
Diretoria Técnica, Diretoria Executiva, Diretoria Comercial e Diretoria de Integração 
Portuária. Segundo o superintendente, a Autoridade Portuária concentra seus esforços 
para prover as necessidades dos clientes do porto (armadores, operadores e donos da carga) 
desempenhando papel de provedor. “A AP é provocada pela necessidade dos clientes. Há um novo 
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regulamento interno e houve ajustes de sistemas e tecnologias. O foco principal da AP hoje é dar 
condições de acesso aquaviário (SANTOS, 2014).

Para o diretor executivo, as mudanças decorrentes da Lei 8630 de modernização 
portuária, na década de 90, permitiram ao Porto de Itajaí o arrendamento de parte de sua área, 
no início dos anos 2000, trazendo os investimentos necessários e melhora na produtividade. 
Neste sentido, a autoridade portuária teve que lidar com diversos conflitos de interesse, pois 
a Lei 8.630 trouxe para o ambiente portuário a figura do arrendatário, operador portuário, 
Órgão Gestor de Mão de Obra e o Conselho de Autoridade Portuária, cada um com suas 
necessidades específicas.

Estas mudanças, conforme o diretor, levaram a Autoridade Portuária a readequar sua 
estrutura organizacional criando uma diretoria comercial e de logística, que substituiu o setor 
de operações, objetivando a atração de cargas. “Nessa transição o porto saiu da ideia de vender 
serviço público para usuário para vender serviços de qualidade para os clientes” (MORITZ, 2014).

O diretor salienta também que o perfeito gerenciamento das partes interessadas, após 
as modificações impostas pela Lei 8.630, foi o que trouxe o sucesso para o Porto de Itajaí. 
Uma comissão formada por vários atores do porto, tais como proprietários de armazéns, 
despachantes, transportadores e Associação Comercial, entre outros, visitavam os potenciais 
clientes: os donos dos navios e os donos das cargas. “Isso trouxe a participação mais efetiva 
da iniciativa privada e o usuário passou a ser tratado como cliente. Isso trouxe a concorrência para 
dentro dos portos” (MORITZ 2014)

Outro ponto positivo, conforme destaca o superintendente, é que os papéis da 
administração do porto estão claramente definidos. Existe um planejamento estratégico 
amparado no PDZ-Plano de desenvolvimento e zoneamento, um instrumento que tem força 
de lei. Para atingir as metas do PDZ, são necessárias obras de engenharia no canal de acesso 
e alargamento da bacia de evolução, considerando o aumento do tamanho dos navios.

[...] Em termos de planejamento, nós não estamos só reativos, estamos 
prospectivos. Estamos visualizando as perspectivas de crescimento do porto. 
Temos isto em números. Precisamos de tantos metros quadrados e um número 
x de berços. Este planejamento já foi feito pelo porto, agora, como fazer é outro 
tipo de problema. Porque estes investimentos são feitos pela iniciativa privada. 
(SANTOS 2014). 

O armador realiza todo o seu planejamento para atracar em portos cuja estrutura possa 
comportar o seu navio e solicita à Autoridade Portuária as devidas adequações, sob pena 
de não atracar mais no porto. O superintende destaca também que, além do dono do navio, 
existe a pressão do dono da carga, que pede pela melhoria dos acessos terrestres por causa das 
filas e dos atrasos. Segundo o entrevistado, não existe antecipação por parte da Autoridade 
Portuária anterior à demanda. “A Autoridade Portuária reage às demandas do mercado e espera 
que clientes internos (operador) e externos (donos de navios e carga) solicitem os serviços. AP é reativa 
em função da Lei.”  (SANTOS, 2014).

O entrevistado comenta ainda que atualmente quem faz a prospecção de clientes e a 
análise do mercado para verificar as necessidades de investimentos é o próprio arrendatário/
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operador, que precisa manter o seu negócio. Segundo ele, a atribuição da autoridade portuária 
é dar o suporte e criar condições de infraestrutura adequada ao desenvolvimento do porto, a 
fim de concorrer em igualdade de condições com seus concorrentes. “A Autoridade Portuária 
toma medidas a frente das necessidades para melhorar o desempenho, mas isso não é em termos 
operacionais e sim em termos das atribuições da AP., que é a manutenção do canal externo, interno, 
acessos etc.”. (SANTOS, 2014).

A autoridade Portuária tem a prerrogativa de promover o mercado, porém só 
vai à busca de estrutura para atender à demanda, facilitar e promover o crescimento 
deste mercado após ser atingido pelos fatores externos, comenta o entrevistado. “Todos 
os processos de empreender, de engenharia (como obras) é sempre movido pelos interesses do 
mercado. É reativo por natureza. Como empreendedores nós somos movidos à reação dos atores”. 
(SANTOS, 2014).

5.1 Análises dos resultados

Ao término da compilação e da análise dos dados, obtiveram-se subsídios para 
confrontar os resultados com base na Tipologia Estratégica de Miles e Snow (1978). O 
Quadro 2 apresenta a análise do comportamento estratégico adotado pelos gestores do 
ambiente organizacional pesquisado.

Quadro 2- Análise do comportamento estratégico

PROBLEMAS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS ADOTADAS

Empreendedor

Domínio de 
produto-mercado

Postura de 
sucesso

Monitoramento 
de mercado

Crescimento

Estratégia predominante reativa: A organização se limita a responder 
as ameaças e as oportunidades do mercado para manter sua posição.

Reativa: Realização de investimentos em dragagem de 
aprofundamento do canal de acesso e projeto do aumento da área 

de manobras para o recebimento de navios maiores em resposta aos 
armadores que ameaçam retirar as linhas de navegação.

Reativa: O Arrendamento de novas áreas para atender um problema 
crítico da falta de espaço, é uma reação à oportunidade que ajudará a 

manter a posição no mercado. 

Analítica: Monitoramento contínuo da concorrência em termos de 
infraestrutura, efetuando estudos e comparações com outros portos.

Reativa: A organização não se antecipa às demandas, aguardando as 
pressões exercidas pelo mercado. 
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Engenharia

Objetivo 
tecnológico

Amplitude 
tecnológica

Anteparos 
tecnológicos

Estratégia predominante Analítica: Junção de comportamentos 
prospectores e defensivos. Em alguns momentos a organização 

busca alternativas estratégicas de atuação no mercado e em outros 
momentos mantém suas competências em atividades específicas, 

voltadas exclusivamente para sua área de atuação.

Defensiva: Redução de custos por meio de relatórios gerenciais: A 
organização analisa os custos e as receitas por meio de informações 

gerenciais enviadas mensalmente à diretoria, que os consolida em um 
relatório final. Possui diretrizes, cobrança e contrapartida.

Analítica: 70% do corpo técnico de funcionários são qualificados com 
habilidades e competências para identificar as tendências do mercado 

e responder a elas.

Analítica: Manutenção e necessidade de ampliação e adequação da 
infraestrutura para fazer frente às ameaças tecnológicas. Obras de 

realinhamento do cais e projeto para o aumento da área de manobra 
levando em conta a ameaça tecnológica do crescimento dos navios.

Administrativo

Coalizão 
dominante

Planejamento

Estrutura

Controle

Estratégia predominante Analítica: Os gestores se antecipam 
aos problemas na tentativa de reduzir as incertezas ambientais no 
sistema organizacional, formulando processos que permitam que a 

organização acompanhe e evolua no mercado. 

Analítica: Investimentos no aumento da área de manobra para navios. 
É necessário minimizar os riscos, mantendo a estrutura adequada 

para atender aos clientes. 

Analítica: As obras de realinhamento do cais são um problema atual 
que requer atenção imediata, a fim de atender às novas tendências do 

mercado de navios maiores.

Defensiva: De natureza hierárquica, organizando-se por meio de 
departamentos.

Reativa: Centralizador com foco nas exigências e nos pontos que 
necessitam de atenção imediata. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

A síntese do Quadro 1 demonstra que a organização apresenta comportamentos 
estratégicos diferentes para cada um dos problemas e está alinhada à afirmação de Miles e 
Snow (1978) de que as organizações apresentam predominância em um tipo específico de 
comportamento, mas que não é puramente um dos tipos determinados.

Para o problema empreendedor, constatou-se que o comportamento estratégico reativo 
foi o mais significativo a partir do advento da Lei 8.630, bem como para o período crítico 
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da instalação de outros terminais concorrentes e o aumento do tamanho dos navios. Houve 
a busca por alternativas para superar as dificuldades, porém isso só aconteceu devido às 
pressões externas. Isso se dá provavelmente devido ao caráter público da organização, o que 
vem a corroborar com a teoria de Miles e Snow (1978) de que os reativos se sustentariam no 
tempo em ambientes monopolísticos ou regulados.

Para os problemas administrativos e de engenharia, a predominância foi para a 
estratégia analítica, um tipo híbrido que combina estratégias prospectiva e defensiva. Para 
Miles e Snow, as organizações com comportamento analítico atuam em dois mercados, 
um relativamente estável e o outro em processo de mudança. No mercado estável elas 
atuam de maneira rotineira, usando seus processos e estruturas consolidadas. Nos 
mercados em mudança, procuram acompanhar e adotar as inovações mais promissoras 
pela concorrência.

5 COnSidErAçÕES finAiS

Este artigo teve como propósito verificar o comportamento estratégico adotado em 
uma organização portuária com base nas tipologias estratégicas de Miles e Snow (1978). O 
estudo realizado em um ambiente organizacional portuário trouxe novas evidências empíricas 
ao entendimento de como as organizações interpretam seus ambientes e se comportam na 
busca constante de crescimento, deixando evidente que a capacidade de monitoramento do 
ambiente externo e as estratégias gerenciais estão estreitamente ligadas à forma como a 
organização toma as decisões.

A análise dos resultados demonstrou que os maiores desafios impostos nos últimos anos 
aos gestores da organização portuária estudada estão relacionados às mudanças ocorridas 
regulamentação dos portos, a entrada de novos terminais concorrentes na região e o aumento 
do tamanho dos navios. Esse contexto impulsionou a administração a adotar uma postura 
reativa para o problema empreendedor e uma postura com predominância analítica para os 
problemas administrativos e de engenharia, no sentido de dar maior atenção para as ameaças 
e oportunidades e buscar soluções para os problemas.

