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Apresentação

Prezados leitores

É com muita satisfação, e consciente da responsabilidade do ensino e da pesquisa como 
agentes transformadores da sociedade, por meio do conhecimento disseminado, que a FAE 
Centro Universitário disponibiliza à comunidade acadêmica a nova edição da Revista da FAE.

De cunho multidisciplinar, a Revista da FAE traz à reflexão temas relacionados à estraté-
gia de marketing, gestão ambiental e sustentabilidade, educação e pesquisa, empreendedo-
rismo, entre outros.

Voltados para os estudos relacionados ao marketing, Ana Maria Machado Toaldo e 
Fernando Bins Luce apresentam o artigo Processo de estratégia de marketing – a criatividade 
como seu resultado; e Luciano Augusto Toledo e Ana Carolina de Toledo, o artigo Internet e 
composto de marketing: o caso Unimed Seguros. 

Fernando Wolf, Eolo Marques Pagnani, Dirceu da Silva e Luciano Augusto Toledo analisam 
e discutem a relação entre os fabricantes e os produtos na cadeia de valor do setor de indústria 
elétrica, no artigo Indústria Elétrica brasileira: o caso dos fabricantes e compradores industriais.

Os fatores que levam empresas a adotarem diferentes práticas de gestão ambiental é o 
tema do artigo Práticas de gestão ambiental e seus fatores determinantes em empresas de 
transporte, com autoria de Mônica Cavalcanti Sá de Abreu, Alexandra Alencar Siebra, Larissa 
Teixeira da Cunha e Sandra Maria dos Santos.

Fernando Dudeque Andriguetto e Ubiratã Tortato tratam da sustentabilidade e de como 
esse tema é abordado nos principais congressos de gestão de operações do Brasil e da 
Europa, no artigo sob o título Pesquisa acadêmica em sustentabilidade: comparação entre 
brasileiros e europeus.

Na sequência, o artigo Avaliação do emprego da técnica de modelagem de equações 
estruturais em teses e dissertações de universidades públicas de alta performance, de 
Leandro Campi Prearo, Maria Aparecida Gouvêa e Maria do Carmo Romeiro, é resultado de 
um amplo estudo sobre a adequação no uso de técnicas estatísticas multivariadas em teses 
e dissertações.

O sétimo artigo – Política de avaliação do MC/INEP –, cuja autoria é de Celma Duque, Jorge 
Expedito de Gusmão Lopes, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, José Francisco Ribeiro 
Filho e Marcleide Maria Macêdo Pederneiras, objetivou identificar a percepção dos agentes 
envolvidos no processo de avaliação e reconhecimento dos cursos de Ciências Contábeis de 
instituições públicas.

Rogério Ferreira Teixeira e Lucas Barbosa e Souza, no artigo Empreendimentos solidá-
rios: uma abordagem fenomenológica na Associação Comunitária dos Quilombos da Barra da 
Aroeira, Santa Teresa do Tocantins (TO), investigaram as práticas da economia solidária na 
referida associação.

A telefonia móvel celular na cidade de São Paulo: uma descrição de sua indústria sob a 
ótica das forças competitivas, de Michael Porter é o tema do artigo de Marco Antonio Nogueira 
e Sergio Feliciano Crispim.

Admir Roque Teló, Bruna Alves de Lima, Criciane Ferreira e Lúcia Maria Parapinski apresen-
tam um Estudo de viabilidade econômico-financeira de implantação de uma empresa de proces-
samento de resíduos da construção civil em Curitiba.

Darli Gonçalves Cordeiro e Paulo Mello Garcias investigam a qualificação da mão de obra 
e sua influência nos salários dos trabalhadores, no artigo Qualificação e salário do trabalhador 
no segmento moveleiro do município de Arapongas – Paraná.

O 12º artigo – Tributação municipal e incentivos fiscais: um estudo de caso em São José 
dos Campos e Taubaté/SP, com autoria de Marco Antonio Henrique, Quésia Postigo Kamimura 
e Fábio Ricci -, objetivou discutir as políticas de incentivos fiscais nos dois maiores municípios 
em termos econômicos da região do Vale do Paraíba Paulista.

Espera-se que a leitura desta edição da Revista da FAE contribua, de algum modo, para a 
busca contínua da difusão do conhecimento.

Paz e Bem!
Frei Nelson José Hillesheim, ofm

Editor
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Processo de estratégia de marketing – a Criatividade como seu resultado
Marketing strategy process – the Creativity as its results

Ana Maria Machado Toaldo1 
Fernando Bins Luce2

Resumo

Esta pesquisa enfoca o tema estratégia de marketing, estudando a repercussão do 

processo de estratégia na criatividade dos indivíduos da organização, propondo-se 

a verificar se as ações desenvolvidas para formular e implementar estratégias de 

marketing resultam em criatividade na organização. Para atingir tal objetivo, ela-

borou-se um método que envolve duas etapas: uma exploratória e outra descritiva. 

A exploratória, a partir de entrevistas com executivos, busca compreender a relação 

entre criatividade e o processo de formação da estratégia de marketing, definindo 

os elementos para medir criatividade com a estratégia de marketing.  A partir do 

conhecimento desses elementos, desenvolve-se a etapa descritiva, com uma pes-

quisa realizada em 200 empresas, a fim de verificar a existência de criatividade com 

a formulação e implementação da estratégia de marketing. A análise dos resultados 

da pesquisa demonstrou que o processo da estratégia de marketing motiva a criativi-

dade e as ações inovadoras nos indivíduos, resultando em mudanças na organização.

Palavras-chave: criatividade, estratégia, marketing.

Abstract

This research focus on marketing strategy, studying the repercussion of strategy process 

of individuals’ creativity in the organization. It intends to verify if the actions developed 

to determine and practice marketing strategies result in organization creativity. In order 

to reach this goal, a two-stage method has been elaborated: an exploratory and ar 

descriptive one. The exploratory research, comprehending in-depth interviews with 

executives, contemplates the relationship between creativity and marketing strategy 

making process and also the definition of the elements necessary to measure creativity 

from marketing strategy. From the knowledge of such elements the descriptive 

research was developed with a survey in 200 companies aiming at verifying the existing 

creativity with the marketing strategy formulation and implementation. The analysis of 

the research results has demonstrated that the marketing strategy process motivates 

creativity and innovative actions on individuals, resulting in changes in the organization.

Keywords: creativity, strategy, marketing.

1 Doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do Programa 
de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Paraná. E-mail: anatoaldo@ufpr.br

2 Doutor em Administração de Empresas pela Michigan State University, EUA. Professor do 
Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
E-mail: fbluce@ea.ufrgs.br
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Introdução

As organizações desenvolvem bens e ser-

viços para atender às necessidades e desejos de 

pessoas que, cada vez mais, são expostas a várias 

possibilidades de escolha em um mercado intensa-

mente competitivo. O consumidor busca maximizar 

o valor de sua opção de compra, tendendo a atri-

buir maior peso à oferta que, em sua concepção, 

possui maior qualidade (KOTLER; KELLER, 2006). 

Notadamente, as atividades mercadológi-

cas têm papel fundamental na entrega de uma 

oferta de valor ao mercado, pois são responsáveis 

pela definição e manutenção de uma vantagem 

competitiva que faça a organização distinguir-se 

da concorrência, contribuindo para o seu cresci-

mento (WEBSTER, 1988; 1992). Esse caminho pre-

cisa ser guiado pela estratégia de marketing, pois 

ela orienta as atividades levando à efetivação da 

vantagem competitiva.

É preciso lembrar que uma estratégia 

envolve questões tanto de conteúdo como de 

processo, isto é, pode-se estudar tanto o tipo de 

estratégia escolhida como as ações que levaram 

a organização a se decidir e a implementar 

tal estratégia. Assim, o conhecimento sobre o 

processo leva ao entendimento também do seu 

conteúdo (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 

2000).Por isso, o processo de formação da 

estratégia de marketing, ou seja, o conjunto de 

atividades desenvolvidas para formular e para 

implementar essa estratégia, pode conduzir 

ao desenvolvimento do caminho na busca de 

vantagem competitiva para a organização, uma 

vez que o valor ofertado ao mercado não está 

somente no objeto da transação, mas está também 

nas atividades e nas pessoas envolvidas antes, 

durante e depois de sua realização. O enfoque no 

processo, e não em funções isoladas, é decisivo. 

Esse precisa ocorrer desse modo, porque as ações, 

isoladamente, não têm condições de atingir os fins 

almejados. Somente o conjunto das etapas levará 

à efetivação de estratégias (MENON et al., 1999; 

THOMPSON; STRICKLAND, 1998).

O estudo do processo de formação da es-

tratégia de marketing é um tema pouco premiado 

na literatura nacional e internacional, seja no es-

tudo de seus elementos formadores ou dos resul-

tados que esse processo traz para a organização 

(VARADARAJAN, 2010). Assim, esta pesquisa 

vem auxiliar no preenchimento dessa lacuna, in-

vestigando os resultados do processo de formula-

ção e implementação da estratégia de marketing, 

ou seja, suas consequências para a organização. 

Mais precisamente, aqui a criatividade é aborda-

da como um dos efeitos do desenvolvimento e da 

operacionalização de uma estratégia de marketing, 

seguindo o que foi encontrado no modelo de For-

mação da Estratégia de Marketing – Marketing 

Strategy Making (MSM), de Menon et al. (1999). 

Esses autores testaram e validaram uma completa 

estrutura teórica que, baseando-se na inovação, 

define a criatividade como um dos resultados do 

processo de estratégia de marketing. 

A criatividade desenvolvida em uma orga-

nização está voltada para ações que geram novi-

dades significantes em termos de atividades e 

processos, originando inovações para o mercado, 

as quais são responsáveis por benefícios exclusi-

vos em relação às ofertas concorrentes. Pode-se, 

então, afirmar que ações criativas contribuem para 

o desenvolvimento de uma oferta de valor, auxili-

ando no processo de busca e manutenção de van-

tagem competitiva para a organização empresarial 

(ANDREWS; SMITH, 1996). 

Motta (1998), por sua vez, considera que o 

gerenciamento das organizações é o gerenciamen-

A criatividade 
desenvolvida em uma 

organização está voltada 
para ações que geram 
novidades significantes 

em termos de atividades 
e processos, originando 

inovações para o 
mercado.
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to da mudança e, nesse sentido, inovar é introduzir 

a novidade, é criar mostrando que alguma tecnolo-

gia, habilidade ou prática organizacional tornou-se 

obsoleta. Para tanto, o agente de mudança dire-

ciona seus esforços para o entendimento e com-

preensão de instrumentos de análise e formulação 

estratégicas, aspectos técnicos e comportamentais 

de decisão e de solução de problemas.

Dessa maneira, este trabalho busca atrair a 

atenção para a prática da estratégia de marketing, 

visando compreender a relação da criatividade 

com o processo de formulação e implementação 

dessa estratégia e buscando entender se as ativi-

dades desenvolvidas para construí-la e operacio-

nalizá-la  geram criatividade para as organizações. 

Nesse sentido, esta pesquisa apresenta, pri-

meiramente, a fundamentação teórica sobre estra-

tégia de marketing, seu processo de formulação 

e implementação e sobre criatividade. Logo após, 

expõe o método utilizado para atingir os objetivos 

propostos, e finaliza demonstrando os resultados 

encontrados e as considerações finais do trabalho.

1 Estratégia De Marketing

A estratégia de marketing vem orientar 

as atividades, levando-as à efetivação na busca 

e manutenção de vantagem competitiva nos 

três níveis organizacionais (VARADARAJAN; 

JAYACHANDRAN, 1999; WEBSTER, 1992). No 

nível corporativo, o problema estratégico é definir 

qual negócio a empresa assumirá e determinar 

a missão, o escopo e a estrutura da empresa. 

Nesse nível, o papel do marketing é: (a) buscar 

atratividade de mercado, analisando necessidades 

dos consumidores e ofertas da concorrência nos 

mercados potenciais disponíveis; (b) promover 

a orientação para o consumidor defendendo os 

interesses dele no processo de decisão gerencial, ou 

seja, cuidar da implantação do conceito de marketing; 

(c) desenvolver a proposta de valor da empresa 

(como reflexo de suas competências, em termos 

das necessidades e desejos dos consumidores), 

articulando isso no mercado. No nível da unidade 

estratégica de negócio, a questão estratégica é 

como competir no negócio escolhido pela empresa 

(definido no nível corporativo). A estratégia do 

negócio é baseada em análise mais cuidadosa 

e detalhada dos consumidores e competidores, 

como também dos recursos e habilidades da 

empresa para competir em segmentos específicos 

de mercado. As estratégias de marketing aqui 

desenvolvidas são a segmentação de mercado, a 

escolha do mercado-alvo e o posicionamento. No 

nível operacional ou tático, finalmente, a questão é 

a implementação da estratégia do negócio a partir 

do desenvolvimento das estratégias do composto 

de marketing. É o nível das estratégias funcionais.

Percebe-se que a colaboração do marketing 

é ampla em uma organização. O estudo das estra-

tégias de marketing, independente do nível a que 

se refira, oferece grandes condições para se obter 

sucesso com as estratégias implementadas, tra-

zendo consequências salutares aos objetivos or-

ganizacionais.

Day (1992) define estratégia de marketing 

como o desenvolvimento de atividades e toma-

da de decisões a fim de construir e manter uma 

vantagem competitiva sustentável. Isso se dá, em 

especial, pela sua contínua interação com o meio 

externo organizacional, no qual se relaciona com 

vários públicos e, particularmente, com o merca-

do consumidor, buscando informações e respon-

dendo às demandas existentes.  Por isso, o papel 

do marketing refere-se à realização de estratégias 

que configurem entrega de valor aos mercados. 

A questão do valor para o cliente configura-se na 

preocupação da formulação e implementação das 

estratégias de marketing. A fim de se obter vanta-

gem competitiva, o maior empenho é direcionado 

para o desenvolvimento e a manutenção de ativi-

dades e aspectos específicos do negócio voltados 

para a entrega de valor superior aos clientes em 

relação às ofertas concorrentes (WEBSTER, 1988, 

1992). As estratégias de marketing são definidas 

para que essa oferta de valor ao mercado se con-

cretize a partir da disponibilização de produtos e 

serviços com características adequadas às neces-
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sidades e desejos dos clientes, levando a organiza-

ção a atingir seus propósitos. 

Os temas estudados em marketing, ao 

longo dos anos, abordaram mais estudos a 

respeito do conteúdo do que do processo de 

formulação e implementação da estratégia. 

Isso significa dizer que o enfoque das pesquisas 

sobre estratégia concentra-se mais no que 

ela é e muito menos em como se chega até a 

definição e escolha de uma estratégia específica, 

bem como nas ações necessárias para realizá-la 

(SHOHAM; FIEGENBAUM, 1999; VARADARAJAN; 

JAYACHANDRAN, 1999).

O processo da estratégia é fonte de vantagem 

competitiva duradoura, uma vez que ele é mais 

difícil de ser imitado do que o próprio conteúdo das 

estratégias do composto de marketing, por exemplo. 

Isso ocorre quando se considera que um processo é 

constituído de um conjunto de ações de formulação 

e implementação, influenciado pela estrutura e 

cultura organizacionais, crenças e competências 

de indivíduos, enfim, construído a partir das 

capacidades organizacionais. Essas últimas são 

elementos particulares de cada organização, 

sendo difícil o concorrente conhecer quais desses 

elementos e de que forma foram relacionados para 

gerar a estratégia avaliada. Por isso, pode-se dizer 

que um processo cuidadosamente desenhado é um 

poderoso instrumento de competição, com menor 

vulnerabilidade de imitação do que a estratégia 

propriamente dita, a qual é o resultado visível desse 

processo (SHOHAM; FIEGENBAUM, 1999). 

Deve-se enfatizar a influência negativa da 

utilização da formulação e implementação como 

atividades distintas e sequenciais, e não como um 

processo contínuo e interativo (PIERCY, 1998). 

Um dos prejuízos, talvez o maior, dessa forma de 

tratar bietapicamente o processo da estratégia 

é a repercussão no desempenho organizacional 

(MENON et al., 1999). Isso quer dizer que haveria 

perda da agilidade organizacional no momento 

que se esperasse o final da implementação para 

iniciar novas medidas de formulação quando 

outras oportunidades ambientais aparecessem.

A formulação refere-se à concepção da 

estratégia e engloba atividades desenvolvidas para 

definir a estratégia que será colocada em prática. 

A implementação, por sua vez, direciona-se à 

realização da estratégia, a qual é propiciada por 

ações organizacionais que levam a sua efetivação 

(HUTT; REINGEN; RONCHETTO JR, 1988; MENON 

et al., 1999; MINTZBERG; QUINN, 2001; NOBLE; 

MOKWA, 1999; PIERCY, 1998).