   Entretanto, por se tratar de um estudo de caso único sobre comportamento estratégico 
por meio das tipologias de Miles e Snow (1978) no setor portuário, as análises e as conclusões 
referem-se apenas à realidade da organização estudada, sugerindo-se estudos de caso desta 
natureza em outras organizações portuárias, a fim de confrontar os resultados, objetivando 
a identificação do comportamento estratégico dos tomadores de decisões para verificar se os 
resultados obtidos são peculiares a este segmento organizacional.
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AlinhAmEnTO EnTrE OS PrOCESSOS dE 
SuPrimEnTOS dE mATÉriA-PrimA E dE 

rEPArOS E COnSErTOS dE CArrOCEriAS 
E SEmirrEBOquES: O CASO dA EmPrESA 
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rESumO

Frente ao grande crescimento competitivo no mercado, as empresas têm investido na 
implantação de processos e ferramentas que tragam resultados positivos na gestão dos 
negócios da organização. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo propor 
melhorias na organização e no alinhamento dos processos da cadeia de suprimentos de matéria-
prima com os processos produtivos reparos e consertos de carrocerias e semirreboques 
na empresa Maranata Manutenção de Veículos e Carrocerias LTDA ME. Esse trabalho 
trata-se de uma pesquisa aplicada, baseada em um estudo de caso, cujos dados coletados 
foram de natureza qualitativa, oriundos de entrevistas com o responsável pelo processo de 
suprimento e os 6 funcionários envolvidos no processo de reparos e consertos. Com base nos 
dados coletados, elaboraram-se dois fluxogramas dos processos estudados. Observou-se a 
falta de planejamento e de controle na organização de ambos os processos mapeados. Diante 
disso, foram propostas algumas melhorias, como a realização de treinamento da mão de 
obra, semestralmente, e a aquisição de um sistema de informação para controle de estoque, 
para aperfeiçoar a eficiência das operações. Além disso, foi elaborado um novo fluxograma 
para ambos os processos.

PALAVRAS-CHAVE: Alinhamento de processos. Cadeia de suprimentos. Mapeamento 
de processo.

1 inTrOduçÃO

Tanto na prestação de serviço como na produção de determinado produto, todo o 
ciclo do processo produtivo e de suprimentos deve se mostrar organizado e ajustado de 
1 Graduado no Curso de Logística – Univali/Itajaí (ademontagna@hotmail.com)
2 Professora Doutora do Curso de Logística – Univali/Itajaí (tghedine@univali.br)
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forma sistêmica. Os diversos aspectos existentes entre a chegada da matéria-prima e a 
disponibilização do produto acabado ao cliente envolvem vários fatores, métodos e cuidados 
para chegar ao objetivo esperado. Esse contexto engloba toda uma logística, com o objetivo 
de planejar, organizar e controlar o fluxo de mercadorias e serviços.

A logística é um processo que inclui todas as atividades envolvidas para disponibilizar 
bens e serviços a clientes, quando e onde quiserem adquiri-los, sendo a logística parte 
integrante do processo da cadeia de suprimentos (BALLOU, 2006).

Entende-se como cadeia de suprimentos todas as atividades relacionadas “com o fluxo e 
transformação de mercadorias desde o estágio da matéria-prima até o usuário final, bem como 
os respectivos fluxos de informação” (BALLOU, 2006 p. 28), buscando sempre conquistar 
uma vantagem competitiva sustentável frente à concorrência.

Desta forma, manter-se em um mercado instável e competitivo passou a exigir das 
organizações uma nova postura, em que todas as atividades que compõem a cadeia produtiva 
devem estar bem alinhadas, juntamente com uma logística de suprimentos de matéria-prima 
enxuta e aperfeiçoada, mantendo, assim, o fluxo de informação e mercadorias sempre ativo, 
sem demasiadas esperas e reduzindo possíveis estoques físicos.

No segmento de prestação de serviços de carrocerias e semirreboques  grande 
parte das empresas de pequeno porte não possuem controle aprimorado do fluxo da 
cadeia de suprimentos de matéria-prima e nem descrições formalizadas dos processos 
produtivos de reparo e conserto. Contudo, esta não é uma realidade exclusiva deste 
ramo de negócio.

Sendo assim, o objetivo deste artigo é propor melhorias na organização e alinhamento 
dos processos da cadeia de suprimentos de matéria-prima com os processos de reparos 
e consertos de carrocerias e semirreboques da empresa Maranata Manutenção de 
Veículos e Carrocerias LTDA ME.

Para atingir tal objetivo, foram mapeados o processo de suprimento de matéria-
prima e o processo reparos e consertos de carrocerias e semirreboques. Com base nestes 
mapeamentos, foram propostas melhorias para ambos os processos, inclusive para criar um 
melhor alinhamento entre eles.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

A cadeia de valor definida por Porter (1989) pode ser entendida como o conjunto de 
atividades desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e 
ciclos de produção e de venda até a fase da distribuição final para alcançar um objetivo, a 
margem. Estas atividades são divididas pelo autor em dois grupos (Figura 1): atividades 
primárias, que são as atividades ligadas diretamente ao negócio da empresa; e as atividades 
de apoio, que dão sustentação e serviços às atividades primárias.

Figura 1: Cadeia de Valor
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Fonte: Adaptada de Porter (1989).

Destas nove atividades, três são eminentemente atividades logísticas: compras, logística 
interna e logística externa. Esta divisão imprime à logística uma importância fundamental 
para o alcance dos objetivos empresariais.

Cabe destacar que a cadeia de valor de uma empresa relaciona-se com a cadeia de 
valor de outras empresas, envolvendo todo o processo que o produto percorre até chegar 
ao consumidor. Quando se define uma margem (ou objetivo) comum a todas as empresas 
participantes desta cadeia de valor, tem-se uma cadeia de suprimentos (PORTER, 1989).

Christopher (2007, p.5) define cadeia de suprimentos como “uma rede de organizações 
conectadas e interdependentes [...], formadas para aperfeiçoar o fluxo de matérias primas e 
informação dos fornecedores para os clientes finais”. Assim, a cadeia de suprimentos pode 
ser entendida como o conjunto de todas as partes envolvidas (fornecedores, fabricantes, 
distribuidores, varejistas, clientes finais), chamadas de elos.

Por mais complexa que pareça ser a cadeia de suprimentos, pois envolve toda uma 
rede de organizações por onde percorre o fluxo de bens e serviços, cada vez mais as 
empresas buscam aperfeiçoar o seu desempenho. Para tanto, investem na integração e na 
coordenação com outros integrantes do canal e provedores de serviços, visando ao maior 
controle e à velocidade no processo para a satisfação do cliente final (CHOPRA; MEINDL, 
2003), tornando-se, assim, um fator diferencial para a empresa dentro de um mercado tão 
competitivo como o atual.

2.1 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

O gerenciamento de cadeia de suprimentos (GCS) pode ser entendido como 
a integração de processos de negócios chaves, do usuário final até os primeiros 
fornecedores, que fornecem produtos, serviços e informações, adicionando valor para os 
clientes (LAMBERT, 2006).

O GCS busca sincronismo de todos os processos e afinidade entre as partes 
envolvidas, embora o maior objetivo das empresas seja a redução de custos e obtenção da 
margem de lucro ideal. Quando a empresa atinge um ponto de equilíbrio entre excelência 
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de satisfação do cliente com a obtenção do lucro ideal, significa que o ciclo da GCS está 
eficaz e eficiente.

Ao encontro desta visão Christopher (2007, p.4) entende que GCS é “a gestão das 
relações a montante e a jusante com fornecedores e clientes, para entregar mais valor ao 
cliente, a um custo menor para a cadeia suprimentos como um todo”.

Destacam-se seis como sendo os elementos básicos para uma cadeia de suprimentos 
(CHRISTOPHER, 2007; BALLOU, 2006):

a) Produção: a produção é a fabricação e o armazenamento de produtos de uma cadeia 
logística (CHOPRA; MEINDL, 2003).

b) Fornecedor: na escolha deve-se ter como foco o desenvolvimento de velocidade, 
qualidade e flexibilidade, buscando, ao mesmo tempo, reduzir os custos de manutenção de 
níveis ou de baixo custo (VIANA; ALENCAR, 2009). 

c) Estoque: encontra-se ao longo da cadeia logística e inclui tudo, desde as matérias-
primas até os produtos finais, o que está na posse dos fabricantes, distribuidores e varejistas 
(CHOPRA; MEINDL, 2003).

d) Localização: local geográfico onde estão situadas as instalações da cadeia logística 
e inclui as decisões relativas às atividades que deverão ser executadas em cada fábrica 
(CHRISTOPHER, 2007).

e) Transporte: refere-se ao movimento de matérias-primas, produtos ou serviços 
de uma determinada origem até um destino final, utilizando um ou mais modais 
(marítimo, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo), bem como as movimentações 
destes realizadas nas diferentes instalações existentes em uma cadeia logística 
(BALLOU, 2006).

f) Informação: utilizada com dois propósitos: coordenar as atividades e os processos 
e antecipar a demanda futura. A Tecnologia de Informação auxilia na melhora das 
provisões e das previsões das empresas para atender às necessidades e às demandas 
existentes, por meio de uma melhor oferta de informação aos clientes (CHOPRA; 
MEINDL, 2003).

Estes elementos básicos da cadeia de suprimentos refletem em áreas em que as 
empresas podem melhorar a sua prestação de serviços por meio de uma melhor organização 
e gerenciamento da sua própria cadeia.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Trata-se de uma pesquisa aplicada, que tem como motivação a necessidade de 
produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir 
para fins práticos, visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrado 
na realidade’’ (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 78). Corroborando com os autores, 
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este trabalho tem como objetivo propor melhorias na organização e alinhamento 
dos processos da cadeia de  suprimentos de matéria-prima com os processos 
produtivos de reparos e consertos de carrocerias e semirreboques na empresa 
Maranata Manutenção de Veículos e Carrocerias LTDA ME. A empresa possui dois 
socioadministradores e seis funcionários.

Para tanto, utilizou-se o método de estudo de caso único, com intuito de entender uma 
realidade contemporânea dentro do seu contexto real (YIN, 2005), visando propor melhorias 
para os fenômenos analisados. Os dados coletados foram de natureza qualitativa, baseados em 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com o instrumento de pesquisa elaborado para esta 
finalidade e com observações não participantes dos trabalhos realizados pelos funcionários 
da empresa de ambos os processos pesquisados.

A coleta de dados foi realizada no período de 02/03/2015 a 08/05/2015 na empresa 
Maranata Manutenção de Veículos e Carrocerias LTDA ME, localizada em Itajaí, no 
bairro Salseiros, BR 101 no Km 113. Foram entrevistados o responsável pelo processo 
de suprimentos e 6 funcionários da empresa que trabalham nos processos produtivos de 
reparos e consertos.

Após a coleta de dados, foram estruturados, utilizando a representação gráfica de 
um fluxograma, ambos os processos pesquisados. Com base nestes fluxogramas, foram 
apontados pontos de melhorias nos processos e nas sugestões para uma melhora na 
eficiência dos mesmos.

4 rESulTAdOS

4.1 Processo da cadeia de suprimentos

Com base nos dados levantados junto à empresa, foi elaborado um fluxograma (Figura 
2) para mapear as rotinas, as tarefas e as atividades inerentes ao processo de controle e 
organização da cadeia de suprimentos.

A gestão da cadeia de suprimentos da empresa, objeto de estudo, é de responsabilidade 
do socioadministrador, sendo a mesma realizada de maneira pouco apurada, sem muitos 
controles e detalhamentos, visto que, em muitos casos, “só se vai dar conta da necessidade de 
um material quando este já esta em falta”, informou o socioadministrador.

Segundo o próprio entrevistado, “existe uma carência no gerenciamento deste 
processo que acaba resultando em atrasos nos serviços a executar e, consequentemente, 
ocasionando a insatisfação do cliente”. Estes atrasos advêm de vários fatores, entre eles, 
destacados como mais importantes pelo entrevistado, estão: o fato de ter somente um 
fornecedor cadastrado para cada tipo de material necessário e somente uma transportadora 
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que realiza a coleta e a entrega do material para a empresa, além de não haver um controle 
dos produtos em estoque.

Figura 2: Fluxograma do processo atual da cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborada pelos autores.

Segundo o entrevistado, qualquer funcionário retira o material do estoque e, como não 
existe nenhum sistema de registro de entrada e saída de material, só se percebe a falta do 
material quando este é necessário para realizar algum serviço.

4.1.1. Proposta de melhorias para o processo da cadeia de suprimentos

Após o desenho do fluxograma atual do processo (Figura 2) e análise da entrevista do 
responsável pelo processo de cadeia de suprimentos, foi proposto um novo fluxograma de 
funcionamento (apresentado na Figura 3). Para tanto, considerou-se de suma importância 
haver uma integração da cadeia com todos os elos participantes para manter um fluxo de 
informação aberto e contínuo, em que todos os integrantes da cadeia estejam envolvidos 
para a eficiência e eficácia do processo, seguindo, assim, o proposto por Bowersox e Closs 
(2001, p.156): “a integração de planejamento e controle diz respeito a projeto, aplicação e 
coordenação de informações, a fim de aprimorar a compra, a produção o atendimento de 
pedido ao cliente e o planejamento de recursos”.

Figura 3: Fluxograma proposto para a Cadeia de Suprimentos



CECiESA / GESTÃO - 205

Fonte: Elaborada pelos autores.

Pode-se observar no fluxograma (Figura 3) que foram levados em consideração alguns 
pontos para sua elaboração: cadastro de novos fornecedores e selecionar os melhores, com 
preço competitivo, buscando redução de custos e cumprimento dos prazos de entrega, estes 
previamente acordados; ter no mínimo duas transportadoras cadastradas para a divisão da 
demanda da empresa, possibilitando avaliar o desempenho de ambas, classificando os pontos 
positivos que cada uma pode oferecer; investir na aquisição de um sistema e alimentá-lo com 
todas as entradas e saída de materiais em estoque.

Com a implantação de um sistema de controle de estoque, futuramente, se for de 
interesse da empresa, ela pode começar a disponibilizar materiais para seus concorrentes e 
clientes, abrindo, assim, mais uma oportunidade de mercado e elevando sua lucratividade.

4.2 Processo de reparos

A Maranata Manutenção trabalha na recuperação de cinco categorias de carrocerias 
de mais de 15 marcas disponíveis no mercado. Desta forma há um pouco de dificuldade 
em mapear seus processos de serviços, devido à grande variedade de procedimentos. Para 
viabilizar o estudo, optou-se pelos serviços de recuperação de carreta sider, visto que a 
empresa atende atualmente 70% do mercado da região de carretas sider, além do fato de este 
tipo de reparo responder por 50% de todas as atividades exercidas pela empresa.

Estas carretas são utilizadas para transporte de mercadorias em geral, com a 
possibilidade de abertura lateral da carroceria (feitas de material especial em lona), e em 
alguns modelos também com abertura superior, utilizando o mesmo material.

Para o mapeamento do processo de reparos levou-se em conta os seguintes pontos 
(CORREIA et al., 2002): definição das fronteiras e dos clientes do processo; principais inputs 
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e outputs e atores envolvidos no fluxo de trabalho; entrevistas com os responsáveis pelas 
várias atividades dentro do processo e estudo dos documentos disponíveis; e criação do 
modelo com base na informação adquirida (Figura 4).

Figura 4: Fluxograma do processo atual de reparo e conserto

Fonte: Elaborada pelos autores.

O serviço inicia-se com o desmonte de todo o sider batido (Figura 4). Após a etapa de 
desmonte, realiza-se o alinhamento do chassi e o seu tratamento para o início da montagem. Esse 
processo requer tempo e profissional capacitado por se tratar de uma atividade de alta precisão.

Outra etapa complexa e pesada do processo se trata da montagem do teto. É iniciado 
com a colocação dos trilhos. Para isso, o sider deve estar alinhado e no esquadro, para as 
medidas de ambos os lados serem exatamente iguais. Ao final do processo de montagem se 
realiza toda a parte de acabamento e, após esta etapa, realiza-se a entrega para o cliente.

A empresa conta com dois profissionais capacitados para este tipo de atividade, mas é 
pouco para atender sua demanda, o que acaba atrasando a entrega dos serviços. Destaca-se 
que, no segmento de reparo de carrocerias e semirreboques, a maioria dos profissionais da 
área aprende a fazer as atividades sem treinamento, base de formação ou preparo técnico. 
Sendo assim, a mão de obra para o setor é escassa.

Os funcionários que trabalham no processo de reparos da empresa relataram que há 
falta de equipamentos mais adequados para facilitar e agilizar diversas atividades, assim como 
carência de treinamento e maior disponibilidade de tempo para a fase de acabamentos.

4.2.1. Proposta de melhorias para o processo de reparo e conserto

O mapeamento do processo de reparos ajudou a fornecer uma linguagem comum para 
tratar dos serviços executados, tornando o fluxo de trabalho visível. Isso possibilitou uma 
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discussão mais objetiva sobre as melhorias apontadas com os funcionários envolvidos no 
processo (Figura 5).

O desmonte e a montagem de uma carreta sider não são um simples procedimento 
de trabalho diário, é um processo de aproximadamente três semanas de trabalho feito por 
profissionais capacitados, que requer muita experiência e atenção com padronização de 
medidas. Por esta razão, sugere-se um programa de treinamento semestral, com todos 
os envolvidos, dirigido pelo gestor da área, com o propósito de maior entendimento e 
aperfeiçoamento do trabalho executado.

Figura 5: Fluxograma proposto para o processo de reparos e consertos

Fonte: Elaborada pelos autores.

Já que 50% do trabalho da empresa está focado em siders, sugere-se também a aquisição 
de uma ponte rolante, para facilitar e agilizar a montagem do teto, do peito frontal e do 
quadro traseiro, todos completos na parte de fora e, posteriormente, encaixada no chassi 
para a devida montagem. Este procedimento reduziria o tempo de montagem, gerando 
menor custo e aumentando a acuracidade do processo.

As pontes rolantes são grandes máquinas que funcionam como um guincho, porém 
presas a uma viga elevada que permite com que o guincho elétrico possa se locomover na 
horizontal, facilitando a elevação de cargas pesadas e o seu deslocamento (PORTOPEDIA, 
2015). Atualmente isso tudo é feito na força bruta, sem grande auxílio de grandes máquinas 
para deslocamento do material.Outro ponto de melhoria apontado está na vistoria final. 

Aqui se sugere que seja feito um check list com todos os pontos que devem ser verificados 
antes da entrega da carroceria pronta ao cliente.
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5 COnSidErAçÕES finAiS

A pesquisa realizada na empresa Maranata Manutenção de Veículos e Carrocerias 
LTDA ME mostrou-se eficiente no sentido de identificar as principais oportunidades de 
melhoria na gestão da cadeia de suprimento e nos processos de reparos e consertos, por 
meio do mapeamento desses processos. Este mapeamento também auxiliou na padronização 
dos processos e das atividades desenvolvidas pela empresa, identificando os pontos críticos 
existentes que podem contribuir para trazer agilidade, redução nos custos e melhor 
aproveitamento da mão de obra.

Destaca-se com este trabalho a importância de mapear os processos de uma empresa, 
pois isto facilita para que os gestores da organização tomem as decisões corretas, revendo 
cada atividade, sanando os problemas e chegando a um fator comum de melhoria da empresa, 
fazendo com que isso reflita sobre seus clientes e fornecedores.
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rESumO

O presente estudo aborda a gestão integrada da cadeia de suprimentos e a proposta de um 
portal de agendamento à empresa QSM Distribuidora Logística Ltda, que se caracteriza como 
uma distribuidora atacadista de importação. A pesquisa teve como objetivo analisar a cadeia de 
suprimentos e o alinhamento de seus elos, propondo como melhoria um portal de agendamento. 
Como método utilizou-se a pesquisa diagnóstico, com proposições de planos. Foram descritos 
os processos da empresa e posteriormente foram identificadas deficiências do processo por 
meio de brainstorm com os gestores do processo. O diagrama de Ishikawa foi aplicado, para a 
verificação das causas e das consequências, embasando a proposta de melhoria pela utilização 
de um portal de agendamento, justificando o alinhamento das soluções por meio de análise 
percentual das medidas propostas com cada causa apontada. Os resultados demonstraram 
fatores deficientes nos processos e nas falhas na integração dos elos da cadeia de suprimentos, 
gerando um baixo aproveitamento da capacidade total da empresa. As análises dos quadros 
gerados pelo diagrama de causa e efeito demonstraram que é viável implantar um portal 
de agendamento, para a otimização dos processos em curto prazo. A melhoria foi proposta 
à empresa e à cadeia de suprimentos. Identificou-se que o portal de agendamento pode ser 
aplicado em outros segmentos, por beneficiar a empresa pela otimização de seus processos.