Considerar em separado a formulação da 

implementação é isolar também o pensamento 

da ação, ou seja, durante a implementação não há 

reflexão do que se está desenvolvendo (FERREIRA, 

1988). Por isso, aborda-se a estratégia sob o ponto 

de vista processual, em que não há interrupção, 

mas sim a simultaneidade entre estudo, pesquisa, 

análise, ação, revisão e nova ação. Ou seja, não se 

pode entender como fases isoladas e com fim em si 

mesmas, há um inter-relacionamento. São elementos 

interatuantes, em que a ação é acompanhada pela 

investigação e crítica, não podendo uma existir sem 

a outra. Assim, conclui-se que a formulação e a 

implementação devem acontecer simultaneamente 

em um sistema com um contínuo feedback das 

ações pensadas e realizadas (VARADARAJAN; 

JAYACHANDRAN, 1999).

O processo de formação da estratégia de 

marketing é fundamentado teoricamente a seguir, 

apresentando o completo modelo de Menon 

et al. (1999), o qual discorre sobre a estrutura 

e os elementos necessários à formulação e 

implementação da estratégia de marketing, seus 

antecedentes e seus resultados. 

2 Modelo de formação da 
estratégia de marketing de 
Menon, Bharadwaj, Adidam 
e Edison (1999)

O modelo de Formação da Estratégia de 

Marketing – Marketing Strategy Making (MSM) 

(Figura 1) –, desenvolvido, testado e validado por 
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Os elementos que fazem parte da formação 

da estratégia de marketing, segundo Menon et al. 

(1999), divididos em três grupos inter-relaciona-

dos, são assim definidos:

I) Antecedentes: correspondem aos fatores 

organizacionais que facilitam ou dificultam a for-

mulação e a implementação da estratégia de mar-

keting, sendo:

a) Estrutura Organizacional – enfatiza 

a centralização, relacionada à 

concentração da tomada de decisão nos 

níveis mais elevados da organização; 

e a formalização, entendida pela 

maneira como regras, procedimentos, 

instruções e comunicações são escritos 

e padronizados, bem como a clareza da 

definição dos papéis. 

b) Cultura Organizacional – aborda a 

inovação, a abertura a novas ideias e a 

resposta rápida às decisões tomadas.   

II) Processo: contempla os elementos que 

compõem a própria formulação e implementação 

da estratégia de marketing na organização, sendo: 

a) Análise situacional – análise das forças 

e fraquezas, ameaças e oportunidades 

organizacionais. 

b) Abrangência – sistemática identifica-

ção e avaliação profunda das múltiplas 

alternativas para escolher a estratégia. 

c) Ênfase nos ativos e competências de 

marketing – conhecimento dos recur-

sos e habilidades desenvolvidos para a 

entrega de valor superior ao mercado. 

d) Integração entre funções – inter-relação 

dos setores e níveis da organização. 

e) Qualidade da comunicação – natureza 

da comunicação, formal e informal, du-

rante o processo da estratégia. 

Menon et al. (1999), enfoca conjuntamente a formulação e a implementação de estratégias de marketing, bem 

como os elementos que influenciam esse processo e, também, os seus resultados. 

Ressalta-se que o grande diferencial desse modelo para outros trabalhos da área é a apresentação in-

tegral de uma estrutura para formular e implementar estratégias de marketing, bem como sua preocupação 

com os elementos organizacionais, desenvolvendo uma visão sistêmica, não contemplando somente a área de 

marketing. Além disso, também aborda o macroambiente no qual a organização está inserida. 

FIGURA 1 - MODELO DE FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MARKETING DE  MENON, BHARADWAJ, ADIDAM 

E EDISON

ANTECEDENTES RESULTADOS

Variável de Controle

PROCESSO

Centralização

Formalização

Cultura organizacional

Criatividade

Aprendizagem

Desempenho de mercado

Turbulência 

Ambiental

Análise situacional

Abrangência

Ênfase nos ativos e competências 

de marketing

Integração funcional

Qualidade da comunicação

Comprometimento com o 

consenso da estratégia

Comprometimento com os 

recursos da estratégia 

Fonte: extraído de Menon et al. (1999, p. 23).
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f) Comprometimento com o consenso da 

estratégia – comprometimento con-

sensual da equipe em relação à estra-

tégia escolhida. 

g) Comprometimento com os recursos da 

estratégia – existência de recursos hu-

manos, materiais e temporais adequa-

dos e comprometidos com o processo.

III) Resultados: representam as consequên-

cias do processo de formação da estratégia de 

marketing, sendo: 

a) Criatividade – desenvolvida na estraté-

gia em questão quando comparada às 

anteriores. 

b) Aprendizagem – apresenta o que a or-

ganização aprendeu com a estratégia.

c) Desempenho de Mercado – demonstra 

como se mediu o sucesso ou insucesso 

da estratégia.

IV) Variável de Controle: Turbulência Am-

biental – refere-se aos elementos que influenciam 

os resultados da estratégia, ou seja, a concor-

rência, a inovação e a tecnologia da indústria, o 

comportamento dos consumidores e os fatores 

macroambientais.

Pode-se, então, ao interpretar o modelo, 

dizer resumidamente que os antecedentes repre-

sentam os elementos internos à organização que 

influenciam as atividades de formulação e imple-

mentação da estratégia, as quais, por sua vez, tra-

zem resultados para a organização. Esses últimos 

sofrem a interferência de fatores ambientais.

Para Menon et al. (1999), o desenvolvimento 

da criatividade na organização é motivado pelo 

conjunto dos elementos do processo da estraté-

gia. Isso significa que a prática sistemática e con-

tínua da análise dos recursos organizacionais e do 

ambiente externo, a identificação e avaliação de 

alternativas de estratégias, a integração e a comu-

nicação entre setores e níveis da organização e o 

comprometimento entre os indivíduos em relação 

à estratégia impulsionam ações criativas. 

A criatividade inserida no modelo como um 

elemento que propicia alteração de comporta-

mento com a estratégia, em termos de inovação, 

leva, consequentemente, a uma influência positiva 

no processo de melhorias da organização, uma vez 

que com atividades criativas busca-se, continua-

mente, um aprimoramento do processo. Apresen-

ta-se, então, embasamento teórico para o melhor 

entendimento do tema criatividade. 

3 A Criatividade

A criatividade e a inovação são processos 

organizacionais contínuos e concomitantes, que 

prosseguem durante todas as fases de introdução 

e uso de ideias novas. A inovação pressupõe que 

algo foi inventado, descoberto e projetado, por an-

A criatividade e a 
inovação são processos 

organizacionais contínuos 
e concomitantes, que 

prosseguem durante todas 
as fases de introdução e uso 

de ideias novas. 

Inovar é, antes de tudo, 
aplicar o incomum, o 

novo; é uma espécie de 
solução criativa para 

problemas que vão sendo 
detectados. 
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tecedência, o que indica uma criatividade prévia, 

sem, entretanto, significar que o processo criativo 

anteceda sempre, numa lógica sequencial, o pro-

cesso de inovação. 

A transformação da criatividade em inova-

ção é, em grande parte, um processo de converter 

ideais individuais em ideais coletivos. As ideias no-

vas não são, por si mesmas, suficientes para pro-

duzir inovações; é preciso que elas ultrapassem os 

limites do desejo individual e se tornem preocupa-

ções coletivas no contexto organizacional. Inovar 

é, antes de tudo, aplicar o incomum, o novo; é uma 

espécie de solução criativa para problemas que 

vão sendo detectados. Refere-se, aqui, à inovação 

como uma mudança não só de valores, mas que 

requer uma alteração significativa nos produtos, 

serviços e padrões comuns de decisão e operação 

da organização (MOTTA, 1998).  

Nem todas as organizações incentivam e 

valorizam a criatividade e a inovação. Machado-

da-Silva, Vieira e Dellagnelo (1998) apresentam 

três estágios de desenvolvimento pelos quais pas-

sam as instituições: empreendimento – o poder é 

centralizado pelo empreendedor, as regras e pro-

cedimentos são personalizados, havendo vulnera-

bilidade da organização ao ambiente fazendo com 

que ela adote estratégias reativas; formalização 

– enfoque na eficiência, no processo de decisão 

racional, no desempenho das tarefas e no controle 

do comportamento dos membros da organização, 

buscando a padronização da produção por meio 

de tecnologia repetitiva, sendo o produto também 

padrão; flexibilização –  preocupa-se com a reali-

dade social, investindo na expansão do domínio e 

na descentralização, com diversificação de produ-

tos e de clientes, flexibilizando a linha de produção, 

enfatizando a pesquisa e o desenvolvimento. É 

aqui que aparece a ênfase das organizações na 

inovação e criatividade.

Esse terceiro estágio, o da flexibilização, é 

almejado para o desenvolvimento de estratégias 

no ambiente competitivo em que se encontram 

as instituições. Organizações empresariais, nessa 

fase, promovem o aparecimento de grupos 

de trabalho e profissionais especializados, 

desenvolvendo mecanismos de adaptação, 

criatividade e inovação, motivando atividades e 

ações autorreguláveis (MACHADO-DA-SILVA; 

VIEIRA; DELLAGNELO, 1998).

Algumas empresas e instituições são mais 

agressivas e proativas no desejo de inovar, e, 

em virtude disso, mobilizam recursos e atenção 

para antecipar provocações do ambiente 

socioeconômico. Montam grupos ou setores de 

pesquisa e desenvolvimento, alocam recursos e 

mobilizam, por vezes, parte substancial da ação 

organizacional para projetos de inovação. Dessa 

maneira, a mudança surge quando, por diferentes 

fatores organizacionais, existe algum tipo de 

mobilização gerencial que provoca e facilita o uso 

de recursos de criatividade já existentes em cada 

indivíduo, membros da organização (MOTTA, 1998).

Para Motta (1979, p. 175) 

a inovação organizacional não é fruto do acaso. Ela 

exige um sentido de direção e uma intenção pré-

determinada de mudar o estado organizacional 

existente. A inovação resulta, portanto, da combinação, 

com êxito, dos seus elementos fundamentais: o desafio 

para superar os obstáculos e melhorar o desempenho 

atual, a motivação, para gerar e implantar idéias novas 

e o planejamento para mobilizar recursos e conduzir a 

mudança ao objetivo desejado. 

Menon et al. (1999) consideram a criativi-

dade um dos elementos resultantes da formula-

ção e implementação da estratégia de marketing, 

a qual interfere nas atitudes e comportamentos a 

partir das atividades desenvolvidas no processo 

da estratégia, possibilitando melhorias inovativas 

no processo organizacional no qual a estratégia é 

gerada e operacionalizada.

Para a realização de um programa de 

marketing criativo, segundo Andrews e Smith 

(1996), é necessário o desenvolvimento de algumas 

características: a) agregar conhecimentos sobre o 

objeto de interesse/tema para resolver problemas, 

a partir de informações a respeito de variáveis 

do ambiente interno e externo; b) ter motivações 

internas, que levam o indivíduo a dedicar-se ao 

processo de planejamento, pois as ideias criativas 

não ocorrem de simples insights, mas especialmente 
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de esforço de estudo e análise da situação; c) pré-

dispor-se a assumir riscos, devido às constantes 

alterações ambientais; d) possuir um processo de 

planejamento razoavelmente formalizado, a fim 

de que possa servir de guia para os grupos de 

trabalho. Porém, ficar atento para que formalização 

em excesso não diminua a capacidade criativa dos 

indivíduos; e) adequar-se ao tempo disponível; 

e f) interagir com pessoas além do seu grupo de 

trabalho, fazendo com que as possibilidades de 

troca de informações estimulem a criatividade.

A partir daí, apreende-se que, para se de-

senvolver, a criatividade necessita atentar para as 

características das pessoas que estão realizando 

ações de marketing (seu conhecimento, sua mo-

tivação e sua capacidade para assumir riscos), no 

processo que elas utilizam para desenvolver suas 

atividades e no ambiente no qual interagem. As-

sim, expõe-se o método utilizado a fim de verificar 

a relação entre marketing e criatividade.

4 Método

A presente pesquisa tem como objetivo in-

vestigar se o processo de formação da estratégia 

de marketing ocasiona melhoria da criatividade 

na organização. A fim de atingir esse objetivo, a 

pesquisa foi subdividida em duas etapas. Em um 

primeiro momento, desenvolveu-se a pesquisa ex-

ploratória em dez grandes empresas do estado 

do Rio Grande do Sul para compreender a relação 

entre a criatividade e o processo de formação da 

estratégia de marketing, definindo os elementos 

para medir criatividade com a estratégia de mar-

keting. As empresas foram escolhidas segundo o 

critério de faturamento, a partir da publicação da 

Revista Exame –Melhores e Maiores (2001), defini-

das por julgamento dos pesquisadores, de acordo 

com a sua representatividade na indústria a que 

pertencem. Essas empresas são classificadas entre 

as três maiores de seu setor em termos de mar-

ket share e volume de negócios. Seus setores de 

atuação incluem alimentação, comércio varejista, 

eletroeletrônico, telecomunicações e automotivo. 

A técnica utilizada para a coleta de dados, 

nessa primeira etapa, foi a de entrevistas em pro-

fundidade, com 12 executivos da área de marketing 

dessas organizações (em duas delas foi realizada 

entrevista com dois profissionais, em cada empresa), 

em maio e junho de 2002. Essas entrevistas seguiram 

um roteiro semiestruturado, quando solicitado aos 

executivos que, para responder à pesquisa, relem-

brassem de uma estratégia de marketing recente 

que fosse possível mensurar os resultados da sua 

implementação. 

As questões dissertadas pelo público-alvo da 

amostra entrevistada foram: a estratégia escolhida foi 

muito diferente daquelas desenvolvidas no passado 

nesta divisão? Em que sentido? Essa estratégia foi 

inovadora? Descreva como. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas, utilizando-se a análise 

de conteúdo para interpretar as colocações dos 

executivos, agrupando-as em cada questão.

Após, com o entendimento da relação entre 

criatividade e estratégia de marketing e com a 

geração dos elementos para medir criatividade 

com a estratégia de marketing, iniciou-se a 

segunda etapa desse estudo, que se refere a uma 

pesquisa descritiva e quantitativa, a qual tem por 

objetivo verificar, em um conjunto de organizações, 

a existência de criatividade com a formulação e 

implementação de estratégia de marketing.

O instrumento de coleta de dados foi 

construído a partir de questões do questionário 

utilizado por Menon et al. (1999), e do resultado 

das entrevistas em profundidade da primeira 

etapa da pesquisa (ver Tabela 1). O questionário, 

composto por questões objetivas, foi pré-testado 

na presença dos pesquisadores e, depois, durante 

o segundo semestre de 2003, foi remetido às 

empresas participantes pela internet, havendo 

contato inicial por telefone. As questões referiam-

-se à existência de criatividade em decorrência da 

implementação de uma estratégia do composto 

de marketing (produto/serviço, preço, distribuição, 

comunicação/promoção) recente na organização 

escolhida pelo respondente, utilizando uma escala 

de concordância com cinco pontos que mediu a 

ocorrência de cada variável (Discordo totalmente; 
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Discordo; Nem concordo nem discordo; Concordo; 

Concordo totalmente; Não se aplica).

Na segunda etapa da pesquisa, a população 

era composta por empresas que atuavam no 

Brasil, de médio e grande porte, ou seja, com um 

mínimo de cem funcionários (classificação da 

Federação das Indústrias do estado do Rio Grande 

do Sul – FIERGS). Para tal, foram utilizados dois 

bancos de dados: o da Revista Exame – Melhores 

e Maiores (2001), o qual possuía 500 empresas; e 

o da FIERGS, com 771 empresas listadas. Todas as 

empresas foram contatadas, dependendo de seu 

interesse em participar da pesquisa, caracterizando-

-se, assim, uma amostra não probabilística. Dos 

contatos realizados, obteve-se o retorno de 200 

questionários respondidos. Desses, consideraram-

-se, efetivamente, 180. Os 20 questionários 

desconsiderados não estavam adequados ao perfil 

estipulado do respondente: executivo com cargo 

de gerência ou direção de marketing/vendas/

comercial; executivo com envolvimento direto 

com a estratégia ou, pelo menos, indireto com o 

recebimento de informações e comunicações a 

respeito da estratégia.

Na etapa descritiva, os dados coletados 

foram processados pelo software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

em sua versão para microcomputadores, e tratados 

de forma quantitativa. Trabalhou-se com análise 

de frequências e utilizou-se a média como medida 

de tendência central. Na sequência, os resultados 

são expostos.

5 Resultados

Na primeira etapa da pesquisa, as entrevis-

tas em profundidade com executivos vinculados 

diretamente à formulação e implementação de es-

tratégias de marketing demonstraram que a cria-

tividade no desenvolvimento da estratégia incluiu 

alguns novos aspectos quando comparada às es-

tratégias anteriores desenvolvidas pelas empresas 

pesquisadas. A estratégia foi inovadora no sentido 

da concepção do produto e da velocidade com que 

se desenvolveu essa nova ideia, e também por en-

volver a todos na organização. Ainda, houve inova-

ção em relação a determinadas ações de mercado 

e pela participação dos parceiros externos no de-

senvolvimento de uma estratégia. Por último, algu-

mas empresas pesquisadas afirmaram que as estra-

tégias anteriormente desenvolvidas não foram tão 

detalhadas e pensadas como essa estratégia.