Palavras Chave: Gestão Integrada. Cadeia de suprimento. Portal de agendamento. 
Gerenciamento de Capacidade

1 inTrOduçÃO

O estudo da logística, de acordo com Bowersox e Closs (2009), acontece  para poder 
tornar disponíveis produtos e serviços no local onde são necessitados no momento desejado, 
apoiando principalmente a realização das atividades de produção e de marketing, envolvendo 
a integração de informação, estoque, armazenagem e distribuição.
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Segundo Scandiuzzi (2011), empresas de grande porte brasileiras não trabalham 
efetivamente com uma integração, demonstrando uma perda na otimização da cadeia de 
suprimentos. Essa individualização limita seus ganhos e o desenvolvimento da cadeia de 
suprimentos. Lavratti (2006) concorda com a integração entre fornecedores e clientes e 
suas vantagens, como promoção em economia de escala, compartilhamento de recursos de 
produção, otimização em equipamento e infraestrutura e capacidade de planejamento, pois 
reduz os custos totais.

O portal de agendamento, conforme Mulato (2005 apud NEMECEK, 2002), é uma 
ferramenta de grande auxílio para integrar os processos internos e os elos da cadeia, 
conseguindo interagir com as empresas de forma ativa, rápida e clara.

Esse processo proporciona um cenário que pode ser tomada as tratativas mais adequadas, 
visando à otimização, à agilidade e à eficácia dos processos, assim reduzindo os custos totais 
ao longo da cadeia de suprimentos.

2 fundAmEnTAçÃO TEÓriCA

Para uma melhor compreensão deste trabalho, serão abordados alguns dos 
principais temas.

Para Gomes e Ribeiro (2004), a gestão da cadeia de suprimentos (GCS) é muito 
importante no cenário competitivo, pois são exigidos altos níveis de gestão e critérios 
competitivos bem definidos para atender à necessidade de suprimentos, demanda e, por 
conseguinte, obter o resultado projetado pela empresa.

Fleury (2003) procura destacar o gerenciamento da cadeia produtiva em uma visão de 
estratégia e descendo em toda a rede de forma a se aperfeiçoar, melhorando o desempenho 
e reduzindo os custos totais para todos os envolvidos na rede de suprimentos. Para alcançar 
uma melhor lucratividade, o fator de otimização no gerenciamento e a cadeia de suprimentos 
sem sombra de dúvida são a mudança no perfil do consumidor final, que estabeleceu o 
conceito de puxar, provocando reestruturações no setor atacadista/varejista e fornecedores, 
com parcerias e alianças, com o objetivos de agilizar o sistema just in time das entregas com 
lotes econômicos, agregando valores na margem de contribuição.

Em relação à capacidade de demenda de determinado processo produtivo, Figueiredo 
et al. (2003) e Ballou (2006) apresentam uma mesma compreensão da capacidade, em que 
o dimensionamento de recursos (investimento, espaços, equipamentos, pessoas, etc.) com 
o comportamento da demanda (variabilidade, sazonalidade, expectativas do cliente), o 
equilíbrio perfeito entre a capacidade e a demanda quase nunca são alcançados. Isso ocorre 
pela ocilação acentuada da demanda, quando não se consegue atender, independente de qual 
situação ocorra, se por incapacidade de atendimento ou por escassez de alguns ou todos 
seus recursos, podendo se apresentar de modo inverso com um excesso de recursos. Essas 
são situações negativas para o négocio, seja por perda de vendas, má percepção da qualidade 
de seu serviço [...] ou pelo aumento de seus custos operacionais por ociosidade.
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 De acordo com Figueiredo et al. (2003), a natureza, com fatores sociais, políticos, 
econômicos, climáticos, entre outros, exercem influência sobre a demanda por serviços. 
Alguns desses fatores podem ser reguladores, outros não. Esse conhecimento auxilia o 
gestor a determinar qual ferramenta utilizar para ser efetivo na influência da demanda, 
bem como avaliar a sua capacidade, se tende a se manter no mesmo nível ou sofrer 
algum ajuste. 

Para maior visibilidade da cadeia, os gestores utilizam a Tecnologia de Informação 
como meio de gerir eficientemente sua cadeia de suprimentos. Sendo assim, a Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) é um componente do Sistema de Informação. Spinola 
e Pessôa (1998) afirmam que a Tecnologia da Informação é a adequada utilização de 
ferramentas de informática, comunicação e automação, juntamente com as técnicas de 
organização e gestão, alinhadas com a estratégia de negócios, com o objetivo de aumentar 
a competitividade da empresa.

Algumas das ferramentas tecnológicas que vêm provocando maior impacto no 
mercado são: código de barras, leitoras óticas, EDI, reposição contínua, sofisticados 
sistemas logísticos, etiquetas eletrônicas, sistemas para previsão de vendas e sistemas 
de gerenciamento de banco de dados (CORONADO, 2007, p.15 apud PARENTE, 2001, 
p.17).

Os estudos de Bowersox e Closs (2009) e Novaes (2001) definem o EDI, abreviação 
de Electronic Data Interchange, ou, em português, Intercâmbio Eletrônico de Dados, que 
“é um meio de transferência eletrônica de dados entre empresas, de computador para 
computador, em formatos padrão”.

Para Figueiredo et al. (2003), o WMS é um sistema de gestão integrada de armazéns, 
que operacionaliza de forma otimizada todas as atividades e seu fluxo de informações 
dentro do processo de armazenagem. Essas atividades incluem recebimento, inspeção, 
endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de 
documentos, inventário, administração de contentores, entre outras.

No estudo de Pinto (2007) e Meireles (2001), a técnica Brainstorming é muito utilizada 
com a finalidade de obter o maior número possível de ideias para a solução de um problema 
específico. A ferramenta Brainstorming é utilizada ao longo dos processos de melhoria da 
qualidade, pois extrae o conhecimento e as experiências das pessoas relacionadas.

Por fim, Oliveira (2004) defende que o diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe é 
uma ferramenta para análise de defeitos, falhas, perdas e desajustes do produto à demanda, 
na estruturação de decisões relativas a situações que devem ser mantidas ou eliminadas. 
Esta técnica encoraja um grupo a fixar, para um problema, a solução, e demonstrar que 
problemas podem ter inúmeras causas.

3 mETOdOlOGiA

O  trabalho de pesquisa diagnóstico com proposição de plano, segundo Roesch (1999), 
analisou os processos da empresa QSM Distribuidora e Logística Ltda. e explanou sua gestão 
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da cadeia de suprimento, abordando ineficiência e falta de integração sistêmica e logística ao 
longo da cadeia de suprimentos, com uma abordagem de proposição de um modelo de gestão 
para melhorar a efetividade dos seus processos integrados e níveis de serviço.

A classificação, de acordo com Minayo (2004), da pesquisa quanto à natureza é quali-
quantitativa, que tem como base uma tratativa de análise interpretativa das informações 
coletadas acerca do tema e suas estruturas, para construção de uma pesquisa científica 
em conjunto de análise coletada diretamente da identificação dos processos, utilizando 
ferramentas estatísticas. Foi realizado com dados Primários e Secundários, em aspecto 
exploratória e descritiva, segundo Gil (2002).

A população da pesquisa é o setor atacadista de importação na área da Logística 
Empresarial. Segundo  Roesch (1999), a amostra foi a empresa QSM Distribuidora e Logistica 
Ltda., empresa atacadista de produtos importados e sua cadeia de suprimentos.

4 rESulTAdO dA PESquiSA

Para que se possa compreender melhor o trabalho, é necessário o entendimento do 
fluxo da cadeia de suprimento da empresa QSM, bem como as suas deficiências, assim 
demonstrada na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma da Cadeia de Suprimento da Empresa QSM e suas Deficiências

Fonte:  Dados primários da pesquisa, elaborada pelo acadêmico.
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O fluxograma da cadeia de suprimento da Figura 1 demonstra o fluxo e os processos 
existentes na cadeia de suprimento da empresa. Os processos destacados em azul apresentam 
fragilidades de informação, por se tratar de processos manuais, gerando uma possibilidade de 
erro humano na transmissão da informação. Os processos com o destaque em amarelo são 
processos que necessitam adequação, seja alinhamento externos com: direção, fornecedores e 
clientes ou internos de restruturação de procedimentos e atribuições de algumas atividades.

Utilizou-se o diagrama de Causa e Efeito, por meio de um brainstorm com a gerência 
administrativa e operacional, apontando algumas causas para melhor entender os fatores do 
baixo aproveitamento da capacidade total da empresa, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de Causa e Efeito da empresa QSM

Fonte: Dados primários da pesquisa, elaborado pelo acadêmico.

Com base nas informações dos processos ineficientes da cadeia de suprimento, os efeitos 
agruparam-se por apresentar aspectos comuns, demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Percentual de representatividade de efeito

EFEITOS
Efeitos Qtd sub causas %
Fragilidade de informação 18 42%
Lentidão de processo 8 19%
Ineficiência / retrabalho 7 16%
Alinhamento de processo 5 12%
Outros fatores 5 12%
Total 43 100%

Fonte: Dados primários da pesquisa, elaborado pelo acadêmico.

Alguns efeitos apresentaram mais representatividade em comparação a outros, contudo, 
como se trata de uma cadeia integrada, todos os efeitos são relevantes, porém com menor 
representatividade, identificado como outros fatores.
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As soluções encontradas de acordo com os efeitos também foram agrupadas por 
apresentar aspectos em comum, demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2 - Percentual representatividade de solução

SOLUÇõES
Proposição Qtd sub causas %
Sistematização / Informatização 29 67%
Informação / EDI 5 12%
Procedimentos 5 12%
Outros 4 9%
Total 43 100%

Fonte: Dados primários da pesquisa, elaborado pelo acadêmico.

Para procurar solucionar os efeitos apresentados, ficaram evidenciadas algumas soluções, 
como a sistematização/informatização, que em conjunto com a Informação/EDI, compartilham 
um aspecto dentro da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que representa 
79% das soluções propostas. Ressalta-se a importancia da implantação de um sistema integrado, 
entretanto, para que o baixo aproveitamento das capacidades totais da empresa possa ser mais 
bem solucionado, há necessidade de que todas as soluções apontadas sejam tratadas devidamente. 
Com base nessas informações, foi proposto um fluxograma  demonstrado da Figura 3.

Figura 3: Fluxograma proposto da cadeia de suprimento da empresa QSM 
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Fonte: Dados primários da pesquisa, elaborada pelo acadêmico.

A melhoria proposta no trabalho, levando em consideração as deficiências, as causas e 
os efeitos e as soluções apontadas, foi a sistematização dos processos tanto internos quanto 
externos com ERPe EDI, interagindo em um portal de agendamento por meio de um 
WEBSITE, com fornecedores, importadora, transportadora e clientes.

O Portal de Agendamento é o grande diferencial nesso projeto, proporcionando uma 
nova interação e integração da cadeia de suprimento, desenvolvendo uma virtual unidade 
de negócio, proporcionando um planejamento das empresas envolvidas, possibilitanto que 
os ajustes possam ser realizados antes mesmo de sair da fábrica, atuando diretamente na 
origem da Cadeia de Suprimento e promovendo assim que todos possam melhorar suas 
lucratividades com otimização dos processos e da cadeia de suprimento.

Os resultados demonstraram que o modelo proposto pode auxiliar as organizações, 
principalmente quando inseridas em um ambiente de incerteza, alta competitividade e 
complexidade, com um modelo sistêmico fundamentado em uma cadeia de suprimento 
integrada.

Para estudos futuros, sugere-se a mensuração das janelas de agendamento, integrada 
com o portal de agendamento, assim como a mensuração da capacidade de ocupação 
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tridimensional com relação ao giro de estoque x capacidade de processo, alinhado com o 
portal de agendamento e o desenvolvimento sistêmico do portal de agendamento.
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O AGENCIAMENTO DE CARGAS COMO 
IMPORTANTE ELO DA CADEIA LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL
Maria Carolina Papadam1 

Hilda Maria de Souza Rebello2

rESumO

Os processos relacionados à importação e à exportação são dinâmicos por natureza, exigindo 
que as empresas prestadoras de serviços logísticos neste segmento ofereçam serviços com 
a melhor relação custo/benefício aos seus clientes. Este artigo apresenta o agenciamento 
de carga como importante elemento da cadeia logística, considerando que são operadores 
logísticos intermediadores contratados pelas empresas importadoras e exportadoras. As 
empresas de agenciamento de cargas oferecem serviços de logística integrada de ponta a ponta 
e tem como foco principal o transporte nacional e internacional de cargas, armazenagem, 
despacho aduaneiro, entrega da mercadoria porta a porta, entre outros. O resultado da pesquisa 
apresenta os agentes de cargas como empresas atentas ao mercado e às novas oportunidades 
de negócios, com ramificações em vários países, objetivando oferecer uma logística completa 
de qualidade aos seus clientes. Dentre as principais vantagens oferecidas se podem destacar: 
a redução de tempo na entrega da mercadoria; a adequação dos modais; os melhores custos e 
atendimento customizado ao cliente, tão fundamentais para a competitividade das empresas 
que operam no comércio exterior.

Palavras-chave: Agenciamento de carga. Logística Internacional. Importação. Exportação.

1 inTrOduçÃO

No atual contexto de acirrada disputa por clientes no comércio internacional, as empresas 
precisam transportar suas mercadorias de um país para outro de forma rápida e eficiente a 
fim de cumprir prazos e manterem-se competitivas. A figura do agente de cargas apresenta-
se como um importante intermediário entre a empresa exportadora, transportadora e o 
cliente no destino, por conhecer as etapas do processo de transporte e demais elementos que 
compõem a logística internacional, tais como a identificação de modais mais apropriados 
1 Especialização em MBA em Importação. E-mail: mariacarolina31@hotmail.com
2 Docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Portuária, nas disciplinas de Terminais e Portos I; 
II; III. Mestre em Administração pela UNIVALI (SC). E-mail: hilda.rebello@univali.br
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para o transporte, os trâmites aduaneiros, as normas de cada país, as tarifas, a documentação, 
o seguro, as formas de acondicionamento, a armazenagem e a distribuição, entre outros 
aspectos (CAXITO, 2011).

Segundo Kaspar (2006) e Souza e Moura (2007), a busca por preço era o principal 
foco das empresas importadoras e exportadoras até algum tempo, porém as empresas de 
agenciamentos de cargas vêm ganhando destaque no setor logístico por trazer inovações 
e buscar maior agilidade para as operações de seus clientes. Atualmente o cliente busca na 
contratação de um agente de carga outras determinantes, tais como serviço de qualidade, 
agilidade, redução no prazo de entrega e comodidade.

Neste artigo se verifica a importância do agenciamento de cargas para a logística 
internacional abordando os aspectos teóricos da logística global, da logística brasileira e 
do agenciamento de cargas, por meio de pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, com o 
objetivo de responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a importância do segmento de 
agenciamento de cargas para a logística internacional?

O artigo estrutura-se iniciando com um breve capítulo introdutório; seguido do 
segundo capítulo, no qual se aborda a logística internacional, trazendo uma visão geral 
sobre o tema e sua importância para o comércio exterior. No terceiro capítulo se apresenta a 
logística internacional no Brasil com análise de sua estrutura e os entraves que prejudicam 
o crescimento das empresas brasileiras no comércio mundial. O quarto capítulo traz o 
tema agenciamento de cargas, apresentando sua definição, objetivos, funções, vantagens e 
importância de sua intermediação. No último capítulo se apresentam nas considerações finais 
os resultados obtidos na revisão teórica, destacando os aspectos que tornam os serviços de 
agenciamento de cargas um importante ele da logística internacional.

2 Logística Internacional

Historicamente, a intepretação moderna do termo “logística” se deu no militarismo, 
por meio da necessidade de planejamento com a movimentação e o suprimento das 
tropas. Dessa forma, ainda que restrito, deram-se os primeiros passos logísticos (DAVID; 
STEWART, 2010).

Segundo Leite (2009), a importância das atividades logísticas tornou-se nítida a partir da 
Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de novas metodologias de produção, exemplificadas 
pelo just-in-time, no qual se substituiu a antecipação pela reação à demanda, ao equacionamento 
logístico dos fluxos de materiais em toda a cadeia de suprimentos tornou-se fundamental.

Para Novaes (2004, p. 35), “a logística evoluiu muito desde seus primórdios. Agrega 
valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação à cadeia produtiva”. Na visão de 
Campos e Brasil (2008), a logística é uma das atividades econômicas mais antigas e um dos 
conceitos gerenciais mais modernos. Resumidamente a logística está ligada diretamente à 
compra, à armazenagem e à distribuição de materiais e mercadorias, ou seja, é uma ferramenta 
que está presente desde o início da produção até a sua destinação final, sempre procurando 
diminuir custos.
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David e Stewart (2010) definem a logística internacional como um processo de planejar, 
implementar e controlar o fluxo e a armazenagem de mercadorias, serviços e informações a elas 
relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, localizado em outro país. Além disso, 
deve-se entender que a logística internacional abrange não somente a armazenagem; estufagem 
de container; consolidação de cargas; infraestrutura; serviço burocrático das alfândegas e o 
transporte da parte física em vários modais, mas também com prazos acertados e cumpridos 
em uma cadeia de suprimento, que necessita de efetividade e sistemática entre todos os setores 
de um processo, buscando a otimização global e a redução de custos (SILVA, 2011).

No cenário empresarial, a logística vem se destacando por seu fator diferencial 
de competitividade para as organizações, como exemplo a aceleração no maior giro de 
mercadorias e redução de estoques, atendendo a mercados distantes no tempo certo. Diante 
da concorrência global que as empresas estão inseridas nos dias atuais, esta nova dinâmica 
de mercado é marcada pela agilidade nas informações, trazendo assim a logística como 
uma ferramenta empresarial na busca de garantir a competitividade de um novo modelo de 
gestão que acompanhe o paradigma pós-industrial, cujos fluxos de materiais tendem a ser 
movimentar mais rapidamente (SILVA, 2011).

Hoje nota-se que é essencial a progressão e a manutenção das atividades ligadas à 
logística para o crescimento e para a geração de empregos para todas as indústrias, bem como 
uma alternativa para o êxito e a sobrevivência das organizações no comércio internacional. 
Para Novaes (2004), a logística se apresenta como um dos elementos-chave na estratégia 
competitiva das empresas. Nessa escala, tem-se notado as melhorias e as facilidades que a 
logística internacional tem se inserido no mercado atual, tendo como participação significativa 
para grandes mudanças.

Segundo Gozzi e Petraglia (2002) e Silva (2006), a logística é uma importante atividade 
econômica, além de ser uma ferramenta gerencial contemporânea, porém, para seu bom 
desempenho, é necessário que esteja integrada e opere com objetivos comuns, a fim de 
cumprir seu papel de elo entre toda a cadeia e o cliente final. Monteiro e Bezerra (2010) 
complementam que a logística associa-se diretamente ao relacionamento entre a organização 
e seus clientes, interagindo de forma eficiente com a cadeia produtiva para conquistar o 
objetivo final: estar competitivamente atuando no mercado.

2.1 A logística Internacional no Brasil

De acordo com VaZquez (2012), a partir de 1990, com a redução das alíquotas de 
importação, é que se puderam notar as mudanças ligadas à área de comércio exterior no Brasil, 
quando as empresas brasileiras foram forçadas a ser mais competitivas ou poderiam perder seu 
mercado (até mesmo fechar as portas) devido ao aumento da concorrência. Foi então, a partir 
dessas mudanças, que a logística vem se destacando e tornando papel fundamental dentro das 
empresas que desejam competitividade, diferencial e agilidade (FIGUEIREDO, 2003).

Segundo Figueiredo (2003), a logística no Brasil passou por profundas transformações 
em direção a uma maior sofisticação. Essas transformações são evidenciadas em diferentes 
aspectos, sejam eles relacionados à estrutura organizacional, às atividades operacionais, 
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ao relacionamento com os clientes ou às questões financeiras. Nesse contexto de 
globalização, a logística se tornou uma atividade importante nas organizações perante a 
concorrência global, que requer agilidade para acompanhar um novo modelo de gestão 
pós-industrial, cujos fluxos de materiais tendem a se movimentar mais rapidamente 
(SILVA, 2011).

Diante desse cenário, um dos diferenciais, além da questão de valor, é a melhor logística 
oferecida, que pode influenciar na decisão final do cliente. Esses processos determinam, dentre 
outros aspectos, o custo de distribuição e o prazo de entrega do produto (a agilidade). Esses 
fatores tornam-se mais críticos no comércio exterior, cuja competitividade das organizações 
é fortemente gerada (LEITE, 2009; SILVA, 2011).

A logística aparece neste contexto como uma ferramenta fundamental ao contribuir 
para o aumento da flexibilidade, melhoria nos serviços e redução dos custos; fatores 
imprescindíveis para qualquer empresa competir no cenário atual. A importância da logística 
no Brasil não deriva apenas do volume de recursos movimentados, mas, principalmente, 
da clara percepção de que a logística representa um papel estratégico, o que pode gerar 
vantagem competitiva sustentável para as organizações. A logística é um fator essencial na 
contribuição para o sucesso ou insucesso das empresas (DANTAS 2000; BALLOU, 2007; 
MAGRINELLI; FERREIRA, 2010).