Além disso, os executivos entrevistados afir-

maram que as inovações e melhorias introduzidas 

pela estratégia analisada continuaram repercutin-

do na organização. No envolvimento com a estra-

tégia, os indivíduos passaram a se comprometer e a 

se envolver mais com o negócio, levando-os a uma 

maior proatividade. 

Novas práticas específicas na empresa sur-

giram. As reações e atitudes das pessoas em rela-

ção ao mercado foram alteradas. A busca de maior 

conhecimento sobre o que estava ocorrendo no 

ambiente, especialmente com a concorrência, 

trouxe inspirações para novas ações. Conclui-se, 

então, que com o processo da estratégia foram 

aprendidas coisas novas, mas também elementos 

novos e diferentes foram criados. Passou-se, então, 

a educar os grupos de trabalho para a inovação, 

indagando-lhes continuamente: o que há de dife-

rente, de novo? O que vocês estão criando? Quais 

são as alternativas? Quais são as novas propostas?  

Dessa maneira, na segunda etapa da 

pesquisa, com a amostra válida de 180 executivos, 

realizou-se a verificação do grau de ocorrência dos 

elementos definidos na fase exploratória (Tabela 

1). Constatou-se a existência de criatividade a 

partir das modificações, e inovações a partir da 

estratégia formulada e implementada. Mais de 

50% dos executivos entrevistados afirmaram que 

a estratégia analisada foi responsável por ações 

diferentes das realizadas anteriormente. Mudanças 

foram detectadas tanto nas atividades para 

construção da estratégia como na implementação 

no âmbito do produto e do mercado. Houve 

alterações significativas com a implantação da 

estratégia, mesmo considerando os riscos que se 

poderia incorrer durante o processo. 
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Pode-se inferir que o processo da estraté-

gia suscitou estímulo a um novo comportamento 

nos indivíduos em relação ao desafio de implan-

tar padrões diferenciados, motivando a continui-

dade dessa conduta nas reflexões e operações 

subsequentes.

Assim, os dados coletados nesta pesquisa 

confirmam o que foi estudado por Menon et 

al. (1999), ou seja, o processo de formulação e 

implementação da estratégia de marketing traz 

a proliferação de ações criativas na organização. 

Parte-se para a exposição final das ideias 

apresentadas e a tentativa de inter-relacionamento 

da teoria com os resultados.

Considerações Finais

A criatividade não é uma variável com fim 

em si mesma. O incentivo à sua multiplicação na or-

ganização interfere no desenvolvimento das ativi-

dades organizacionais de todas as áreas. Influencia 

positivamente a busca de melhorias na organização, 

uma vez que, com ações criativas, está se procu-

rando uma melhor maneira de realizar o processo.

Para Menon et al. (1999) a criatividade 

é o elemento propulsor da aprendizagem 

organizacional e do desempenho de mercado, os 

quais se constituem em resultados do processo de 

formação da estratégia de marketing. Isso significa 

que o foco no desenvolvimento de processos 

criativos oferece melhorias agregadas pela 

formulação e implementação da estratégia, em 

termos de conhecimento do mercado, do produto 

e do negócio, nas habilidades, comprometimento, 

envolvimento e procedimentos das pessoas e 

no processo gerencial (TOALDO; LUCE, 2005), 

como também tende a influenciar positivamente o 

desempenho da organização.

Da mesma forma, Andrews e Smith (1996) 

defendem que programas criativos de marketing 

resultam em significativa diferenciação no merca-

do perante os concorrentes, permitindo melhores 

resultados para a organização em relação ao seu 

desempenho. Por isso, o fomento à criatividade é 

objeto de especial consideração, pois ele propicia 

melhorias e resultados mais significativos para a 

organização.

A criatividade, nesta pesquisa, demonstrou 

ser uma importante consequência do processo 

de formação da estratégia de marketing, gerando 

inovações. É necessário dar atenção, então, à cria-

TABELA 1 - Frequências, médias e desvio-padrão dos indicadores de criatividade

Percentuais de resposta (%)

Indicadores n
Discordo 
Totalm.

Discordo
Nem Conc. 
Nem Disc.

Concordo
Concordo 

Totalm.
NSA Média

Desvio-
padrão

1

A estratégia escolhida foi 
muito diferente de outras 
desenvolvidas no passado 
por esta unidade.

174 2,8 18,0 22,5 32,0 22,5 2,2 3,55 1,12

2
A estratégia era realmente 
inovadora.

174 5,1 12,9 26,4 36,0 17,4 2,2 3,49 1,09

3
A estratégia quebrou algu-
mas regras do jogo dentro do 
seu produto/mercado.

174 2,2 17,4 19,7 34,8 23,6 2,2 3,61 1,10

4

Comparada às outras es-
tratégias similares, desen-
volvidas anteriormente, pelo 
menos algumas partes dessa 
estratégia foram arrojadas e 
arriscadas.

174 1,1 8,4 19,7 39,9 28,7 2,2 3,89 0,97

FONTE: Coleta de dados realizada pelos autores
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tividade no andamento das atividades gerenciais, 

pois há constantes modificações na entrega de 

valor. Assim, precisa haver motivação para a inova-

ção não somente em relação ao produto e serviço, 

mas também ao processo organizacional. Para tal, 

a criatividade dos indivíduos tem um papel essen-

cial no redesenho do processo de entrega de valor 

ao mercado. Pode-se, aqui, fazer uma ligação com 

os benefícios do desenvolvimento da capacidade 

dos profissionais serem empreendedores internos, 

buscando sempre novas oportunidades, nas quais 

o espírito criativo e inovador seja um elemento 

preponderante.

A fim de gerenciar indivíduos para a 

construção de ações criativas, de acordo com o 

pensamento de Webster (1997), os profissionais de 

marketing precisam substituir a ênfase anterior de 

meros coletores e analistas de informações, bem 

como de responsáveis pela persuasão exclusiva do 

mercado consumidor, para passar a desenvolver 

habilidades que incluem negociação, resolução 

de conflitos, gerenciamento de relacionamentos, 

comunicação e persuasão interna, construção 

de equipes de trabalho e interpretação de 

informações. No trabalho em grupo, ressalta-se 

a necessidade do desenvolvimento do espírito 

de equipe, tendo a capacidade de trabalhar em 

equipes multidisciplinares, exercendo habilidades, 

como negociação e comunicação, pois a questão 

da maximização do valor é um trabalho integrado 

e contínuo, no qual várias áreas precisam estar 

• Recebido em: 27/01/2011
• Aprovado em: 17/08/2011

presentes: desenvolvimento tecnológico, desenho 

do produto, custos, produção, vendas, transporte, 

dentre outros. É importante também a representação 

dos níveis organizacionais. A principal função do 

profissional de marketing nos grupos de trabalho é 

garantir o foco das atividades no consumidor e nas 

mudanças de definição de valor.

Por fim, cabe ressaltar que a efetivação de 

estratégias de marketing, como enfatizado por 

Piercy (1998), necessita de otimização das capaci-

dades organizacionais, as quais sofrem interferên-

cia da criatividade, do aprendizado e da experiên-

cia gerencial para utilizar os recursos técnicos e 

humanos capacitados. O desenvolvimento desses 

elementos possibilita direcionar as atividades às 

áreas que possuem as habilidades necessárias 

para a execução da estratégia em questão e tam-

bém construir uma organização flexível para en-

contrar novos imperativos estratégicos, reiterando, 

assim, o desenvolvimento conjunto da formulação 

e implementação da estratégia de marketing, na 

qual reflexões e ações ocorrem simultaneamente.

É necessário, ainda, dizer que esta pesquisa 

possui algumas limitações, como o uso do 

Modelo Marketing Strategy Making de Menon et 

al. (1999), o qual exigiu cuidado na interpretação 

da escala utilizada, uma vez que utiliza elementos 

organizacionais, extrapolando a área de marketing. 

Também se ressalta a utilização da internet na 

coleta de dados, quando foram necessários vários 

estímulos para aumentar a taxa de resposta, o que 

influencia a própria coleta.

A continuidade dos estudos poderia seguir 

o caminho da verificação do relacionamento das 

variáveis que compõem o processo de formulação 

e implementação da estratégia de marketing 

com a criatividade organizacional, buscando 

conhecer quais elementos realmente interferem 

para a melhoria de ações criativas a partir da 

operacionalização da estratégia.

Programas criativos de 
marketing resultam em 

significativa diferenciação 
no mercado perante os 

concorrentes, permitindo 
melhores resultados para 
a organização em relação 

ao seu desempenho.
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Internet e composto de Marketing: o caso Unimed Seguros
Internet and Marketing mix: the Unimed case study

Luciano Augusto Toledo1
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Resumo

O presente estudo foi estruturado sob a modalidade de pesquisa exploratória, 

sendo complementado por um estudo de caso em uma empresa do setor de 

seguros. O objetivo é entender como o Composto de Marketing é conduzido 

na internet. A empresa objeto de investigação foi a Unimed Seguros. Final-

mente as atividades relacionadas ao marketing são de grande importância 

para a gestão da empresa analisada. Com a utilização da internet, a Unimed 

Seguros entrou em um processo de redução de custos que possibilitou um 

direcionamento melhor de forças às atividades de marketing. A internet pas-

sou a configurar um facilitador de conquista, manutenção de vantagem com-

petitiva e complemento as ações do composto de marketing.

Palavras-chave: Marketing, Composto de Marketing, Internet.

Abstract

This study was structured under the exploratory research set. The paper 

is complemented by a case study in an insurance industry company. The 

goal is to understand how the marketing mix is conducted on the Internet. 

The company studied was Unimed Seguros. Finally, the activities related 

to marketing are of great importance for the management of Unimed 

Seguros. With the Internet usage by the Unimed Seguros there was a cost 

reduction process that enabled better targeting to the marketing activities. 

The Internet has set a way to achievement, maintenance of the competitive 

advantage and complement to the marketing mix.

Keywords: Marketing, Marketing Mix, Internet.

1 Doutor em Administração pela FEA-USP. Professor adjunto em Administração na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie-SP. Email: luciano@nackenzie.br

2 Bacharel em Economia pela PUCSP. E-mail: ana.caro.toledo@uol.com.br



22

Introdução

Novos desafios se apresentam em frequên-

cia e intensidades crescentes, potencializados 

por uma rede de mudanças ambientais, políticas, 

econômicas, sociais e tecnológicas que pressio-

nam a empresa a assumir novas posturas e pro-

curar novos meios de se diferenciar de seus con-

correntes (VALENTIM; GELINSKI, 2005). Dessa 

forma, a internet, segundo muitos autores, pode 

incrementar os negócios empresarias (LAROCHE, 

2010; SHEN; CHIOU, 2010).  

O surgimento da internet desempenha 

uma função tão importante quanto a invenção da 

máquina a vapor.  Assim como a máquina a vapor 

foi a base da Revolução Industrial,  a internet tem 

representado a base de uma revolução do uso 

da informação (DRUCKER, 2008). Ambas foram 

responsáveis pela mudança do modo de produção, 

pelo surgimento de novas relações sociais e de 

grandes corporações mundiais (MOL; BIRKINSHAW, 

2009; FIFIELD, 2007; DRUCKER, 2008). 

As constantes e incontroláveis mudanças que 

ocorrem no ambiente de negócios contemporâneo 

exigem adaptações e ajustes permanentes em 

produtos e processos produtivos e administrativos, 

e aqueles que não procurarem adequar-se às novas 

condições ambientais enfrentarão dificuldades para 

crescer e sobreviver (KERIN; HARTLEY; RUDELIUS , 

2009; MASTERSON; PICKTON, 2009; MCCARTHY; 

PERREAULT, 2002). As empresas estão expostas 

a drásticas mudanças de paradigmas gerenciais 

e culturais, e muitas delas estão desorientadas 

e sem rumo face às situações prevalecentes no 

ambiente externo. Destaca-se que nesse cenário 

de revolução tecnocultural, destaca-se a figura da 

função do Composto de Marketing e da internet 

como instrumentos colaboradores da melhoria 

da competitividade empresarial e impulsionadora 

do crescimento da corporação (BROOKS, 2011; 

KOTLER; KELLER, 2008; LAMBIN; CACERES, 2006).

À luz dessas considerações preliminares, 

justifica-se a pertinência de um trabalho  que 

estude o  Composto de Marketing de empresas 

brasileiras de serviços no âmbito da internet, co-

locando, ainda, em relevo a utilização das estraté-

gias de marketing; a utilização da internet; e, final-

mente, a aplicação  dos conceitos estudados no 

caso da empresa estudada.

1 Procedimentos 
Metodológicos

O objetivo geral do método de pesquisa é 

encontrar respostas ou soluções aos problemas 

por meio de uma investigação organizada, crítica, 

sistemática, científica e baseada em dados obser-

vados (COLLIS; HUSSEY, 2010; LAKATOS; MAR-

CONI, 2008). Para a consecução do objetivo deste 

trabalho, foi escolhida a utilização do método do 

estudo de caso, dentre outros métodos de pes-

quisa qualitativa, em função de sua adequação ao 

problema proposto para a pesquisa de campo. 

Uma das singularidades da utilização do 

método do estudo de caso é a comparação dos 

resultados levantados com a literatura existente 

(TOLEDO; SHIRAISHI, 2009), característica que 

amplia a qualidade do trabalho científico (DEMO, 

1995; YIN, 2003). A utilização do método do 

estudo de caso pode envolver tanto situações 

de estudo de um único caso quanto múltiplos 

O surgimento da internet 
desempenha uma função 

tão importante quanto a in-
venção da máquina a vapor. 
Ambas foram responsáveis 
pela mudança do modo de 
produção, pelo surgimento 
de novas relações sociais 
e de grandes corporações 

mundiais.
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casos (EISENHARDT, 2011; SEVERINO, 2008). 

A utilização de um único caso é apropriada em 

algumas circunstâncias: quando se utiliza o caso 

para se determinar se as proposições de uma teoria 

são corretas; quando o caso em estudo é raro ou 

extremo, ou seja, não existem muitas situações 

semelhantes para que sejam feitos estudos 

comparativos; quando o caso é revelador, ou seja, 

quando ele permite o acesso a informações não 

facilmente disponíveis (EISENHARDT, 2011). 

Para o desenvolvimento do estudo de caso 

utilizado nesta pesquisa, utilizou-se com unidade 

de análise (YIN, 2003) as ações intrínsecas ao 

Composto de Marketing no âmbito da internet. 

Foram entrevistados os responsáveis pela gestão 

de marketing, gestão de internet, gestão estratégi-

ca, gerência de produtos e serviços, gestão de tec-

nologia de informação e gerência de pós-venda da 

empresa estudada. Foi utilizada, além da análise 

documental, a observação do pesquisador e a en-

trevista semiestruturada (LAKATOS; MARCONI, 

2008; PÁDUA, 2004; SEVERINO, 2008). 

O instrumento utilizado para coleta de 

dados foi um roteiro seguido de entrevista, com 

questões abertas, considerada como investigação 

semiestruturada. No âmbito da análise de dados 

foi utilizada a modalidade adequação ao padrão, a 

qual propõe comparar padrões com base empírica 

com os padrões previstos (YIN, 2003). Se os pa-

drões coincidem, os resultados ajudam a aumen-

tar a sua validade interna. Dessa forma, realizou-se 

uma descrição do estudo de caso e posterior com-

paração dos dados coletados com os pressupos-

tos teóricos apresentados neste trabalho.

2 Referencial Teórico

2.1 Aspectos Inerentes à Internet e ao 
Composto de Marketing

A internet pode ser usada, acredita-se que 

em todas as quatro áreas do Composto de Mar-

keting estão sendo ampliadas pelas atividades 

de marketing na internet (HARTLINE; FERRELL, 

1996; KOTLER; KELLER, 2008; TOLEDO; TOLEDO; 

CAMPOMAR, 2006). A utilização da internet está 

mudando principalmente a busca pela informação. 

Lembra-se, ainda, que o mercado é formado por 

consumidores tradicionais (não compram on-line), 

compradores virtuais (que somente compram on-

line) e compradores híbridos (realizam as duas 

coisas). A seguir, é apresentada uma síntese con-

ceitual das principais implicações e mudanças pro-

vocadas pela internet no âmbito do Composto de 

Marketing (TOLEDO; PERROTTA, 2006).

Sob a ótica do produto, uma das mais 

importantes contribuições da internet às 

decisões de produto parece ser a maior facilidade 

de “customização”, ou seja, oferecem-se ao 

consumidor condições de solicitar um produto 

feito especialmente para ele, respeitando suas 

especificações, de maneira mais ágil. Em consonância 

à customização, refere-se ao oferecimento de 

produtos e soluções singulares para consumidores 

específicos (KENNY; MARSHALL, 2000; LAROCHE, 

2010; TOLEDO; NAKAGAWA; YAMASHITA, 2002; 

WEI, 2005). É o caso, por exemplo, da www.closet.

com.br, a primeira camisaria sob medida digital do 

Brasil, na qual o consumidor pode escolher vários 

tecidos, cores, colarinhos, bolsos e montar sua 

própria camisa, de acordo com suas medidas. No 

entanto, uma vez que o produto comercializado 

pela internet não pode ser tocado nem provado 

A despeito dos avanços 
propiciados pela internet 

como instrumento 
facilitador das decisões 
de distribuição, o custo 
da logística talvez seja 
um dos gargalos a ser 

superados.
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no ato da compra, que as cores visualizadas no 

monitor do computador provavelmente não são 

exatamente iguais às originais, e que os sistemas 

de simulação de odores ainda se encontram em 

seus estágios iniciais, o que mudou com a utilização 

da internet como ferramenta comercial de suporte 

às decisões sobre produtos foi a possibilidade de 

proporcionar incremento de seus atributos para os 

clientes, diferenciando-os e tornando a sua seleção 

uma experiência atrativa e vantajosa (ALBERTIN, 

2010; KENNY; MARSHALL, 2000; MENG, 2010).

Sob a ótica da praça, classifica-se a distri-

buição (praça) on-line em quatro modalidades 

principais (KENNY; MARSHALL, 2000; TOLEDO; 

NAKAGAWA; YAMASHITA, 2002):

 — Promoção e indicação: essa estratégia 

fornece um grande volume de 

informações sobre os produtos e 

catálogos on-line, procurando levar 

o consumidor à compra, porém não 

permite que os clientes comprem on-

line, indicando um canal de vendas que 

revenda o produto; 

 — Vendas limitadas e muitas indicações: 

oferece aos clientes várias opções de 

compra on-line, mas limita o escopo 

ou variedade de produtos e serviços a 

serem escolhidos, indicando aos clientes 

outros canais que vendam produtos 

desejados não disponíveis no website;

 — Venda e indicação: praticada por muitas 

empresas, essa estratégia objetiva 

assegurar que o produto esteja onde os 

clientes desejam comprá-lo, deixando 

que eles escolham seu canal preferido 

de vendas, podendo comprar on-line, 

por telefone, em revendedores;

 — Venda estratégica: muitas empresas 

estão desenvolvendo estratégias na in-

ternet para aumentar seus esforços de 

vendas diretas, particularmente para 

clientes grandes e “estratégicos”, prin-

cipalmente de produtos de significa-

tivo envolvimento, criando uma nova 

sinergia e um novo equilíbrio entre as 

vendas diretas e o comércio eletrônico, 

os quais são críticos para sustentar a 

satisfação do cliente e melhorar as 

margens de lucro.

Para os gestores de marketing, uma séria 

limitação presente no sistema de distribuição pa-

rece ser a entrega dos produtos ao consumidor 

final. A despeito dos avanços propiciados pela in-

ternet como instrumento facilitador das decisões 

de distribuição, o custo da logística talvez seja um 

dos gargalos a ser superados (DANN, 2011, DANN; 

DANN, 2010; KENNY; MARSHALL, 2010). E assim 

é que, no Brasil, empresas de entregas rápidas, 

como os correios, estão sendo bastante requisita-

das. Entretanto, o custo do frete está sendo repas-

sado para os clientes. 

Dessa forma, pode-se supor que o comér-

cio pela internet torna disponível uma poderosa 

ferramenta de distribuição, desde que haja logísti-

ca competente que leve o produto ao cliente num 

prazo e condições aceitáveis. É uma questão fun-

damental para o relacionamento da empresa com 

seus clientes. Além disso, uma logística eficaz re-

quer um gerenciamento adequado da cadeia de 

fornecimento, o que envolve a integração desde 

os fornecedores de matérias-primas, passando 

pelo processo de produção e chegando à movi-

mentação física dos bens produzidos até os cli-

entes (DANN, 2011, DANN; DANN, 2010; KENNY; 

MARSHALL, 2010).

Sob a ótica do preço, as decisões são de-

cisivas para o alcance dos resultados econômicos 

e financeiros, para o posicionamento estratégico 

competitivo da empresa, para a consecução de 

objetivos relacionados ao volume de vendas e ao 

prestígio. Os efeitos da internet e da determina-

ção de preço sobre vendedores e compradores 

podem ser observados de cinco formas (KENNY; 

MARSHALL, 2010; O’REILLY, 2010; TOLEDO; NAK-

AGAWA; YAMASHITA, 2002):

 — Comparações instantâneas: a internet é 

utilizada como um meio eletrônico de 

comparação de preços, características, 
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tempo de entrega e outros atributos 

entre os diversos ofertantes on-line;

 — Definição de preços: é a utilização de 

alguns websites que possibilitam os 

clientes definirem o preço que está 

disposto a pagar por algo;

 — Produtos grátis: aquisição de softwares 

de código aberto;

 — Monitorização: a internet é utilizada 

como mecanismo de monitorização de 

clientes, a fim de se definir preços indi-

viduais, de acordo com características 

específicas dos compradores on-line;

 — Bolsas on-line: é a negociação de 

preços em leilões na internet.

Há vários modelos de “precificação” utiliza-

dos na internet, tais quais:

 — Precificação dinâmica: trata-se de um 

mecanismo que concilia oferta e de-

manda por meio de uma estrutura de 

preços, o qual é utilizado para troca de 

ações e em mercados de commodities;

 — Precificação variável: esse recurso é de 

uso frequente no segmento de con-

sumo, e tem por objetivo gerar vendas 

e receitas incrementais pela variação 

do preço de um item. Um produto, a 

título de experimentação, pode ser 

oferecido com desconto, para então 

ser vendido ao preço inicialmente de-

terminado, depois de aprovado.

A internet, como salientado anteriormente, 

ampliou o poder de barganha do consumidor, ao 

possibilitar o surgimento de quatro poderosas fer-

ramentas (DANN, 2011, DANN; DANN, 2010; KEN-

NY; MARSHALL, 2010):

 — Comparação instantânea de preços: 

recorrendo à comparação instantânea 

de preços, obtém-se maior transparên-

cia de mercado e o consumidor pode 

verificar o preço do bem que deseja 

comprar em várias lojas digitais, simul-

taneamente, e escolher o menor preço 

disponível;

 — Leilão reverso: o leilão reverso 

era até então utilizado quase que 

exclusivamente pelos governos em 

suas licitações. Dado um determinado 

produto ou serviço, o fornecedor que 

oferecia o menor preço ganhava o 

direito de vender a ele. Websites de leilão 

como www.arremate.com.br ou www.

mercadolivre.com.br oferecem esse tipo 

de serviço para pessoas comuns;

 — Mecanismo defina seu preço ou faça 

seu preço: o consumidor define o preço 

que deseja pagar por uma mercadoria 

e o website busca fornecedores que 

aceitem atender aquele consumidor. 

O mesmo mecanismo vem sendo 

utilizado por consumidores brasileiros 

mediante websites, como www.bargain.

com.br e www.mercadolivre.com.br;

 — Grupos de compras e descontos: 

consiste na criação de grupos de 

consumidores interessados na aquisição 

do mesmo bem e negociam com 

vários fornecedores, obtendo menores 

preços. Websites, como www.agrupate.

com.br e www.maisdescontos.com.

br, desempenham a função de criar 

um ambiente para os compradores. É 

enfatizado que websites de descontos 

podem ajudar a atrair clientes para um 

website e, assim, ficarem familiarizados 

com os produtos e serviços de uma 

empresa.

Sob a ótica da promoção, a internet é mais 

racional do que emocional, o que implica um 

processo de persuasão e não apenas de informação, 

o que pode variar, evidentemente, conforme o 

tipo de produto ou serviço. Tem-se, ainda, que as 

ações promocionais têm os seguintes objetivos: 

fornecer informações para consumidores e outros 

interessados, aumentar a procura, diferenciar 

um produto ou serviço, incrementar valor de um 
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produto ou serviço, estabilizar as vendas (CARR, 2011; 

HONEYCUTT; FLAHERTY; BENASSI, 1998; KOTLER; 

KELLER, 2008; LAROCHE, 2010). É apontado, ainda, 

que os websites constituam um meio de comunicação 

com clientes existentes e potenciais, uma vez que 

as empresas podem oferecer informações sobre si 

mesmas e seus produtos e cultivar relacionamentos 

duradouros. É observado que as empresas on-line 

enfrentam desafios crescentes para expandir seus 

negócios na internet.

Com o advento da utilização da internet 

como mídia eletrônica alternativa de propagan-

das, muitos achavam que haveria uma inundação 

de telas de promoções nos computadores (CARR, 

2011; HONEYCUTT; FLAHERTY; BENASSI, 1998; 

KOTLER; KELLER, 2008; LAROCHE, 2010), porém 

essa projeção para o futuro não se sustentava e 

por fim não ocorreu. Na internet, as pessoas têm 

o controle da situação e não estão dispostas a ler 

anúncios ou qualquer forma de propaganda ou de 

publicidade, e por se tratar de uma mídia intera-

tiva, o usuário tem o poder de rejeitá-la. Isso não 

quer dizer que não haverá propaganda na internet, 

mas que ela não será uma mídia como a televisão.

 Enfatiza-se que a utilização da propaganda 

na internet motivou a criação de uma nova lingua-

gem e um formato mais adequado à nova mídia 

interativa.  Uma das oportunidades geradas pela 

internet é a propaganda many-to-many, ou melhor, 

de muitos para muitos (CARR, 2011; HONEYCUTT; 

FLAHERTY; BENASSI, 1998; KOTLER; KELLER, 

2008; LAROCHE, 2010; TOLEDO; NAKAGAWA; 

YAMASHITA, 2002).

3 Resultado e análise da 
pesquisa

3.1 Estrutura da Unimed Seguros

A Unimed Seguros consiste na marca que 

representa a Unimed Seguradora e sua controlada, 

a Unimed Seguros Saúde. Suas operações tiveram 

início no ano de 1989 com o objetivo de atender 

as demandas do Sistema Unimed, formado pelas 

386 cooperativas, 98 mil médicos cooperados e 12 

milhões de clientes em todo o Brasil. Atualmente, 

a empresa conta com 3,8 milhões de segurados e 

encontra-se entre as maiores empresas do setor. 

Com matriz em São Paulo e escritórios re-

gionais em 21 cidades distribuídas pelo Brasil, que 

atuam como verdadeiras unidades de negócio, a 

Unimed Seguros é uma empresa de seguros de 

classe mundial, que busca continuamente o apri-

moramento de processos e o conhecimento das 

necessidades de seus clientes. 

Atuando no ramo de pessoas, oferece 24 

produtos segmentados nas linhas Vida, Previdência 

e Saúde. A preocupação permanente da Unimed 

Seguros em desenvolver e oferecer as melhores 

soluções em produtos e serviços, de criar um 

ambiente melhor e de contribuir para o bem-estar 

da comunidade faz dela uma empresa reconhecida 

e respeitada pela sua competência e capacidade.

3.2 Análise dos Dados

No transcorrer da coleta de dados mediante 

aplicação de questionário semiestruturado, 

verificou-se que as atividades relacionadas ao 

marketing são de grande importância para a gestão 

da Unimed Seguros. As atividades inerentes ao 

marketing constituem um sistema de atividades 

de negócios que envolvem as ações de planejar, 

A utilização da propagan-
da na internet motivou 
a criação de uma nova 

linguagem e um formato 
mais adequado à nova 

mídia interativa.
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precificar, promover e distribuir produtos que 

satisfaçam os desejos do mercado-alvo (DOYLE, 

2004; MASTERSON; PICKTON, 2009; MCCARTHY; 

PERREAULT, 2002). Nesse contexto, deve-se 

considerar que o marketing deve iniciar com uma 

ideia sobre um produto que satisfaça o desejo do 

cliente e não deve encerrar até que esses desejos 

sejam completamente satisfeitos.

Relata-se que o marketing oferece subsídios 

técnicos que possibilitam à empresa tomar decisões 

específicas quanto ao desenvolvimento e oferta de 

soluções adequadas em produtos e serviços, além 

de gerar valor a seus clientes no sentido de manter 

sua competência. Tem-se que o marketing é um 

conjunto de atividades que implicam trocas  entre 

os diversos agentes que compõem uma cadeia de 

valor (LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2008). E, nesse 

sentido, as atividades de marketing são forjadas e 

executadas com o objetivo primordial de satisfazer 

os desejos e necessidades dos clientes, e, inclusive, 

atender aos objetivos da empresa (DOYLE, 2004; 

MASTERSON; PICKTON, 2009; MCCARTHY; 

PERREAULT, 2002). 

Para atingir tais objetivos, os gestores 

devem estar cientes das características do 

segmento em que se encontra o mercado em que 

operam, pois será fundamental para a concepção 

de compostos de marketing que possibilitaram a 

empresa satisfazer seus clientes e seus objetivos 

enquanto empresa (KOTLER; KELLER, 2008; 

LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2008). Em complemento, 

esclarece-se que quando se fala em marketing, é 

pertinente lembrar que ele atua em duas frentes 

uma estratégica e outra operacional. A operacional 

representa o “braço comercial” de uma empresa, 

sem a qual o melhor plano estratégico não 

produziria resultados. Faz parte do operacional, 

o composto de marketing, plano de marketing, 

orçamento, a realização e controle.

No âmbito estratégico, tem-se a análise das 

necessidades do mercado, análise da atratividade, 

análise da competitividade, escolha de estratégia 

de desenvolvimento e definição do segmento-alvo 

(BRITO; TOLEDO; TOLEDO, 2009). 

Não obstante, o resultado da consulta de 

material interno da empresa e informações cole-

tadas no transcorrer do roteiro de entrevistas, foi 

identificado que as atividades de marketing pos-

sibilitam à empresa manter seus negócios focados 

nos seus nichos específicos. Destaca-se: 

 — Seguro Saúde: oferece um conjunto 

completo de produtos do Ramo Vida. 

Têm-se soluções em seguros, como 

o Unimed Vida e o Unimed Acidentes 

Pessoais, que proporciona tranquilidade 

e segurança a milhares de pessoas;

 — Previdência: oferece planos previden-

ciários de acordo com as necessidades 

específicas de seus associados.

Nesse contexto, fica implícito que na Unimed 

Seguros as atividades de marketing ocupam um 

lugar estratégico na empresa. Desempenhando a 

função de coordenação de ações que possibilitam 

à empresa oferecer valor ao cliente. Logicamente, 

segundo dados levantados na pesquisa de campo, 

todas as ações desenvolvidas de marketing devem 

estar inclinadas à missão da empresa: “Oferecer 

produtos de qualidade em Seguros de Saúde, Vida 

e Previdência, atendendo as necessidades das Co-

operativas e do mercado em geral”. 

Ainda, ao se analisar a missão da empresa, 

fica evidente que os clientes da empresa são 

não somente as pessoas físicas, como também 

as jurídicas, as quais são compostas pelas 

empresas que operam no mercado e as próprias 

cooperativas que fazem parte do conglomerado 

Unimed, destacando-se: Cooperativas de Crédito 

– Unicreds; Fundação Unimed; Unimed Tecnologia; 

Unimed Administração e Serviços; Transporte 

Aéreo médico; Unimed Participações.

Apurou-se que a estratégia de marketing 

é fundamental para a gestão da empresa. Por 

um lado, tem-se a necessidade de se definir os 

segmentos nos quais a empresa tem interesse 

em operar. Sequencialmente, torna-se oportuno 

definir o mercado-alvo e, posteriormente, a forma 

de se posicionar nesse mercado (IKEDA, 2000; 

LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2008). 
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A estratégia de marketing é essencial para 

se identificar por meio de análises, novas oportuni-

dades de mercado. Por meio dessa estratégia as 

empresas podem identificar no ambiente em que 

atuam, ou em que pretendem atuar, segmentos 

mais atrativos (TONKS, 2000). Posteriormente, 

tem-se a definição de mercado(s)-alvo e ações de 

posicionamento, que implicarão ajustes no Com-

posto de Marketing para que a empresa atinja seu 

objetivo de marketing (MCDONALD; DUNBAR, 

2007). O(s) objetivo(s) de marketing consiste(m) 

em uma declaração do que deve ser atingido por 

meio das atividades de marketing (SHOHAM, 1996; 

TELLIS, 2006).

No caso da empresa, não há um posiciona-

mento isolado por preços competitivos (baixos), 

mas sim preços adequados à oferta de serviços 

com a qualidade que o consumidor deseja. É lem-

brado, nesse momento, que a Unimed Seguros é 

uma empresa competitiva que busca, por meio da 

inovação, manter-se no mercado em uma posição 

excelente, ou seja, de 38 empresas de previdências 

privadas que operam no Brasil, ela se destaca na 

posição de número 16.  Das 102 empresas do ramo 

de seguros de vida operantes em território nacio-

nal, a Unimed Seguros se encontra na posição 16.