Sobre a vantagem competitiva na logística internacional no Brasil, deve-se citar a atual 
situação do sistema de transportes brasileiros. Neste quesito, conforme Rodrigues (2007) 
e Ludovico (2012), o Brasil ainda enfrenta grandes problemas, principalmente estruturais. 
De um lado é visto a forte modernização nas empresas, que demandam cada vez mais 
serviços logísticos eficientes e confiáveis. De outro lado, a péssima infraestrutura pela 
falta de priorização de investimentos governamentais afeta a qualidade dos serviços, saúde 
financeira dos operadores, bem como o desenvolvimento econômico e social do país. Dessa 
forma, há um desequilibro entre a crescente demanda por transporte de qualidade para 
ganho de competitividade e a falta de investimentos necessários à manutenção e à expansão 
da infraestrutura correspondente (RODRIGUES, 2007; LUDOVICO, 2012).

Conforme dados do CNT (2011), o transporte rodoviário é responsável pela 
movimentação de mais de 60% de toda a carga que trafega no território nacional. Esse 
cenário mostra que a economia brasileira ainda é bastante dependente do transporte 
rodoviário, apesar das características físicas brasileiras serem favoráveis à utilização de 
outros modos, como o ferroviário e o aquaviário (principalmente para o transporte de 
grandes quantidades de cargas por longas distâncias). E este é um dos maiores problemas 
no Brasil, a predominância absoluta do transporte rodoviário, enquanto em países mais 
desenvolvidos há estrutura e agilidade em outros meios de transportes, trazendo uma 
maior competitividade (CNT, 2011).

Na Figura 1 se podem notar os principais problemas que afetam a eficiência do 
transporte brasileiro de cargas, sendo eles: desbalanceamento da matriz de transportes; 
legislação e fiscalização inadequadas; deficiência da infraestrutura de apoio e insegurança 
nas vias.
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Fonte: COPPEAD UFRJ.

2.2 Agenciamentos de cargas 

O agente de cargas, também conhecido como freight forwarder ou transitário de cargas, 
é definido no âmbito do comércio exterior como um prestador de serviço por sociedade 
empresária organizada para intermediar a venda de transporte, sendo ele marítimo e aéreo, 
mediante a emissão do respectivo conhecimento de embarque. “O agente, como próprio 
nome explica, é a figura normalmente ligada ao transportador, que, em seu nome, obtém 
a carga para a empresa aérea ou marítima, sendo comissionado por essa arregimentação” 
(LUDOVICO, 2012).

Os IFFs (International Freight Forwarders) são prestadores de serviços logísticos 
com atuação nas transações internacionais, habilitados a cuidar de todo o processo 
para exportadores e importadores, principalmente em seus aspectos logísticos desde o 
momento em que a mercadoria está pronta para ser despachada até a entrega no destino 
final (KASPAR, 2006).

Os IFFs ou operadores logísticos representam as empresas que cuidam da 
movimentação, armazenagem, transporte, processamento de pedidos e controle de 
estoques de seus clientes, podendo atender várias empresas, inclusive concorrentes, 
por meio de acordos preestabelecidos e contratos de confidencialidade (CAXITO, 2011, 
p.: 222). Seu objetivo é atender às organizações que exportam ou importam produtos, 
cuidando de todos os detalhes existentes no processo, como a coleta, a consolidação, o 
envio e a distribuição de cargas. Em alguns casos é responsável também pelas liberações 
alfandegárias, preparação dos documentos e organização de envios, armazenagem e 
entrega dos materiais (DHL, 2011).

Figura 1: Baixa eficiência no transporte de cargas
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Segundo Kaspar (2006), os IFFs surgiram com o papel de intermediar a reserva de 
espaço nos navios e nos aviões. Posteriormente, passaram a atuar também na consolidação 
de cargas, adicionando vários outros serviços logísticos, até chegar ao atual estágio em que 
um exportador pode cuidar apenas da produção e da venda, deixando as demais atividades a 
cargo do IFF. O setor de agenciamento de carga tem evoluído muito, especialmente no que 
tange à ampliação de sua gama de serviços. Estes vêm se destacando na montagem de grandes 
projetos logísticos e são capazes de unir prestadores (modais, profissionais, infraestrutura, 
etc.) e oferecer mudanças que, de fato, podem transformar a vida das empresas (SOUZA; 
MOURA, 2007).

Vieira (2009) relata que os agentes de cargas são organizadores do transporte 
internacional e têm como principais funções: a contratação do transporte, atuando como 
um intermediário entre o cliente e empresa transportadora (armadores e cias aéreas); a 
recepção das mercadorias no porto e sua entrega ao transportador terrestre; o cumprimento 
de formalidades administrativas; e a consolidação e desconsolidação de cargas.

Uma operação completa (chamada door to door) seria resumidamente realizar os seguintes 
serviços dentro do processo logístico: coletar o produto na fábrica do exportador; embalar 
e marcar a mercadoria; emitir documentos pertinentes à operação e ao despacho; emitir 
seguro; estufar; realizar o transporte do armazém até o terminal de embarque; intermediar o 
transporte internacional até a chegada ao porto de destino; fazer a conferência da carga para 
verificar se ocorreram avarias; desconsolidar; realizar o despacho aduaneiro e a distribuição 
da carga para um armazém ou local de destino definido (VIEIRA, 2009).

Vale ressaltar também que até algum tempo as empresas importadoras e exportadoras 
necessitavam buscar a contratação isolada de diferentes empresas para cada tipo de serviço 
e/ou transporte utilizado. Atualmente esse segmento pode se responsabilizar pelo controle 
e pela documentação de uma operação de exportação e importação, utilizando mais de um 
modal para a mesma operação, trabalhando em parcerias com empresas de despacho aduaneiro, 
de armazém, de transporte rodoviário, etc. Assim, o cliente contrata um único prestador de 
serviço que se responsabiliza por toda operação e contratação de terceiros (NOVAES, 2004).

Ludovico (2012) menciona que os agentes de cargas vislumbraram a oportunidade 
de crescer e se estabelecer no mercado trazendo um diferencial aos clientes importadores 
e exportadores, montando seus próprios departamentos especializados em importação, 
exportação, seguro internacional de carga, transporte, distribuição e uma equipe de 
profissionais especializados para melhor atender a seus clientes, bem como fornecer 
competitividade nas operações de comércio exterior. O autor complementa que é de extrema 
importância a intervenção de uma empresa de agenciamento de carga na negociação dos 
fretes para que um produto se torne competitivo e assevera que o transitário de cargas é 
figura fundamental no comércio exterior de qualquer país.

3 PrOCEdimEnTOS mETOdOlÓGiCOS

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se o método qualitativo, que de acordo com 
Oliveira (1997) não visa numerar ou medir unidades e dimensões, mas sim apresentar a 
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relação de causa e efeito do fenômeno e suas razões. Segundo o autor, para a realização 
de uma pesquisa qualitativa, faz-se necessária uma série de leituras sobre o assunto 
pesquisado, para posteriormente descrever os diferentes pontos de vista dos autores ou 
especialistas sobre o assunto.

Para a coleta de dados foram utilizados o método bibliográfico e o método documental. 
Segundo a Marconi e Lakatos (1999), a pesquisa bibliográfica tem por objetivo colocar o 
pesquisador em contato com todos os materiais que já foram escritos, ditos ou filmados 
e que já estejam publicados. Já a pesquisa documental, de acordo com Gil (1994), vale-se 
de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa, tais como: documentos oficiais, contratos, 
diários, gravações, etc.

A pesquisa é de caráter descritivo, tendo como objetivo discorrer sobre a relação entre 
variáveis e expor as principais características. Conforme Gil as pesquisas descritivas (2002, 
p. 42), “[...] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos”.

4 rESulTAdOS E COnSidErAçÕES finAiS

O serviço de agenciamento de cargas ainda é considerado um segmento recente visto, 
que vem ganhando destaque na logística internacional e no comércio exterior mundial nos 
últimos anos. Apesar de oferecer oportunidades devido ao enorme potencial do mercado 
internacional e da crescente procura do conceito de logística integrada no Brasil, o setor 
enfrenta problemas relacionados à péssima infraestrutura logística do país. Falta de 
conhecimento sobre a indústria e suas necessidades, dificuldade de identificação de parceiros 
logísticos, equilíbrio entre redução de custo e fornecimento de um serviço de qualidade estão 
entre os principais agravantes que se é enfrentado nesse segmento.

Os agentes de cargas são considerados um segmento promissor que vem evoluindo 
e crescendo nos últimos anos e um elemento chave nas operações logísticas das empresas 
importadoras e exportadoras do país. Para o fortalecimento do setor, faz-se necessária a 
melhoria de alguns aspectos, tais como a capacitação de recursos humanos e maiores 
investimentos em tecnologia. Outro fator importante é manter uma parceria sólida e 
saudável entre prestadores de serviços e clientes, visando tanto à redução de custos, quanto 
ao gerenciamento correto dos serviços da logística integrada.

Outro ponto a ser ressaltado são as vantagens na terceirização de um serviço a ser 
contratado no processo logístico. É importante a empresa contratante analisar se tais 
benefícios se enquadram no seu porte e na sua necessidade, porém a terceirização se torna 
uma vantagem competitiva para a maioria das empresas importadoras e exportadoras no que 
se refere ao aumento da qualidade de serviços; à busca por redução de custos; à apresentação 
de alternativas logísticas, melhorando tempo e fluxo da operação; e; por fim; a um maior 
foco no investimento do negócio, pois a função primordial de um operador logístico como os 
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agentes de cargas é trazer melhores benefícios aos seus clientes, do contrário, a contratação 
desse serviço não se faria necessária.

Esta pesquisa proporcionou o entendimento sobre as vantagens e as motivações para 
a contratação de um agente de carga como um operador logístico no processo de uma 
importação e exportação, aprofundando as contribuições acerca da contratação deste tipo 
de serviço para a logística internacional. Também trouxe o entendimento de que a logística 
internacional não é somente transporte internacional, e sim um conjunto de atividades 
relacionadas desde a comunicação inicial até a venda efetiva do produto no mercado, o que 
mostra de forma clara que os operadores logísticos são parte integrante e fundamental para 
o comércio exterior.
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rESumO

As crises mundiais e a redução no repasse de recursos da União e Estados obrigaram os 
municípios a rever as formas de obtenção de dinheiro. Uma delas é melhorar seu sistema de 
arrecadação. Vale destacar que esta não é só uma luta por recursos, mas também uma obrigação 
estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas investir na melhoria da arrecadação 
traz aumento na receita dos municípios? Para responder esta questão, o objetivo geral desta 
pesquisa é o de identificar o retorno das implantações de melhorias feitas na fiscalização 
tributária na Prefeitura Municipal de Biguaçu. A metodologia proposta para obtenção dos 
resultados foi a aplicação de um estudo de caso e documental. Na análise dos resultados 
observou-se que a receita mais que dobrou, o que também é inédito, pois em um histórico 
de 10 anos isso não aconteceu com nenhuma das cidades pesquisadas. Na comparação da 
evolução percentual da receita de Biguaçu com os municípios vizinhos, Biguaçu se destacou 
com quase o dobro de crescimento sobre o segundo melhor desempenho, entre os anos de 
2002 a 2011.