Constatou-se que as atividades de marketing 

possibilitam a alta gestão da empresa em adequar 

seus produtos e serviços às necessidades de seus 

clientes. As necessidades e desejos dos clientes 

devem fazer parte dos objetivos do marketing 

de uma empresa (LAMB; HAIR; MCDANIEL, 

2008; SHOHAM, 1996). Assim, é de fundamental 

importância compreender as necessidades e o 

comportamento do consumidor (4,4 milhões de 

associados). 

Nesse ponto, um dos entrevistados co-

menta que não se deve esquecer que a função do 

marketing também é a de definir de que forma o 

produtos devem se adequar às necessidades dos 

clientes seja pessoa física ou jurídica, assim como 

a definição de seus preços, sua comercialização e 

sua promoção. Todas essas atividades são delega-

das ao departamento de marketing. Em comple-

mento, é citado que cada cooperativa integrante 

do conglomerado Unimed tem total autonomia no 

desenvolvimento de suas atividades de marketing.  

Após uma análise apurada do mercado e seleção 

do(s) mercado(s)-alvo e estratégia de posiciona-

mento, os gestores de marketing de uma empresa 

devem estar aptos a definir as estratégias do Com-

posto de Marketing (TELLIS, 2006), o qual deve 

ser estruturado de forma a gerar valor ao cliente 

(LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2008).

Adentrando ao tema internet, foi identi-

ficada no transcorrer da interpretação dos dados 

obtidos, que a Unimed Seguros utiliza-se da inter-

net como um canal eletrônico adicional aos seus 

negócios, nitidamente observado em um dos ser-

viços do website da empresa, a Loja de Seguros. 

A internet está mudando a forma de competir, a 

dinâmica do relacionamento que as empresas 

têm com os clientes, a velocidade do atendimento 

do pedido e a natureza da liderança empresarial 

(CARR, 2011; KALAKOTA; ROBINSON, 2002). No 

aspecto canal, os modelos podem ser entendidos 

como meios de: divulgação de informações da 

empresa para o público em geral; coleta de infor-

mações das empresas sobre clientes; promoção 

da interação entre a empresa e os clientes.

Para a empresa estudada, o mercado secu-

ritário é um setor muito competitivo que demanda 

um constante aprimoramento nos processos de 

vendas das empresas. Assim, o treinamento dos 

profissionais e a utilização de ferramentas mais 

eficientes podem incrementar a capacidades das 

empresas em fazer negócios e, por conseguinte, 

obter resultados mais favoráveis, além de gerar 

mais valor ao cliente. 

A estratégia de 
marketing é essencial 
para se identificar por 

meio de análises, novas 
oportunidades de 

mercado. 
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Desse modo, a Unimed Seguros abraçou 

o comércio eletrônico como uma solução a mais 

para a melhoria das vendas dos produtos Vida e 

Previdência. A partir desse ponto tem-se o surgi-

mento da Loja de Seguros. O comércio eletrônico 

por meio da internet tem mudado gradativamente 

a proposição de valor do cliente. A internet tem 

propiciado negócios virtuais que oferecem aos cli-

entes uma maior gama de informações, formas de 

pagamento, comparações de preços e velocidade 

de transações (DANN, 2011, DANN; DANN, 2010; 

KENNY; MARSHALL, 2010, KALAKOTA; ROBIN-

SON, 2002; LAI; TURBAN, 2008). 

A internet está criando uma plataforma 

tecnológica universal para comprar e vender bens e 

conduzir negócios dentro da empresa. Anteriormente 

ao advento dessa tecnologia, as informações sobre 

produtos e serviços geralmente estavam vinculadas 

à cadeia de valor físico. Com a internet, tem-se 

uma ruptura, que implica a desvinculação entre a 

informação e os canais tradicionais da cadeia de 

valor (LAUDON; LAUDON, 2006). As empresas 

estão adentrando no modelo virtual da internet, 

o qual permite a redução de custos pelo simples 

fato de os consumidores poderem efetuar todas 

as operações ou parte delas na internet, e que 

anteriormente, eram de exclusividade do mundo 

físico (LAUDON; LAUDON, 2006).

A Loja de Seguros consiste em uma solução 

inédita para a empresa em tornar a etapa de ven-

da desses produtos mais eficiente. Inaugurada em 

junho de 2004, a Loja dissolveu um paradigma do 

setor, implantando um sistema de vendas que reduz 

o prazo para o processamento das informações, 

custos diretos e indiretos, erros de preenchimento 

dos documentos e, finalmente, eliminação do tem-

po gasto no input de dados pela equipe interna. 

A empresa assumiu uma postura inovadora 

ao utilizar a internet, já que a Loja de Seguros é 

pioneira na emissão do contrato de Seguros e de 

boleto de cobrança e débito em conta, enquanto 

as concorrentes ainda estão na fase de oferecer 

exclusivamente o serviço de simulação de pacotes. 

A utilização dessa tecnologia para a melhoria dos 

negócios empresariais pode constituir em uma 

forma inovadora de a empresa ampliar seus negó-

cios. Entretanto, ao levar à virtualidade o negócio 

da empresa (E-Business), é imperativo haver in-

tegração das aplicações. Isso envolve, no caso de 

venda no website, existir funcionalidade nas apli-

cações que gerenciam as vendas, a contabilidade, 

a administração de estoque e distribuição da em-

presa (KALAKOTA; ROBINSON, 2002).

Historicamente, a Loja de Seguros fez 

declinar de cinco para apenas um dia o recebi-

mento de proposta nova de adesões, além de uma 

redução em 20% os custos operacionais do pro-

cesso e incremento da capacidade de gerar no-

vos negócios. Utilizando a virtualização eletrônica 

para o funcionamento e desenvolvimento de suas 

atividades, a Unimed Seguros aperfeiçoou sua 

eficiência interna e externa, melhorando a satisfa-

ção de corretores e colaboradores e a fidelização 

de clientes. De um lado, clientes atuais e potenciais 

clientes passaram a ter contato com os produtos 

da empresa de uma forma alternativa, o website 

da empresa. Entretanto, apesar de a busca por 

informações se efetivarem no meio eletrônico, a 

aquisição de produtos continua sendo de maneira 

física. De outro lado, tem-se a presença dos cor-

retores como agentes intermediadores das nego-

ciações. E, conforme observado nas entrevistas, os 

corretores são fundamentais no trato com os cli-

entes, já que o website da empresa não possibilita 

a venda direta aos clientes pessoa física.

Explanado anteriormente, os corretores 

também se enquadram na modalidade de clientes 

pessoa jurídica. Como clientes especiais, estes tem 

acesso há alguns serviços no website da empresa 

que possibilitam acesso exclusivo a informações 

inerentes a campanhas promocionais, simuladores 

de serviços, comprovantes de rendimentos de 

suas vendas, produtos exclusivos da loja de segu-

ros, assim como regulamentos e manuais. Identifi-

ca-se, assim, que a internet é um instrumento tec-

nológico que a empresa estudada usa para manter 

diálogo com os seus corretores, e estes com a em-

presa, inclusive. Esse acesso eletrônico mantém os 

corretores, que são a força de venda principal da 

empresa, a par do andamento dos processos de 
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novas adesões. Já que os corretores podem dar 

início ao processo de adesão de novos clientes na 

loja virtual da empresa. 

O website da empresa viabiliza aos corre-

tores, também, acesso a um módulo de metas de 

vendas que provê dados para análise das vendas 

por produto/serviços, corretores e territorial, fa-

vorecendo o gerenciamento e acompanhamento 

da produção e cumprimento das metas de vendas. 

Esse módulo tem atualização semanal e está dis-

ponível para todos os produtos e serviços.  Dessa 

forma, a utilização da internet para apoio aos cor-

retores acaba por promover qualidade aos proces-

sos, agilidade nas respostas aos clientes e redução 

dos custos operacionais, como correios, telefone e 

dispêndio de tempo. Para tanto, já em 2003, deu-

se o surgimento de parcerias e troca de provedor 

de serviços de internet, que gerou uma redução de 

R$ 5 mil em despesas mensais com manutenção do 

website, totalizando uma economia de R$ 35 mil.

A redução de custos operacionais também 

ocorreu dentro da estrutura hierárquica da Unimed 

Seguros. Com a implantação da ferramenta de 

colaboração MSN (Messenger) em todos os 

Escritórios Regionais, que permite comunicação 

online, a Unimed Seguros inicia a substituição gradual 

do uso exclusivo do telefone como mecanismo de 

contato com seus escritórios. Podendo usar teclado, 

webcams, microfones entre um ou mais escritórios 

localizados em áreas distintas, o MSN passa a 

constituir uma tecnologia de rede para a redução de 

custos. Uma das contribuições da internet é a redução 

de custos operacionais relacionados ao uso do 

telefone. Com o seu advento, tem-se o crescimento 

do uso de comunicadores que possibilitam às 

pessoas de se relacionarem instantaneamente, 

sem o custo telefônico e pela Web (KALAKOTA; 

ROBINSON, 2002).

Operacionalmente, a Loja funciona inicial-

mente com a realização de uma proposta de adesão. 

A seguir, os dados são enviados a uma zona inter-

mediária de armazenamento em que os dados 

ficam aguardando processamento após o fecha-

mento da Loja. Vários dados são checados ainda 

durante o preenchimento, como CPF, CEP e DPS 

(Declaração Pessoal de Saúde), e vários cálculos 

são feitos, como prêmios e agenciamento. A maio-

ria das simulações e consistências é efetuada no 

sentido de validar as propostas no primeiro mo-

mento, evitando atrasos e retrabalhos.

Após preencher toda a proposta na Loja 

de Seguros, o corretor tem a opção de imprimir 

as condições gerais do seguro vendido, o boleto 

bancário ou a autorização para débito em conta. 

Para o corretor, além da praticidade do sistema, a 

grande vantagem, e também uma das inovações 

da Loja de Seguros, é que sua comissão já é pro-

cessada em seguida e paga pela Unimed Seguros 

em até 24 horas. Mais um incentivo à utilização do 

sistema que vai se somar a outras já mencionadas, 

como rapidez e segurança.

Se o corretor precisar consultar a Unimed 

Seguros para dúvidas, pode fazer isso por e-mail 

por meio do FALE CONOSCO, no website ou por 

telefone, falando diretamente com a área de TI. 

Esses mesmos canais podem ser usados para que 

os corretores façam sugestões que possam vir a 

melhorar a Loja de Seguros.

Durante a implantação da Loja de Seguros, a 

maneira mais eficiente de apresentar a ferramenta 

aos corretores e estimulá-los a testar o sistema 

foi por meio de um programa de treinamento 

a distância, em um processo conhecido como 

e-learning. O acesso a esse treinamento é 

permanente, pois durante todo o tempo em que 

o corretor está usando a Loja de Seguros ele pode 

buscar explicações na própria tela.

A Loja de Seguros tem horário de funciona-

mento das 8 às 22 horas e em uma próxima fase 

do projeto, o processo de venda será todo on-line, 

e a loja permanecerá aberta 24 horas por dia, 7 

dias por semana. Uma das vantagens dos negócios 

virtuais sustentados pela tecnologia da internet é a 

possibilidade de oferecer serviços independente-

mente de barreiras geográfica, além de permitir 

um funcionamento ininterrupto de 365 dias ao 

ano (KALAKOTA; ROBINSON, 2002; LAUDON; 

LAUDON, 2006). É permitido ao corretor  acesso à 

Loja por meio de um login de acesso e uma senha.  
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Em seguida, todos os dados da proposta preenchi-

da pelo corretor na Loja de Seguros são conferidos 

pela equipe interna e sua consistência checada. Se 

necessário, são feitos ajustes ou devoluções. Se a 

proposta é aceita, são emitidos certificados e car-

tas de boas-vindas, e os documentos são enviados 

aos segurados.

A estrutura de hardware e software que dão 

suporte à Loja foi dimensionada para permitir que o 

sistema todo opere com 98% de disponibilidade para 

que os corretores realizem suas vendas por meio 

da Loja de Seguros. Isso quer dizer que há apenas 

2% de probabilidade de que o sistema fique fora do 

ar, o que, até o momento, não ocorreu. Ainda, no 

processo de definição da plataforma de hardware e 

software da Loja, além da SAR Sistemas, a Unimed 

Seguros contou com a inestimável parceria da área 

de Tecnologia da Unimed Administração e Serviços 

(UAS), que ajudou na escolha do equipamento 

necessário e dos aspectos de segurança lógica para 

suportar a operação. Todo o sistema consumiu em 

torno de R$200 mil.

Quando questionados sobre as principais 

transações que a internet possibilita no âmbito dos 

negócios B2B, B2C e B2G (business to business; 

business to consumer; business to goverment), os 

entrevistados relatam que comércio eletrônico, ou 

venda on-line, é uma tendência irreversível do mer-

cado de seguros, e principalmente uma exigência 

dos clientes e colaboradores. Assim sendo, a área 

de tecnologia da informação da Unimed Segu-

ros decidiu por uma solução que automatizasse 

o processo de venda de seguros, preservando as 

relações humanas entre o segurado, o corretor e a 

seguradora. Optando, assim, pelo Business to Busi-

ness (B2B) em lugar das usuais soluções de venda 

direta ao cliente Business to Customer (B2C). 

Nessa ótica, a idealização da Loja de Segu-

ros contou com a integração da seguradora e cor-

retores por meio de uma ferramenta que atende 

com eficiência a seus clientes. Quando uma loja 

vende produtos diretamente aos consumidores 

ou apenas a empresas individuais pela internet, 

acaba se enquadrando no modelo de loja virtual. 

Ao prover informações sobre produtos, preços e 

disponibilidades a indivíduos e clientes, há o en-

quadramento no modelo virtual de corretora de 

informações. Ressalta-se, ainda, que uma empresa 

pode se enquadrar nesses dois modelos. Inclusive 

outros modelos de negócios podem ser citados, 

por exemplo: E-marketplace, Provedora de ser-

viços, Comunidade virtual e Portal (KALAKOTA; 

ROBINSON, 2002; LAI; TURBAN, 2008). Gradati-

vamente, foi observada uma grande aceitação en-

tre os corretores. Mesmo havendo discrepâncias 

regionais quanto à utilização do computador em 

maior ou menor escala e o acesso à internet. 

Finalmente, o website da empresa não 

possibilita nenhuma venda direta. Entretanto, 

constitui em um ponto de partida que pode estimular 

a decisão de compra. Assim, pode-se considerar que 

a internet por meio do website da empresa é um dos 

instrumentos usados em seus negócios com seus 

parceiros. Na internet os fabricantes podem vender 

seus produtos e serviços diretamente a clientes do 

varejo, evitando intermediários, como distribuidores 

ou lojas de varejo. Reduzir a importância do 

intermediário no canal de distribuição pode reduzir 

significativamente os custos de transação (DANN, 

2011, DANN; DANN, 2010; KENNY; MARSHALL, 

2010, KALAKOTA; ROBINSON, 2002). Entretanto, 

nem todos os produtos podem ser comercializados 

diretamente pela internet, mas podem ter benefícios 

do uso dela. 

A internet pode ser o início de uma ação 

de compra, já que as lojas virtuais trabalham, 

inclusive, como pontos promocionais (DANN, 

2011, DANN; DANN, 2010; KENNY; MARSHALL, 

2010, KALAKOTA; ROBINSON, 2002). Um 

dos entrevistados aponta que a internet 

pode desempenhar um papel importante no 

Composto de Marketing. Sabe-se que na internet 

a adesão de novos entrantes e o surgimento 

de produtos substitutos são facilitados. Dessa 

forma, a manutenção de vantagens competitivas 

sustentáveis torna-se mais difícil e a utilização 

de informações coletadas quanto aos clientes e 

concorrência, pode constituir em um diferencial. 

Com as informações dos clientes e dos con-

correntes é possível fazer ajustes nas estratégias 
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dos 4 P’s, e assim decidir por um produto, preço, 

promoção e distribuição mais adequada. A inter-

net pode ser usada na busca de informações para 

uma análise de oportunidades. Por meio dela po-

dem-se acessar bases de dados que possibilitam 

às empresas acesso a produtos e serviços opera-

cionalidades por diversas empresas (LAMB; HAIR; 

MCDANIEL, 2008; STANLEY et al., 2000). 

Como é o caso da Altavista.digital.com, fer-

ramenta disponibilizada na internet e que oferece 

como principal recurso o mapeamento do merca-

do. Lembra-se, ainda, que por meio da internet é 

possível desenvolver painéis eletrônicos para o le-

vantamento das opiniões de consumidores. O pro-

cesso tem início com o recrutamento de entrevis-

tados. Depois de qualificados a participar, recebem 

um questionário por e-mail ou são direcionados 

para um website seguro para preenchimento de 

um questionário. Todavia, na empresa estudada 

somente se usa internet para a busca de infor-

mações da concorrência e, como citada anterior-

mente, a busca por informações dos clientes cabe 

apenas às corretoras. Quando se fala em clientes, a 

empresa entende a importância dos consumidores 

on-line, e para eles assume a posição estratégica 

de que no caso de serviços de previdência, saúde 

e seguros, usam a internet apenas para a busca de 

informações, e quando da escolha dos produtos, 

acabam por decidir na efetivação física da compra. 

Sabe-se que é possível a realização das 

atividades de marketing na internet. Com a cria-

ção de lojas virtuais, as empresas podem oferecer 

uma praça (P) a mais para ofertarem seus produ-

tos. Todavia, apesar de ocorrer a visitação de cli-

entes e potenciais clientes em website na procura 

de produtos, em alguns casos, a compra acaba por 

se realizar fisicamente (LAMB; HAIR; MCDANIEL, 

2008; MENG, 2010)

Com a utilização da internet, a Unimed Se-

guros entrou em um processo de redução de cus-

tos que possibilitou um direcionamento melhor de 

forças às atividades de marketing. A internet pas-

sou a configurar um facilitador de conquista e ma-

nutenção de vantagem competitiva, pois permitiu: 

eliminação do processo de digitação; redução e 

conferência de propostas; redução no tempo de 

recebimento da proposta (de até cinco para um 

dia); redução nos erros de preenchimento; redução 

no volume de devoluções; redução de 20% nos 

custos operacionais do processo. 

Na prática, foi observado que a utilização 

da internet como um ponto de venda (praça) 

representa 29% das vendas de seguros de Vida 

e Previdência individuais da Unimed Seguros. 

Lembra-se que esse processo de venda, não 

é direto, mas sim representado pela geração 

de propostas de adesões feitas no website da 

empresa pelos corretores. Não obstante ao 

monitoramento do website da empresa, o Call 

Center da empresa também é utilizado para colher 

informações junto ao cliente. Constata-se que 

83,56% do monitoramento são feitos mediante 

telefonia convencional e 16,44% pela internet, 

sendo, 5,48% referentes a melhorias do website, e 

10,36%, correção de erros.

Finalmente, no caso da Unimed Seguros, 

observa-se que os esforços dos gestores no con-

texto do Composto de Marketing e da internet se 

dão de duas formas:

 — Loja de Seguros como solução virtual: a 

concepção da Loja de Seguros faz parte 

da estratégia de produto do Composto 

de Marketing. A Loja foi condicionada 

para atender a um público que busca 

soluções pelo meio eletrônico. No 

âmbito da estratégia de distribuição do 

Composto de Marketing, tem-se que 

a entrega dos serviços propostos no 

website pode ser realizada em qualquer 

computador que esteja em acesso 

direto com a internet. Já sob a ótica 

promocional, a estratégia adotada pela 

empresa se configura na utilização de 

informações disponíveis no website, 

de forma a estimular os clientes e 

potenciais clientes conhecerem os 

serviços oferecidos no website. No caso 

da pessoa física, o website é um ponto 

no qual esses clientes são encorajados a 

entrar em contato com corretores para 
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a aquisição dos produtos e serviços. 

Não menos importante, o preço como 

estratégia do Composto de Marketing 

aplicado à Loja de Seguros é observado 

como o acesso gratuito por parte dos 

corretores aos serviços oferecidos. 

Para pessoa física, o acesso é sempre 

gratuito, porém limitado a alguns 

serviços. 

 — Produtos e serviços vendidos na Loja 

de Seguros: os produtos comercializa-

dos por meio do website da empresa 

são idênticos àqueles comercializados 

no meio físico, logo, como estratégia 

de produto de marketing, tem-se a 

predominância das regras estipuladas 

para o mercado físico. A aquisição dos 

produtos comercializados apenas po-

dem ser entregues fisicamente, sendo 

assim, a estratégia de distribuição dos 

produtos divulgados no website tam-

bém tem a predominância das regras 

físicas. Já promocionalmente, as es-

tratégias diferem do mercado físico. 

A utilização de cores distintas para re-

alçarem os produtos na tela do com-

putador e uma maior riqueza de in-

formações consiste em peculiaridades 

da estratégia de marketing quanto ao 

aspecto promoção. As estratégias de 

preços dos produtos comercializados 

no website são condicionadas, tam-

bém as regras do mercado físico.

Finalmente, com o tratamento dos dados 

obtidos por meio da aplicação do questionário 

semiestruturado e a utilização de dados secundári-

os obtidos junto à empresa investigada, foi possível 

verificar o Composto de Marketing no âmbito da 

internet, bem como no âmbito das estratégias de 

produto, praça, preço e promoção. Após o estudo 

do referencial teórico pertinente ao tema aborda-

do neste trabalho e a aplicação de um questionário 

semiestruturado na empresa estudada, foi possível 

a identificação de padrões teóricos nas informa-

ções coletadas e levantamento de peculiaridades.

Considerações Finais

Quanto ao aspecto do composto produto, 

as empresas reconhecem o ambiente da internet 

como um segmento a ser explorado constante-

mente, podendo, assim, haver possibilidade na 

confecção de estratégias de produtos novos e 

diferenciados para o público crescente de con-

sumidores on-line. No caso da Unimed Seguros, 

a internet constitui na possibilidade de se confec-

cionar um produto on-line (website da empresa) 

que viabiliza a comercialização de bens e serviços 

virtuais e físicos, inclusive.

No aspecto do composto preço, é uma das 

estratégias do Composto de Marketing mais desafi-

adoras no contexto brasileiro. A definição de preços 

é um grande tormento aos profissionais de mar-

keting, já que os consumidores on-line brasileiros 

apresentam aversão quanto à utilização de cartões 

de crédito e outras formas de pagamento on-line, 

embora esse processo esteja sendo modificado 

gradativamente. No caso da Unimed Seguros, ao 

contrário, tem a estratégia de preço dos produtos 

na internet idêntica à que pratica no mercado físi-

co. Como o principal cliente da empresa são seus 

colaboradores, revendedores de seguros, somente 

eles têm o poder de barganhar preços.

Em relação ao aspecto do composto praça, é 

um desafio interessante, pois demanda, em alguns 

casos quanto aos produtos físicos comercializados 

na internet, de uma entrega física. No entanto, em 

alguns casos, a entrega pode se configurar apenas 

na consulta da tela do computador ou na simples 

ação de um download. Para a Unimed Seguros, 

torna-se evidente o uso da internet como veículo 

de distribuição, dessa forma, encaixa-se perfeita-

mente na logística do produto ou do serviço. Além 

disso, a empresa tenta tirar o máximo proveito 

desse canal logístico que tem a característica de 

operar 24 horas, 7 vezes por semana, o ano inteiro.

Já no aspecto do composto promocional 

quanto ao uso da internet, ganhou uma grande 

aliada, pois além da capacidade da interatividade, 
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dos baixos custos quanto à atualização de banners 

e catálogos on-line, tornaram-se mais simples a 

comunicação com os mercados-alvo e personaliza-

ção da comunicação. Além do alcance promocional 

que as empresas adquirem com o uso da internet, 

nota-se que os consumidores não são mais passi-

vos e buscam os websites que satisfaçam a suas 

necessidades. 

A Unimed Seguros está utilizando a internet 

como um canal adicional para a promoção de seus 

produtos. Ao usar desse canal, as empresas estão 

possibilitando aos seus consumidores e potenciais 

clientes alternativas para o contato com a empresa 

e, também, que a parte interessada obtenha quan-

tidades de informações sobre produtos suficientes 

para estimular um processo inicial de aquisição do 

mesmo. Todavia, a empresa investigada afirma que 

os recursos promocionais que fazem uso da inter-

net nunca substituirão os veículos tradicionais, em 

função dos já consolidados hábitos tradicionais de 

mídia e de compras. A internet constitui em um ca-

nal alternativo e complementar para as estratégias 

do Composto de Marketing.

No presente trabalho objetivou-se responder 

à questão referente à forma como o Composto de 

Marketing é utilizado na internet. E, para tanto, foi 

realizada uma análise formal e descritiva do uso 

dessa ferramenta no Composto de Marketing em 

uma empresa do setor de serviços. Essa análise 

implicou a realização de um levantamento dos 

pressupostos teóricos que sustentam os temas 

internet e marketing. Assim, se fez necessária a 

descrição de algumas singularidades relacionadas 

às estratégias de marketing, ao uso da internet  e 

sua influência no Composto de Marketing. 

Cumprida essa etapa, foi realizada a partir 

do método do estudo de caso, a contextualização 

da empresa investigada sob a perspectiva do 

Composto de Marketing na internet. E, em 

conformidade com a estratégia da adequação ao 

padrão, foi possível comparar os pressupostos 

teóricos estudados com os dados obtidos junto às 

empresas investigadas para posterior verificação 

de padrões previstos. Consequentemente, a 

escolha do uso do método do estudo de caso no 

âmbito da empresa Unimed Seguros foi adequado 

para o entendimento do fenômeno organizacional 

escolhido e objeto investigado neste estudo.

Assim, à luz do exposto, pode-se afirmar que 

o problema de pesquisa proposto originalmente foi 

alcançado, os objetivos atingidos, proporcionando 

uma contribuição para o conhecimento e 

desdobramentos para estudos futuros.

A seguir são apresentadas algumas 

limitações inerentes quanto à realização 

deste trabalho. A primeira limitação refere-se 

à abordagem metodológica utilizada. Por se 

tratar de uma pesquisa de natureza exploratória, 

os resultados encontrados não devem ser 

generalizados. As considerações finais só podem 

ser estabelecidas para os dois casos estudados. 

Além disto, as diferenças encontradas das 

atividades refletem somente a concordância ou 

discrepância em relação à revisão bibliográfica, 

não sendo válidas comparações sobre a eficácia e 

eficiência entre essas empresas.

As considerações observadas sobre cada 

uma das atividades de marketing e internet foram 

feitas a partir da interpretação em torno das 

declarações dos entrevistados e de outras fontes de 

evidências consultadas, sendo, portanto, guiadas 

pela percepção do pesquisador e, ocasionalmente, 

passíveis de vieses em algumas colocações.

• Recebido em: 14/11/2010
• Aprovado em: 02/09/2011
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Resumo

O presente estudo tem por objetivo analisar e discutir a relação entre os 

fabricantes e os produtores na cadeia de valor do setor de indústria elétrica. 

O trabalho foi estruturado sob a modalidade de estudo exploratório quali-

tativo, sendo complementado por um estudo de caso. São colocadas em 

relevo algumas peculiaridades inerentes às disciplinas que sustentam os con-

ceitos de fabricantes, compradores industriais e redes interorganizacionais. 

Finalmente, o presente trabalho permitiu coletar dados que colocaram em 

relevo a função dos fabricantes e produtores na cadeia de valor do setor de 

indústria elétrica brasileira, permitindo, assim, melhor compreensão da forma 

de atuação dos diferentes agentes envolvidos em seu sistema concorrencial.
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Abstract

The present study aims to examine and discuss the relationship between 

manufacturers and producers in the electrical industry sector value chain. 

The paper was structured under the qualitative and exploratory study and it 

is complemented by a case study. There are put into relief some peculiarities 

inherent to the disciplines that underpin the concepts of manufacturers, 

industrial customers and inter-organizational networks. Finally the present 

work allowed to collect data that sheds light on the role of manufacturers 

and producers in the value chain of the Brazilian energy industry sector, thus 

allowing better understanding of the role of different actors involved in its 

competitive system.
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Introdução

Constantes e incontroláveis modificações 

que ocorrem no ambiente de negócios 

contemporâneo exigem adaptações e ajustes 

permanentes em produtos e procedimentos 

produtivos e administrativos; aqueles que não 

procurarem adequar-se às novas condições 

ambientais enfrentarão dificuldades para crescer e 

sobreviver (DRUCKER, 2008; HARTLINE; FERRELL, 

1996; LAMB; HAIR; MCDANIEL, 2008). Todavia, é 

pertinente aceitar que as organizações, mesmo as 

virtuais, estão expostas a drásticas modificações 

de paradigmas gerenciais e culturais, e muitas 

delas estão desorientadas e sem rumo em face das 

situações prevalecentes no ambiente externo. 

Nesse cenário, destaca-se a função geren-

cial da cadeia de valor como instrumento baliza-

dor da melhoria da competitividade empresarial e 

impulsionadora do desenvolvimento da corpora-

ção (HOOLEY et al., 2005; LAMBIN; CHUMPITAZ; 

SCHUILING, 2007; MCKENNA, 1995). A complexi-

dade dos mercados tem constituído as premis-

sas centrais do ambiente dos negócios, marcado 

essencialmente pelo acirramento da competição 

nos mais distintos segmentos, notadamente nos 

de consumo em massa. Tornar-se competitivo tem 

sido uma preocupação dominante no mundo dos 

negócios (MOZOTA, 1998). 

A cada dia, novas dificuldades se apresen-

tam aos gestores das organizações que precisam 

deliberar situações relacionadas ao desempenho 

do produto. As desconfianças e incertezas nessa 

área, quase que sucessivamente, recaem para as 

possibilidades de reversão das convergências de 

queda ou estagnação da capacidade produtiva 

(GÖB, 2010; ROSENBLOOM, 2010; ROWLEY, 2010; 

STANLEY, WITTER, RUSSELL, 2000). A alternativa 

para as organizações que atuam nesse cenário é a 

incorporação em suas culturas, a importância dos 

elos da cadeia de valor. Assim, no presente trabalho 

é proposta a realização de uma análise formal, dis-

cursiva e concludente e que se desdobra em uma 

apresentação coesa e reflexiva sobre a relação dos 

fabricantes e produtores na cadeia de valor do 

setor de indústria elétrica brasileira.

1 Problema De Pesquisa

Qual a relação dos fabricantes e produtores 

na cadeia de valor do setor de indústria elétrica 

brasileira?

2 Objetivo Geral

Analisar a função dos fabricantes e produ-

tores na cadeia de valor do setor de indústria elé-

trica brasileira.

2.1 Objetivos específicos

 — Colocar em relevo aspectos inerentes 

ao mercado elétrico brasileiro;

 — Apontar subsídios que sustentam os 

conceitos de fabricante, comprador 

industrial e  redes interorganizacionais;

 — Entender a função dos fabricantes e 

produtores na cadeia de valor do setor 

de indústria elétrica brasileira.

É pertinente aceitar que as 
organizações, mesmo as 
virtuais, estão expostas a 
drásticas modificações de 
paradigmas gerenciais e 

culturais.
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3 Procedimentos 
Metodológicos

O objetivo geral do método de pesquisa é 

encontrar respostas ou soluções aos problemas 

por meio de uma investigação organizada, crítica, 

sistemática, científica e baseada em dados obser-

vados (PÁDUA, 2004; SEVERINO, 2008). 

Para a consecução do objetivo deste tra-

balho foi escolhida a utilização do método do es-

tudo de caso múltiplo, dentre outros métodos de 

pesquisa qualitativa, em função de sua adequação 

ao problema proposto para a pesquisa de campo 

(DEMO, 1995; EISENHARDT, 2010; FLYVBJERG, 

2006; YIN, 2003). Uma das singularidades da uti-

lização do método do estudo de caso é a compa-

ração dos resultados levantados com a literatura 

existente, característica que amplia a qualidade do 

trabalho científico (EISENHARDT, 2010; FLYVB-

JERG, 2006; YIN, 2003). 

A utilização do método do estudo de caso 

pode envolver tanto situações de estudo de um 

único caso quanto múltiplos casos. Para o desen-

volvimento do estudo de caso empregado nesta 

pesquisa, conjecturou-se como unidade de análise 

o conjunto de colaboradores das empresas estu-

dadas vinculado à gestão da relação entre fabri-

cantes e compradores. 

O instrumento utilizado para coleta de 

dados foi um roteiro seguido de entrevista, com 

questões abertas, considerada como investiga-

ção semiestruturada (EISENHARDT, 2010; FLYVB-

JERG, 2006; YIN, 2003). As entrevistas foram re-

alizadas em uma única etapa, seguindo um roteiro 

prévio, no local de trabalho dos respondentes, em 

situação discreta e confidencial, e com duração 

média de, aproximadamente, 1 hora e 30 minutos. 

Procurou-se tomar as precauções possíveis quan-

to à utilização dessa metodologia de modo a mini-

mizar possíveis falhas, visando à obtenção de da-

dos confiáveis (COLLIS; HUSSEY, 2010; YIN, 2003). 

Para a interpretação e estudo dos dados 

observados e coletados no decorrer da pesquisa 

empírica, sendo realizadas duas estratégias gerais 

de análise, o uso de fontes teóricas, a descrição do 

caso e a modalidade de análise foram baseadas na 

estratégia da adequação ao padrão sugerida por 

Yin (2003). Dessa forma, realizou-se uma descrição 

do estudo de caso e posterior comparação dos 

dados coletados com os pressupostos teóricos 

apresentados neste trabalho. Não obstante, foram 

entrevistadas: 71 empresas, representando 4,89% 

dos clientes cadastrados e ativos em São Paulo; 

7 empresas, 6,42% dos clientes ativos no Rio de 

Janeiro; 11 empresas, 5,64% dos clientes ativos 

em Minas Gerais; 10 empresas, 6,34% dos clientes 

ativos no Paraná; 1 empresa, 1,72% dos clientes 

ativos em Santa Catarina; e 10 empresas, 8,62% 

dos clientes ativos no Rio Grande do Sul.