Palavras-chave: Recursos. Arrecadação. Lei de Responsabilidade Fiscal.

1 inTrOduçÃO

Em 2008, com a crise financeira mundial iniciada nos Estados Unidos pelo não pagamento 
de hipotecas imobiliárias, vários países sofreram consequências em suas economias, dentre 
eles o Brasil.

Com o objetivo de reduzir esse impacto, o governo federal, entre outras medidas, 
reduziu a alíquota do IPI sobre automóveis e, posteriormente, sobre material de construção 
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e a linha branca de eletrodomésticos. Até aí nada demais se não um governo querendo salvar 
sua economia e evitar o desemprego.

Acontece que nosso sistema tributário também é complexo entre aqueles que cobram 
e, no caso do IPI, sua arrecadação é repartida entre outros entes da federação, por meio do 
Fundo de Participação dos Municípios, formado pela soma de 23,5% da receita bruta do 
IR e do IPI. Por isso é possível o governo federal aumentar sua arrecadação mesmo com a 
desoneração do IPI e, ao mesmo tempo, os estados e os municípios se encontram cada vez 
mais em estado de emergência para fechar suas contas, pois boa parte de sua receita vem 
desta repartição.

A redução no repasse de recursos da União para Estados e Municípios obrigou estes 
últimos a se adaptarem a uma nova realidade na qual cada vez mais serão obrigados a 
caminharem sozinhos.

Diante deste cenário de restrição financeira, a problemática da pesquisa é: que melhorias 
foram implantadas na fiscalização tributária do município de Biguaçu para a geração de 
aumento de sua receita?

  A fim de responder esta questão, tem-se como objetivo geral identificar o retorno das 
implantações de melhorias feitas na fiscalização tributária de Biguaçu/SC.

 Para tal, inicialmente, será comentado sobre a Lei Complementar 101/200, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre os artigos 145 e 156, os quais instituem os 
tributos de competência da união, estados e municípios, da Constituição Federal de 88 
e sobre os artigos específicos do Código Tributário que tratam sobre os impostos de 
competência dos municípios.

Mostra-se ainda o levantamento das receitas próprias obtidas pelo município após 
a implantação das melhorias, apontam-se outros benefícios decorrentes das implantações 
de melhorias realizadas na fiscalização tributária, compara-se a evolução percentual da 
receita de Biguaçu com os municípios vizinhos e sugeriram-se novas ações para aumento 
da receita.

2 rEfErEnCiAl TEÓriCO

A dificuldade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para fechar suas contas 
vem desde antes da crise de 2008. Antes do Plano Real (1994), a estabilidade das contas 
públicas era camuflada por meio da inflação. O governo atualizava sua receita de forma mais 
benéfica do que a despesa, ou seja, sempre parecia arrecadar mais do que gastava.

A Constituição Federal de 1988 exigiu dos Estados a organização em termos 
orçamentários e entre outras exigências, estabeleceu que a Lei Complementar disporá sobre 
finanças públicas. Diante dessa situação, o Governo Federal tomou a iniciativa de tentar 
colocar as finanças públicas em ordem: não se deve gastar mais do que arrecadar. Demorou 
um pouco, mas doze anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 deu origem à 
Lei Complementar 101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
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além de regulamentar o artigo 163, parágrafo I da Constituição de 1988, exige do gestor 
público mais responsabilidade na administração dos recursos. Prevê ainda punições mais 
severas para aqueles que descumprirem o que está determinado na própria lei. Agora, para 
gastar mais, é necessário arrecadar mais também.

Para atender a esta exigência, o artigo 11 da LC 101/2000 trata dos requisitos essenciais 
da responsabilidade na gestão fiscal, desde a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação.  Ou seja, não basta ser 
responsável pelo tributo, mas deve o ente realmente arrecadá-lo (CRUZ, 2000).

Para dar continuidade ao que se propõe neste artigo, é importante comentar sobre a 
legislação que dá sustentação à arrecadação dos entes públicos.

Inicia-se pela CF de 88, em seus arts. 145 e 156, que tratam dos tributos de competência 
de cada ente público. O artigo 145 cita que os tributos que poderão ser instituídos pelos 
entes arrecadadores são os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Já o artigo 156 
diz que os impostos de competência dos municípios são o Imposto de Propriedade Predial 
e Territorial e Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o 
Imposto Sobre Serviços (ISS).

O Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
foi recepcionado pela CF 88 com status de Lei Complementar, pois exige o seu uso como 
regulador de limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em 
matéria tributária, entre outros.

Com base no que define a Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional, 
cada município tem ainda o seu Código Tributário Municipal, que no caso do município 
pesquisado, foi estabelecido pela Lei Complementar 003/2007 e institui os impostos e as 
taxas de sua competência conforme disposto nos respectivos artigos: 4º o IPTU; 29 o ITBI; 
42 o ISS; 144 a Contribuição de Melhoria e 88 as taxas.

Para que os municípios executem a efetiva arrecadação dos impostos, das contribuições 
e das taxas, é preciso respeitar o que trata o art. 13 da LC 101/2000, o qual faz menção da 
necessidade de especificar, nas receitas previstas, medidas de combate à sonegação, entre 
outras, pelo ente no sentido de cobrar o que realmente lhe é devido.  Não basta instituir o 
tributo e lançar a receita como prevista, mas se exigem medidas que demonstrem o esforço 
fiscal de cobrar.

Além do que foi determinado na LC 101/2000 para estimular o aumento na arrecadação, 
foi promulgada a Emenda Constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003, que traz a seguinte 
redação do art. 37, inciso XXII:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 (...)

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
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servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização 
de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

Importante destacar que não somente os recursos serão prioritários para as 
administrações tributárias, mas também a existência de um trabalho integrado, assim 
como a troca de informações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além 
da precedência destas sobre os demais setores administrativos, conforme o inciso XVIII 
do mesmo artigo:

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;

Claro que toda essa movimentação para cobrar tributos não agrada a todos de forma 
geral. Aspectos históricos de comportamento da população, tais como tratar a coisa pública 
como de ninguém, em vez de todos; processos eleitorais baseados em aumento de despesas 
e redução de receitas para popularizar o candidato são comuns. Concessão de isenções, 
redução de impostos e taxas e ampliação de serviços exigem mais recursos públicos e isso 
é incompatível com a redução de carga tributária. Se há possibilidade de um gasto público 
maior, é evidente que se deve arrecadar mais (BRUNO, 2008).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto ao procedimento, a presente pesquisa pode ser classificada como estudo de 
caso e documental, já que procura detalhar um objeto, mas também utilizando documentos 
oficiais e relatórios, sendo que esta última situação caracteriza a coleta de dados. Segundo 
Beuren (2003, p. 84), o estudo é concentrado em um único caso, possibilitando ao pesquisador 
verificar in loco os fenômenos a serem pesquisados, sendo esta a modalidade realizada com 
mais frequência entre pesquisadores.

Já para Pádua (2000, p. 65), a pesquisa documental é baseada em documentos não 
fraudados, além de dados estatísticos, a fim de descrever fatos.

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é qualitativa, uma vez que não emprega 
nenhum instrumento estatístico para numerar ou mensurar características de certos grupos 
(BEUREN, 2003, p. 91). Tem como foco a análise e a interpretação de dados, aprofundando 
assim a informação obtida.

O tipo de análise feita é a documental, uma vez que é totalmente baseada em dados 
coletados da própria Prefeitura de Biguaçu, de outras prefeituras e entidades da administração 
pública, como tribunais de contas, demonstrando, assim, evoluções históricas e comparações 
entre os dados levantados. Para Richardson apud Beuren (2003, p. 140), tal análise está baseada 
em estudos de vários documentos, a fim de descobrir as circunstâncias que se relacionam.
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4 imPlAnTAçÃO dE mElhOriAS nA ArrECAdAçÃO TriBuTáriA 
dE BiGuAçu

Para fazer obras e melhorar os serviços prestados à população existem poucos caminhos. 
Um deles é aumentar o valor do repasse da União e dos Estados aos municípios e o outro 
seria aumentar a arrecadação própria. Como a primeira sugestão independe da vontade do 
gestor municipal, a segunda é a mais possível, pois depende de sua vontade, e claro, da 
capacidade contributiva da população, que neste caso significa a capacidade da população 
recolher seus impostos em dia, sem efeito confiscatório, ou seja, arrecadar sem ir além da 
condição de pagamento do contribuinte.

O gestor público, ao tomar a segunda decisão, se vê num impasse, pois medidas voltadas 
para cobrança de tributos não agradam a quase ninguém.

Biguaçu passou por dilema parecido em 2009, quando foi dado início aos trabalhos 
para reformulação do setor de arrecadação. O objetivo não era apenas arrecadar mais, 
mas também ampliar a base de contribuintes e conscientizar sobre a importância da 
arrecadação correta dos tributos.  Alguns pagavam alguma coisa, e muitos não pagavam 
nada. Para isso foi primordial modificar leis, aumentar a quantidade de servidores 
dedicados à fiscalização, além de melhorar a estrutura física, aprimorar rotinas de trabalho 
e capacitar o pessoal.

Para dar prosseguimento à reestruturação, na contramão eleitoral e seguindo o que 
determina a Constituição Federal e LC 101/2000, a Prefeitura de Biguaçu, por meio da LC 
33/2010, reestruturou a fiscalização tributária, criando o conselho municipal de contribuintes, 
a comissão municipal de assuntos tributários, a criação dos cargos de agente fazendário e 
técnico de cadastro, entre outros. O foco desta lei não foi somente o aumento da arrecadação, 
mas também melhorar o serviço prestado ao contribuinte por meio da criação de gerências 
específicas para cada tipo de cadastro (mobiliário e imobiliário) ou etapa (arrecadação e dívida 
ativa), e melhor possibilidade de análise dos recursos interpostos pelos contribuintes contra 
cobranças realizadas pelo governo municipal.

Além da Lei Complementar 33/2010, que definiu a estrutura básica da Secretaria da 
Fazenda, foi aprovado ainda em 2010 o Regulamento do ISS (RISS) pelo Decreto Municipal 
de nº74. Estas determinações legais foram importantes para definição de uma nova estrutura, 
mais preparada e com papéis definidos. O RISS proporcionou uma melhor aplicação da 
legislação municipal, especialmente a aplicação da LC 003/2007, que estabelece o Código 
Tributário Municipal.

Antes dessa reestruturação, eram aproximadamente sete funcionários para atender ao 
contribuinte no balcão, fiscalizar, lançar tributos e visitar empresas, entre outras atividades. 
Nenhum dos 7 funcionários era fiscal concursado, exigência mínima, já que é considerada 
uma carreira de estado.  Após a reestruturação legal e efetiva que passou o município, o 
setor de arrecadação tem um diretor, conta com 9 fiscais concursados, 6 gerentes (cadastro 
imobiliário, cadastro mobiliário, dívida ativa, arrecadação, fiscalização e informática), além de 
5 estagiários.
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Cabe destacar que nem todas as atividades desempenhadas pelo setor estão voltadas 
para o aumento na arrecadação pura e simples ou tem grande impacto financeiro. Muitas 
ações são mais importantes pela informação que levam do que o dinheiro que deixam, 
mas de grande importância para quem recebe, como a emissão de certidões negativas, 
solicitação de pareceres, reconhecimento de isenções, emissão de guias de recolhimento, 
registro de livros de serviço, emissão de notas fiscais avulsas, suporte para nota fiscal 
eletrônica, entre outras.

Com uma estrutura definida, o estabelecimento de rotinas foi facilitado.  Era comum 
um funcionário executar tarefas que outro já fazia, ou deixar de atender alguma solicitação 
por considerar que outro faria. Agora com as funções definidas, cada funcionário sabe como 
executá-la. Para melhor entendimento, a Figura 01 mostra o esquema simplificado das etapas 
para constituição do crédito tributário.

Figura - 01: Etapas de constituição do crédito tributário da Prefeitura Municipal de Biguaçu

Fonte: Primária.

A etapa 1 se trata da Notificação de Lançamento, já na etapa 1.1 – Contribuinte Paga, 
fim do procedimento (poucos casos).

Na etapa 2, não há pagamento e: 2.1 – Contribuinte faz reclamação contra a 
Notificação de Lançamento, a Fiscalização faz Informação Fiscal argumentando contra 
as razões apresentadas pelo contribuinte. Gerência de Arrecadação faz suspensão da 
cobrança; 2.2 - COMAT faz análise. Primeira etapa do contencioso administrativo. Contra 
decisão cabe recurso ao Conselho de Contribuintes. 30 dias para recurso; 2.3 – Conselho 
de Contribuintes, última instância do contencioso administrativo tributário. 30 dias para 
fazer pagamento; 2.4 – Se há pagamento, acaba aqui o processo. Se não há, segue o processo 
para Dívida Ativa.

A etapa 3 trata da Dívida Ativa – Valor da Notificação de Lançamento é inscrito em 
dívida ativa para posterior cobrança judicial, caso não seja feito pagamento na decisão do 
conselho, ou antes da própria inscrição, sem o contencioso.  Prazo de 30 dias para pagamento 
após aviso.

Na etapa 4 é a Execução Fiscal – Valor é cobrado judicialmente.

Com relação à estrutura física também ocorreram mudanças significativas. Antes todos 
os procedimentos eram realizados em uma mesma sala, com pouco espaço, computadores 
antigos e com muito barulho.
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Aqui cabe destacar não a melhoria de um setor, mas de vários, e o que fez diferencial 
nos serviços prestados pelo município aos cidadãos foi a criação do Pró-cidadão. Neste local, 
além de um espaço mais adequado para atendimento ao contribuinte e para trabalho dos 
gerentes, também funcionam o protocolo municipal, atendimento dos bombeiros, vigilância 
sanitária, ouvidoria, Fundação Municipal do Meio Ambiente de Biguaçu (FAMABI), 
PROCON, Assistência Social e emissão das carteiras de trabalho e identidade. São vários 
serviços em um mesmo espaço, o que dá agilidade aos atendimentos que necessitam de vários 
documentos de vários órgãos, como a emissão do Alvará de Funcionamento, por exemplo.

Como já mencionado, o detalhamento das tarefas trouxe contribuições e agilidade nos 
atendimentos e isso de deveu em função das definições legais estabelecidas e modelos de 
documentos padronizados, e parte por consequência da mudança na estrutura física, que 
permitiu criar espaços mais adequados para manuseio e arquivamento de processos, além de 
áreas reservadas de trabalho, separadas do atendimento ao público.

Importante frisar que estas mudanças não foram implantadas ao mesmo tempo e de 
forma rápida. A legislação municipal foi aprimorada em 2010, enquanto que o Pró-cidadão 
foi inaugurado em 2012. Além disso, algumas melhorias dependem de recursos de programas 
de incentivo à ação fiscal, e a aprovação dos projetos para obtenção destes recursos, às vezes, 
demora certo tempo.

Até agora as mudanças citadas foram benéficas para o contribuinte que pode contar 
com um espaço adequado para ser atendido, pessoal especializado, vários serviços, além dos 
tributários, em um só lugar; os funcionários têm um bom lugar para trabalhar, além do 
recebimento de incentivos financeiros, tais como retribuição no aumento da arrecadação; e a 
Prefeitura, que teve como objetivo principal o aumento da arrecadação.

O procedimento de fiscalização é demorado e pode levar até anos, dependendo da 
quantidade de documentos, atrasos na apresentação dos mesmos ou dificuldade para obtenção 
de provas. Ou seja, a entrada de recursos que dependam exclusivamente de ação fiscal não é 
imediata. E ainda tem a possibilidade de discussão na esfera judicial, o que pode atrasar ainda 
mais o recolhimento dos tributos por intermédio da fiscalização.

Mas com pouco mais de dois anos de efetivo funcionamento (ou de avanços consideráveis, 
uma vez que sempre existe o que ser aprimorado) os resultados financeiros estão muito além 
daquilo que eram antes.

A Figura 01 mostra a diferença entre receita lançada e arrecadada (que efetivamente 
entraram nos cofres públicos). É nítido que o comportamento de ambos os tipos de receitas 
mudaram radicalmente a partir de 2010, após as modificações no setor de fiscalização.

As receitas arrecadadas duplicaram entre 2009 e 2012 e as lançadas mais que triplicaram 
no mesmo período, sempre de forma crescente. O que comprova também que uma maior 
presença fiscal colabora no aumento da arrecadação.

As formas como esse aumento foi possível são diversas, desde simples atos, como 
atualização da planta de valores, que permitiu aumento na arrecadação do IPTU, até fiscalizações 
em grandes empresas de demoraram mais de um ano para conclusão dos trabalhos.
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Figura 02 - Receitas lançadas e arrecadadas de 2005 a 2011 da Prefeitura Municipal de Biguaçu

Fonte: Primária

O Quadro 01 mostra o comportamento da receita própria de 2002 a 2011 dos quatro 
maiores municípios da grande Florianópolis.

Quadro 01 - Receita própria dos municípios da grande Florianópolis de 2002 a 2011

Ano Biguaçu Palhoça São José Florianópolis

2002 1.610.065 7.748.835 21.501.313 128.878.824

2003 1.931.985 9.307.548 24.134.832 159.696.013

2004 2.173.845 9.346.349 26.093.117 165.960.159

2005 2.866.566 9.916.579 32.618.469 189.094.433

2006 3.940.757 13.817.966 38.217.922 191.312.426

2007 5.221.532 18.427.923 40.827.571 246.754.023

2008 7.104.399 22.597.793 53.370.024 286.711.927

2009 7.646.092 27.433.114 58.815.668 312.996.846

2010 15.118.464 36.813.697 70.111.034 380.840.763

2011 16.423.113 44.522.497 86.224.439 400.774.968

Evolução de 02 a 
09

475% 354% 274% 243%

Evolução de 02 a 
11

1020% 575% 401% 311%

Fonte: Primária.

Comparando a evolução de 2002 a 2009, Biguaçu já tinha o maior crescimento entre 
os municípios, mas com percentual de crescimento mais próximo dos demais. Já a evolução 
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de 2002 para 2011, com dois anos de efetivo funcionamento do setor de arrecadação, o 
crescimento foi quase duas vezes maior que a cidade de Palhoça, segundo maior crescimento 
entre os quatro municípios da região.

5 COnCluSÕES

Para minimizar o impacto da redução no repasse de recursos da União e dos Estados e 
também ampliar sua capacidade de investimento, o município de Biguaçu reformulou sua área 
de tributação e com isso foi possível verificar que muita coisa melhorou com o investimento 
feito neste setor.

Ao comparar receitas próprias obtidas pelo município após a implantação das melhorias, 
verificou-se que, no período de 2009 a 2011, a receita mais que dobrou, o que também é 
inédito, pois em um histórico de 10 anos isso não aconteceu com nenhuma das cidades 
pesquisadas. O reflexo disso são melhores serviços e mais obras para a população.

Ao comparar a evolução percentual da receita de Biguaçu com os municípios vizinhos, 
verificou-se que a receita de Biguaçu se destacou com quase o dobro de crescimento sobre o 
segundo melhor desempenho entre os anos de 2002 a 2011. É mais que o triplo, comparado 
com Florianópolis.

Ao apontar outros benefícios decorrentes das implantações de melhorias realizadas, 
verificou-se que os benefícios obtidos pelos funcionários são nítidos, tais como melhorias na 
estrutura funcional, na condução dos trabalhos executados, na remuneração e treinamento. 
Há de se considerar que as melhorias foram realizadas de maneira gradual e que existe 
muito por fazer.

Cabe destacar que em números não é possível avaliar com exatidão outras melhorias, 
mas também importantes, como o serviço de suporte à Nota Fiscal Eletrônica, referência na 
região, e o fim da acumulação indefinida de processos no setor de tributação.

Existe ainda falta de pessoal em algumas etapas do processo de cobrança, como dívida 
ativa e julgamento dos recursos em primeiro e segundo graus; a fiscalização de posturas é 
separada da tributação, o que não gera nenhum tipo de ganho. Outro fator importante que 
deve ser considerado é a aposentadoria de alguns servidores, o que aumentará ainda mais 
a necessidade de novo concurso. Sendo assim, estas dificuldades atuais e futuras devem ser 
observadas pela administração para que os bons resultados deste trabalho inédito na cidade 
não sejam prejudicados.
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