4 Referencial Teórico

4.1 Cadeia de valor, Compradores 
Industriais e Redes inter-
organizacionais 

O conceito da cadeia de valor foi usado nos 

anos 1960 e 1970 por analistas no desenvolvimento 

da exportação mineral (GIRVAN, 1987 apud KAP-

LINSKY, 2004, p. 81), mas foi durante os anos de 

1990 que as análises da cadeia de valor foram efe-

tivamente utilizadas. Nesse sentido, a sobrevivên-

cia das organizações está exigindo dos gestores 

Uma indústria, gera valor 
desde os fornecedores 

de matéria-prima, 
passando por empresas 

transformadoras que 
geram um produto final.
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análises mais apuradas das organizações e também 

fora delas. Essa abordagem externa da empresa é 

definida por Porter (1996, p. 41) como cadeia de 

valor, a qual é qualquer atividade que gera valor. 

Uma indústria, em particular as empresas 

que a compõe, gera valor desde os fornecedores 

de matéria-prima, passando por empresas trans-

formadoras que geram um produto final, o qual 

é fornecido para o consumidor final. Sob esse as-

pecto, a análise da cadeia de valor é essencial para 

determinar exatamente onde a empresa se situa 

na cadeia, de forma a conceber estratégias desde 

o design de produtos até a distribuição, acres-

centando valor ou reduzindo custo para o cliente. 

A indústria, foco deste trabalho, diante de 

suas características estruturais e históricas referen-

tes à estruturação da concorrência, apresenta al-

gumas características próprias no que diz respeito 

à cadeia de valores. No caso da indústria elétrica, 

torna-se importante ressaltar que sua demanda é 

derivada, ou seja, gera, predominantemente, um 

alto volume de bens intermediários e de capital. 

Essa característica básica influi, decisivamente, na 

compreensão e no entendimento dos vários fenô-

menos em sua dinâmica. As inúmeras relações 

que ocorrem entre os agentes nessas estruturas, 

somente podem ser explicadas pelo detalhamento 

de seus processos. Dessa forma, quanto aos pro-

cessos dos agentes produtivos (empresas) têm-se: 

 — primeiro nível: são os processadores 

de matéria-prima; 

 — segundo nível: é composto pelos fabri-

cantes que produzem equipamentos e 

produtos; 

 — terceiro nível: são os consumidores in-

dustriais, fabricantes de máquinas, in-

tegradores, engenharias. 

Para uma empresa inserida nessa cadeia, o 

conhecimento dessa dinâmica é fator relevante, 

pois permite que ela desenvolva sua vantagem 

competitiva sustentável com base no custo, dife-

renciação e enfoque (PORTER, 1996). Portanto, 

torna-se importante nessa indústria que o con-

ceito de cadeia de valor deva incluir, além do con-

ceito tradicional, a visão de que uma empresa nela 

inserida representa um conjunto de atividades de 

diferentes áreas funcionais, integrando um sistema 

maior que inclui as cadeias de valor de fornece-

dores e de clientes. Na indústria elétrica, a orga-

nização estabelecida para incrementar competi-

tividade deve compreender e administrar a sua 

cadeia interna e as atividades de valor da empresa 

nas relações com a cadeia de valor de fornecedor 

e de cliente. 

Complementando, Webster e Keller (2004, 

p. 390-391) afirmam que os mercados industriais 

são caracterizados por seus compradores, não 

por seus produtos. Os fabricantes possuem uma 

característica básica, a demanda por seus bens e 

serviços é derivada diretamente da demanda de 

empresas e instituições (compras governamentais) 

e, indiretamente, da demanda de outras empresas, 

famílias ou indivíduos por bens duráveis. 

Entretanto, esses fabricantes são guiados, 

principalmente, por suas próprias estratégias 

de fornecer valor aos seus clientes em forma de 

oferta de produtos atraentes e diferenciados com 

menores custos de produção e de serviços (WEB-

STER; KELLER, 2004, p. 390-391). Os produtos 

e serviços dos fabricantes são demandados por 

compradores industriais (consumidores industri-

ais) representados, preponderantemente, pelos 

produtores de bens de capital, máquinas, equipa-

mentos e sistemas eletro-eletrônico-mecânico, e 

pelos fabricantes de bens de consumo duráveis. 

O processo de compra industrial se 

caracteriza por decisões racionais, ou seja, de alto 

conteúdo técnico e formal, além do que abrange 

equipes ou diferentes setores tanto do produtor 

como do comprador industrial (KOTLER, 2000). 

Outra característica da demanda dos compradores 

industriais é ser derivada da necessidade de 

reposição ou expansão de sua capacidade de 

produção. 

Uma indústria de bens de capital, quando faz 

investimentos, adquire equipamentos de fabricantes 

de máquinas ou equipamentos pesados, que 

adquirem insumos ou produtos de outros, e assim 
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por diante. A demanda do fabricante e distribuidor 

de materiais e componentes elétricos depende, e é 

derivada, da necessidade do consumidor industrial 

desses materiais. Portanto, baseado em normas 

técnicas de aplicação e especificações de uso 

em seus sistemas produtivos e produtos passa-

se a analisar alguns aspectos mercadológicos do 

fabricante de máquinas.

Redes interorganizacionais e relacionamen-

tos por meio de serviços são a base para o sucesso 

em um ambiente incerto e global. Em um âmbito 

maior, a competição, hoje, se faz mais entre re-

des interorganizacionais e relacionamentos por 

meio de serviços do que entre firmas individuais. 

A noção de redes competindo implica o envolvi-

mento de firmas para coordenar suas atividades 

e desenvolver superior capacidade para entender 

e servir determinados mercados. Uma rede pode 

ser visualizada como um conjunto de firmas que 

coordenam suas atividades obedecendo a regras 

diferentes e adicionando diferentes competências.

Hooley, Saunders e Piercy (2001, p. 315) 

afirmam que atualmente as empresas não estão 

mais simplesmente vendendo, mas atuando para 

se tornarem o fornecedor preferencial a partir de 

um relacionamento colaborador entre vendedor e 

cliente. O cliente espera que o vendedor conheça 

bem a sua empresa para criar produtos e serviços 

que ele não poderia ter desenvolvido nem criado, 

e dar prova com bastante eficiência de que o for-

necedor agrega valor ao preço. 

Segundo os autores, o fundamental para se 

estabelecer um relacionamento é determinar o que 

cada parte ganha, ou poderia ganhar, com esse 

relacionamento. Muitas organizações ainda olham 

a partir de suas perspectivas, reconhecendo, para 

elas, o valor da retenção ou lealdade do consumidor, 

mas não pensando claramente o que o consumidor 

irá conseguir com aquela negociação. Portanto, o 

essencial para relacionamentos mais avançados, 

tais como parcerias, especialmente em mercado 

de negócios, é o estabelecimento da confiança 

mútua e o respeito entre as partes (CROSBY; 

EVANS; COWLES, 1990, p. 78). Isso envolve estar 

preparado para compartilhar, às vezes, informação 

comercialmente sensível e atender às expectativas 

do consumidor. 

Barry e Parasuraman (1991 apud HOOLEY; 

SAUNDERS; PIERCY, 2001, p. 319) oferecem várias 

sugestões para se administrar as expectativas do 

consumidor, tais como: assegure que as promes-

sas reflitam a realidade; coloque um prêmio para a 

confiabilidade; comunique-se com os clientes. 

Têm-se, a partir daí, mudanças que propiciaram 

o surgimento, dentro das empresas, da estratégia 

de colaboração e parceria com as outras empresas, 

como um processo de orientação para o mercado 

que, segundo Piercy e Cravens (1995), se denominam 

parcerias de mercado, alianças estratégicas e rede 

de marketing. Portanto, a construção dessa rede 

de relações com outras empresas, é, segundo Dyer 

(2000, p. 5), essencial, pois, somente assim, a empresa 

pode competir efetivamente e sustentar vantagens 

competitivas nesse cenário de constante mudança. 

Atualmente as empresas 
não estão mais 

simplesmente vendendo, 
mas atuando para se 

tornarem o fornecedor 
preferencial a partir de 

um relacionamento 
colaborador entre 
vendedor e cliente. 

Ao se criar uma rede de 
colaboração, cinco fatores 

são preponderantes e 
devem ser observados: 
ajuda comum, poder, 

confiança, estrutura entre 
membros e liderança. 



44

Huxham (2003, p. 401) argumenta que ao 

se criar uma rede de colaboração, cinco fatores são 

preponderantes e devem ser observados: ajuda co-

mum, poder, confiança, estrutura entre membros 

e liderança. Hooley, Saunders e Piercy (2001, 163) 

dizem ser um ponto inicial no entendimento das 

dinâmicas das organizações em rede e sua atrativi-

dade ou desenvolvimento de uma estratégia espe-

cífica de marketing na análise de parcerias. 

Conclui-se, portanto, que existem muitos fa-

tores obrigando organizações a colaborar e formar 

alianças com outras, em vez de competir individu-

almente. É possível que se esteja entrando em uma 

nova era da colaboração, em vez de concorrência. 

O paradigma da rede é impossível de ser ignorado 

por duas razões: no lançamento da estratégia ao 

mercado e em como a concorrência constrói sua 

força no mercado. 

Os fatores que guiam esse processo incluem: 

complexidade de mercado e risco, habilidade e 

falta de recurso, imperativos na gestão da cadeia 

de suprimentos e na terceirização a parceiros para 

outras atividades e recursos. A conclusão, neste 

ponto, foi de que alianças estratégicas é uma força 

competitiva principal.

4.2 O setor da Indústria Elétrica

O segmento investigado neste trabalho 

apresenta grande diversidade de máquinas-ferra-

menta (MF), as quais diferem pela finalidade, ta-

manho, peso, desenho, sistemas de controle, etc. 

São utilizadas para recortar ou deformar os ma-

teriais. As MF são utilizadas principalmente nas 

indústrias mecânica, material de transporte, elé-

trica e eletrônica e de equipamentos de precisão. 

A indústria de MF tem algumas características de 

um setor maduro, tais como: a baixa taxa de cres-

cimento da produção, grande concorrência inter-

nacional de países em desenvolvimento e ritmo de 

inovação relativamente baixo. 

Entretanto, o nível de investimento em P&D 

(Pesquisa e Desenvolvimento) é de cerca de 4% 

a 5% das vendas. O setor utiliza intensamente 

mão de obra qualificada e sofre grande transfor-

mação com a produção de máquinas-ferramenta 

com controle numérico (MFCN – MINISTÉRIO da 

CIÊNCIA e TECNOLOGIA, 2010). O mercado de 

máquinas-ferramenta e de máquinas-ferramenta 

com controle numérico apresenta grande hetero-

geneidade, o que estimula a especialização entre 

as linhas de produtos dos mercados específicos. 

Os vários segmentos de mercado dependem, prin-

cipalmente, do grau de flexibilidade da máquina e 

do volume de produção.

Dessa forma, o mercado apresenta a se-

guinte segmentação: 

a) máquinas convencionais: esse seg-

mento representa, aproximadamente, 

16% do mercado, é dominado pelos 

países asiáticos e do leste europeu e 

seu principal fator de concorrência é o 

preço das máquinas; 

b) máquinas a comando numérico e cen-

tros de usinagem: representam 36% do 

mercado, são dominadas pelo Japão, e 

os principais fatores de concorrência 

são o preço e a tecnologia; 

c) máquinas especiais: representam 48% 

do mercado, são dominadas pela Ale-

manha, e o principal fator de concor-

rência é a tecnologia (MINISTÉRIO da 

CIÊNCIA e TÉCNOLOGIA, 2011). 

Os principais países produtores de MF em 

1992 foram: Japão, com US$ 8.671 milhões; seguido 

pela Alemanha, com US$ 7.852 milhões; EUA, com 

US$ 3.187 milhões; e Itália, com US$ 3.055 milhões. 

O Brasil produziu, em 1992, cerca de US$ 420 

milhões, representando, aproximadamente, 1,2% 

da produção mundial. Cabe destacar que, em 1992, 

a produção mundial caiu mais de 10% em relação 

ao ano anterior, sobretudo em função das baixas 

taxas de crescimento econômico observadas nos 

países industrializados (IE/UNICAMP – IEI/UFRJ 

– FDC – FUNCEX, 2005 apud MINISTÉRIO da 

CIÊNCIA e TECNOLOGIA, 2011).
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Os principais países exportadores de MF, 

em 1992, foram: Alemanha com US$ 4.699 milhões; 

Japão, US$ 3.554 milhões; Suíça, US$ 1.454 milhões; 

Itália, US$ 1.374 milhões; e EUA, US$ 1.005 milhões. 

Os principais importadores foram: Alemanha com 

US$ 1.881 milhões; seguida pelos EUA com US$ 

1.695 milhões; França, US$ 1.177 milhões; e Coréia 

com US$ 994 milhões (IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - 

FDC – FUNCEX, 2005 apud MINISTÉRIO da CIÊN-

CIA e TECNOLOGIA, 2011). Portanto, a indústria é 

caracterizada por elevados coeficientes de expor-

tação e de importação. O parque de máquinas-fer-

ramenta com comando numérico cresce acelerada-

mente no âmbito mundial. As taxas de crescimento 

das máquinas-ferramenta com comando numérico 

na Europa têm sido entre 10 e 20% a.a. (MINISTÉ-

RIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2011).

Sob a perspectiva do distribuidor e para 

um melhor entendimento do significado dos 

distribuidores na indústria elétrica na cadeia de 

valor, também podem ser avaliadas dimensões 

dos negócios realizados nesse setor, conforme 

o estudo da ABREME (Associação Brasileira 

dos Revendedores de Material Elétrico, dados 

básicos de 2010): Mercado de Iluminação (MI), 

R$ 1.969.200.000,00 (27,0%); Mercado de Fios 

e Cabos Elétricos (MFCE), R$ 1.545.000.000,00 

(21,1%); Mercado de Dispositivos Elétricos (MDE), 

R$ 2.911.500.000,00 (39,8%); Mercado de Material 

de Instalação (MMI), R$ 880.500.000,00 (12,1%); 

Revenda Material Elétrico, R$ 3.024.193.500,00 

(41,4%); Revenda Material de Construção, R$ 

688.905.500,00 (9,4%); Instaladores/Montado-

res de Painéis, R$ 1.306.667.500,00 (17,9%); Con-

sumidor Final (Indústria, Construtoras, etc.), R$ 

2.286.433.500,00 (31,3%). Com relação à distri-

buição do Mercado por Região Geográfica tem-se: 

Região Sul – R$ 1.336.620.000,00 (18,3%); Região 

Sudeste – R$ 4.051.822.000,00 (55,5%); Região 

Centro-Oeste – R$ 475.184.500,00 (6,5%); Região 

Nordeste – R$ 1.145.420.500,00 (15,7%); Região 

Norte – R$ 297.153.000,00 (4,1%).

5 Resultado e Análise da 
Pesquisa

O intuito da pesquisa aplicada foi entender, 

sob a visão dos clientes industriais e distribuidores, 

as relações comerciais em uma rede colaborativa 

interorganizacional na indústria de materiais elé-

tricos no Brasil e, mais especificamente, no seg-

mento de equipamentos de baixa tensão. Com a 

aplicação de uma metodologia qualitativa foi pos-

sível a realização do trabalho e coleta de dados 

que, posteriormente analisados, contribuiu para 

um exame pormenorizado dos fatores nas rela-

ções entre fabricantes, distribuidores e clientes in-

dustriais nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Isso 

permitiu identificar os fatores que têm contribuído 

para o desenvolvimento das relações interorga-

nizacionais em rede colaborativa. 

Os resultados apontados nas entrevistas 

revelam que não há uma preocupação aparente 

para aspectos tidos na literatura como relevantes, 

tais como: atuação da engenharia do fabricante 

no desenvolvimento de novas soluções técnicas 

e novos produtos; atendimento das televendas; 

preços; suporte técnico; treinamento técnico dos 

produtos; capacidade da engenharia do fabrican-

te em adaptar produtos padronizados em novas 

aplicações; atuação da engenharia do fabricante 

na pós-venda; prazos de entrega; flexibilidade 

técnico-comercial do fabricante; soluções técnicas 

apresentadas pelos vendedores; e atuação da en-

genharia do fabricante em usos e aplicações críti-

cas ou rotineiras. 

O significado dessa indiferença indica que 

os fabricantes, no que se refere a esses quesitos, 

não se dirigem ao que Elg (2002) classifica como 

orientação para o mercado, no que se refere 

a serviços e suporte técnico. Pois, conforme 

afirmação desse autor, e comprovado pela pesquisa, 

poucas empresas reconhecem a significância da 

orientação para o mercado em agrupamentos 

interorganizacionais. Os resultados da pesquisa 

comprovam que os fabricantes do setor elétrico, 

no que se refere a criar vantagem competitiva 
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mediante estratégias de vantagem colaborativa, 

ou seja, “parceria”, “aliança”, “colaboração”, “rede” 

ou “relações interorganizacionais” (HUXHAM, 

2003, p. 401), criam pequena evidenciação na 

conduta e processos do seu marketing industrial, 

pois poderiam ser desenvolvidos pelas três firmas 

pesquisadas, as quais demonstram que utilizam as 

transações comerciais pontuais em sua estratégia 

mercadológica e se concentram nos produtos, ao 

invés de serem flexíveis com ênfase no gerenciamento 

do relacionamento (WEBSTER, 1992, p. 5). 

Complementando essa comprovação, foi verificado 

que as variáveis não significantes estão concentradas 

nos fatores serviço e suporte técnico, indicando 

que os fabricantes dão mais ênfase na conquista 

dos clientes do que ênfase no desenvolvimento e 

enriquecimento do relacionamento (conforme a 

escada do relacionamento proposto por Payne et al. 

(1995 apud Hooley; Saunders; Piercy ,2001, p. 313).

Por sua vez, os resultados apontam também 

para a não confirmação das afirmações de Hooley, 

Saunders e Piercy (2001, p. 315), em que as em-

presas, atualmente, não estão mais simplesmente 

vendendo, mas sim atuando para se tornarem o 

fornecedor preferencial por meio de um relacio-

namento colaborador entre vendedor e cliente. O 

cliente espera que o vendedor conheça bem a sua 

empresa de forma a criar produtos e serviços que 

ele não poderia ter desenvolvido nem criado, e dar 

prova com bastante eficiência de que o fabricante 

consegue agregar valor ao preço.

Esses resultados apontam que o comporta-

mento dos consumidores industriais pode ser influ-

enciado por fatores racionais técnicos, diferente-

mente dos consumidores. Fato esse raramente 

enfatizado e tratado na literatura. Cabe, nesse 

momento, realçar que o segmento de baixa tensão 

da indústria elétrica envolve indústrias oligopoli-

zadas, influenciadas profundamente por condutas 

típicas desse mercado, no qual os três fabricantes 

avaliados concentram mais de 70% dos negócios. 

Assim, fatores, como o tamanho das vendas, con-

centração de poder de venda, e outros acabam 

por exercer influência significativa na natureza do 

relacionamento indústria e compradores. 

Essas considerações são corroboradas 

quando se observa a importância atribuída ao 

fator produto e à base de produtos instalados, 

que constituem fator relevante para a indústria 

continuar vendendo. Ou, na hipótese de a demanda 

dos clientes ser baseada nas especificações 

técnicas das marcas mais comuns que integram as 

instalações industriais. 

Portanto, a pesquisa, nesse requisito, en-

tende que esse segmento da indústria elétrica 

nacional em seu estágio atual converge suas es-

tratégias de produtos e serviços e inovações tec-

nológicas no sentido de dependência da demanda 

por reposição, manutenção, e até mesmo de no-

vos projetos (expansão), estreitamente correlacio-

nadas ao ciclo de renovação tecnológica da base 

instalada dos clientes industriais nacionais e dos 

serviços técnicos a ela relacionados. 

A pesquisa revela indícios de que o fator 

estrutural e sistêmico presente no estágio de 

desenvolvimento desse mercado, em conformidade 

com a teoria da demanda de bens intermediários 

(insumos industriais), no qual a demanda dos 

fabricantes depende e deriva do ciclo de inovação, 

de substituição, reposição e ampliação da base 

técnica dos agentes demandantes de produtos 

elétricos de baixa tensão. E, finalmente, as 

informações e análises obtidas junto à unidade de 

análise estudada indicam:

 — que os fabricantes líderes do mercado 

de produtos de baixa tensão carecem 

de algumas mudanças;

 — que seus serviços e suporte técnico 

não correspondem às expectativas dos 

clientes industriais que, em sua maio-

ria, esperam um atendimento e serviço 

diferenciado do fabricante;

 — que seus clientes, mesmo que satisfei-

tos com os produtos, reputam como 

relevante o relacionamento interorga-

nizacional;

 — que os fabricantes necessitam adequar 

suas estratégicas mercadológicas às 

estratégias de segmentação de clien-
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tes, uma vez que atuam em um perfil de 

demanda composta por montadores 

de painéis, distribuidores, fabricantes 

de máquinas, manutenção, engenharia.

Considerações Finais

O debate sobre competitividade vem 

ganhando mais espaço nas agendas governamentais, 

nas discussões de lideranças empresariais e também 

na comunidade acadêmica. Objetiva-se, com essas 

discussões, elevar o nível de competitividade 

industrial das principais cadeias produtivas do país a 

um padrão mundial, tornando as empresas capazes 

de oferecer, externa e internamente, produtos de 

custo e qualidade internacionais, com elevado 

padrão de competitividade. A competitividade 

é definida como a capacidade de a empresa 

formular e implementar estratégias concorrenciais 

que lhe permita ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição sustentável no mercado. A 

competitividade não parece ser um jogo em que 

todos ganham. Ao contrário, segmentos industriais 

não competitivos poderão ser substituídos por uma 

oferta de produtos importados ou por empresas 

entrantes mais eficientes. Ser competitivo não 

pode ser identificado somente por indicador 

quantitativo ou qualitativo de desempenho, mas 

por fatores sistêmicos e funcionais que envolvem 

governo, indústrias, comércio e serviços, nos quais 

se procura, constantemente, aprender, inovar e 

modernizar os processos decisórios, de gestão, de 

produtos e serviços.

Essa condicionante está ainda mais pre-

sente em uma economia aberta e torna-se essen-

cial, para as organizações e, em particular, para as 

empresas produtivas, e que sejam identificados 

fatores e condicionantes da competitividade da 

cadeia produtiva em que se inserem, para que se 

possam entender as razões do seu desempenho. 

Nesse sentido, compreender como determinado 

setor está estruturado permitirá que se tenha uma 

visão mais clara desse fator condicionante. No am-

plo campo da Política e Estratégias de Negócios 

e de recentes contribuições a seu estado da arte, 

verifica-se que as empresas estão preocupadas 

em atender aos seus clientes em suas demandas 

específicas de serviços e produtos enfatizando a 

adoção de estratégias de colaboração. 

Atualmente, tem-se pesquisado muito a 

respeito da vantagem colaborativa. Esse conceito 

envolve processos de parceria, aliança, colaboração, 

rede ou relações interorganizacionais. Tomando-se 

a literatura estratégica clássica, pode-se encontrar 

as raízes dessas condutas, o qual especifica 

que as inter-relações de mercado envolvem o 

compartilhamento de atividades de valor primário 

para atingirem o comprador e interagirem com ele, 

desde a logística externa até o serviço.

Essa contextualização simplificada e 

primária fornece os parâmetros básicos do con-

texto a que se dedicará esse estudo, embora ci-

entes da complexidade dos fatores que levam ao 

aumento da competitividade, ou seja, das carac-

terísticas do relacionamento interorganizacional 

da rede existente na cadeia produtiva no setor de 

fabricação de produtos elétricos de baixa tensão 

no mercado brasileiro. Propõe-se, portanto, um 

esforço para analisar as características relevantes 

das relações dessa cadeia produtiva, adotando 

uma metodologia adequada que permita a iden-

tificação e análise de fatores relevantes ligados à 

A competitividade 
é definida como a 

capacidade de a empresa 
formular e implementar 

estratégias concorrenciais 
que lhe permita ampliar 
ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição 
sustentável no mercado. 
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competitividade no segmento da referida indús-

tria, no sentido de melhor compreender e contri-

buir  para o aprimoramento da forma de atuação 

dos diferentes agentes envolvidos em seu sistema 

concorrencial.

Finalmente, o presente trabalho, alicerça-

do sob a modalidade de pesquisa exploratória e 

complementado por estudos de casos múltiplos, 

permitiu coletar dados que colocaram em relevo a 

função dos fabricantes e produtores na cadeia de 

valor do setor de indústria elétrica brasileira. Per-

mitindo, assim, melhor compreensão da forma de 

atuação dos diferentes agentes envolvidos em seu 

sistema concorrencial.

Ainda sobre o método empregado neste tra-

balho, cabe realçar que segundo Salomon (1991), ao 

se falar em trabalho acadêmico, não se pode deixar 

de destacar sua característica essencial, a mesma 

que remonta a sua origem histórica: a especifica-

ção, ou seja, a redução da abordagem a um só as-

sunto, a um só problema. Essa redução é simples 

de compreender, o método científico de pesquisa 

parte de um único problema, ou de um tema de-

limitado. Logo, o documento que contém os resul-

tados da pesquisa também tem seus limites prees-

tabelecidos. 

Finalmente, o presente trabalho esteve su-

jeito a algumas limitações. Durante a pesquisa 

bibliográfica, constatou-se a existência de muitas 

citações cruzadas nos artigos e livros encontra-

dos, o que obrigou a utilização de poucos autores 

em alguns dos tópicos apresentados. Outra limita-

ção concerne à abordagem metodológica utiliza-

da. Por se tratar de uma pesquisa de natureza ex-

ploratória, os resultados encontrados não devem 

ser generalizados. As conclusões só podem ser 

estabelecidas para as empresas estudadas. Além 

disso, as diferenças encontradas das atividades 

refletem somente a concordância ou discrepân-

cia em relação à revisão bibliográfica, não sendo 

válidas comparações sobre a eficácia e eficiência 

entre essas organizações. 

As considerações observadas sobre cada 

uma das atividades de marketing foram feitas a 

partir da interpretação acerca das declarações 

dos entrevistados e de outras fontes de evidên-

cias consultadas, sendo, portanto, guiadas pela 

percepção do pesquisador e, ocasionalmente, pas-

síveis de vieses em algumas colocações. 

Sugere-se, ainda, que, para melhor aproveita-

mento do tema proposto neste trabalho, sejam re-

alizados trabalhos futuros complementares que 

abordem: outras empresas; realização de novas 

pesquisas exploratórias analíticas e ou descritivas 

com maior profundidade; e utilização de protocolos 

de pesquisa quantitativos com a possibilidade de 

levantamentos estatísticos.

• Recebido em: 09/12/2010
• Aprovado em: 23/08/2011
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Resumo

O artigo identifica os fatores determinantes que levam empresas a adotarem 

diferentes práticas de gestão ambiental. A pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo foi realizada em duas empresas de transporte coletivo urbano 

que operam na cidade de Fortaleza. A coleta de dados ocorreu por meio 

de entrevistas semiestruturadas, e para análise das informações foi adotada 

a técnica de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa indicam que 

várias alternativas de gestão ambiental têm sido adotadas pelas empresas 

de transporte para reduzir os impactos ambientais. A pesquisa indicou que 

as visões diferenciadas sobre gestão ambiental, cujos fatores determinantes 

que as levam a tomar atitudes diferenciadas, referem-se, principalmente, ao 

porte e o comprometimento da força de trabalho.
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Abstract

This paper identifies determinants factors leading companies to adopt 

different environmental management practices. Qualitative research is 

adopted through interviews in two urban public transport companies 

operating in Fortaleza. The data collection was conducted through semi-

structured interview and, in order to analyze them, it was applied a content 

analysis technique. Companies have been adopted different environmental 

management practices in order to reduce environmental impacts. The 

survey indicated different views on environmental management, where 

the determining factors that lead them to take diverse attitudes are relate 

mainly to the company size and workforce behavior.

Keywords: Environmental Management; Urban Public Transportation; 
Determining Factors.
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Introdução

Debates sobre os problemas ambientais glo-

bais demandam uma ação integrada envolvendo 

as empresas, o governo e a sociedade (OLIVEIRA, 

2008). A partir de uma perspectiva sustentável, o 

desenvolvimento deve envolver, então, as dimen-

sões ambientais, econômicas e sociais. 

Os gestores do setor de transporte cole-

tivo urbano começam a perceber a importância 

das questões ambientais para a sustentabilidade 

e competitividade do ramo. Identificam-se os im-

pactos ambientais relacionados às emissões de 

gases do efeito estufa, destruição da camada de 

ozônio, escassez e poluição dos recursos hídricos, 

além da ausência de um gerenciamento adequado 

dos resíduos sólidos. 

Esse setor está cada vez mais envolvido em 

ações que priorizam a preservação do meio am-

biente. As ações estão voltadas para a diminuição 

da emissão de CO2 na atmosfera, com a utilização 

do biodiesel, a destinação de pneus para recicla-

gem, a otimização do uso da água, a capacitação 

para a conscientização da força de trabalho. Essas 

ações são motivadas pela imposição dos órgãos 

governamentais ou por conscientização dos seus 

gestores (NTU, 2009).

“O transporte rodoviário por ônibus é a 

principal modalidade na movimentação coletiva 

de usuários, nas viagens de âmbito interestadual 

e internacional.” (ANTT, 2010). De acordo com o 

Banco Mundial (2003), os ônibus são o principal 

meio de transporte da população, havendo, no 

Brasil, uma frota de 95 mil ônibus que atende a 59 

milhões de passageiros por dia e é responsável por 

92% da demanda por transporte coletivo.

De acordo com Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT, 2010), 

o transporte de passageiros, no Brasil, é um serviço 

público essencial, responsável por uma movimentação 

superior a 140 milhões de usuários/ano. [...] Sua 

participação na economia brasileira é expressiva, 

assumindo um faturamento anual superior a R$ 2,5 

bilhões. Dessa forma, para um país com uma malha 

rodoviária de aproximadamente 1,8 milhões de 

quilômetros, [...], a existência de um sólido sistema de 

transporte rodoviário de passageiros apresenta-se vital.

O transporte público urbano presta, portan-

to, um serviço essencial à população ao possibili-

tar o seu direito de locomoção e, por conseguinte, 

propicia o funcionamento das cidades, principal-

mente, dos grandes centros urbanos (CRUZ, 1998). 

Para que esse serviço seja adequado às necessi-

dades econômicas, sociais e ambientais, o setor 

mostra-se cada vez mais preocupado em obter re-

sultados econômicos sem entrar em conflito com 

as seus atores sociais (stakeholders).

As pressões advindas dos stakeholders, o 

impacto ambiental e da atuação dos órgãos de 

regulação ambiental são determinantes na definição 

de sua estratégia empresarial (ABREU; VARVAKIS; 

FIGUEIREDO, 2004). De acordo com González-

Benito e González-Benito (2006), a pressão dos 

stakeholders é vital para a obtenção de uma ação 

ambientalmente proativa, envolvendo as práticas 

de comunicação, planejamento e operação. 

Portanto, as estratégias de gestão ambi-

ental se configuram como uma resposta aos im-

pactos causados por suas práticas operacionais e 

melhoram a sua imagem perante os diversos atores 

com quem interagem. Segundo Oliveira (2008), 

as práticas de gestão ambiental podem reduzir 

os riscos e adicionar valor à empresa atuando de 

forma responsável perante a sociedade.

Com base no exposto, este artigo identifica 

os fatores determinantes para a adoção de práti-

cas de gestão ambiental em duas empresas de 

transporte coletivo urbano com diferentes visões 

sobre a importância da questão ambiental em sua 

estratégia empresarial.
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1 Fundamentação Teórica

1.1 A Responsabilidade Ambiental e Social 
das Corporações 

As discussões sobre a importância das 

questões ambientais e sociais vêm se tornando 

parte do cotidiano das empresas, dos governos e 

da sociedade. Carroll e Shabana (2010) destacam 

a existência de argumentos contrários e favoráveis 

à adoção da responsabilidade social e ambiental 

por parte das corporações. 

Configuram-se como argumentos contrári-

os, o fato de que os homens de negócios não estão 

preparados nem possuem a devida competência 

ou expertise para tratar de atividades ambientais e 

sociais. Essas questões levam a uma possível per-

da de competitividade, além do desvio do foco ou 

função primordial da corporação que seria o lucro, 

tido como razão principal de sua existência. 

Por outro lado, Carroll e Shabana (2010) 

destacam que os argumentos favoráveis adotam 

a crença de que uma atuação corporativa social-

mente responsável irá garantir vantagens competi-

tivas. Essa visão é sustentada pelo argumento de 

que se a empresa quer operar em um ambiente de 

mercado favorável deve tomar, a curto prazo, me-

didas que vão garantir sua viabilidade a longo pra-

zo. Observa-se, também, a redução da intervenção 

governamental à medida que o negócio se autor-

regula por atender às expectativas da sociedade. 

Carroll e Shabana (2010) também argumen-

tam que os governos por si só não conseguem re-

solver todos os problemas ambientais e sociais. É 

necessário que as empresas mitiguem os impactos 

ambientais decorrente de suas atividades opera-

cionais e contribuam com projetos sociais.

Segundo Carroll (1979), a responsabi-

lidade de uma empresa engloba as expectativas 

econômicas, legais, éticas e filantrópicas que uma 

sociedade tem das organizações em um determi-

nado momento. Conforme Shrivastava (1995), o 

discurso se relaciona com a temática ambiental à 

medida que a consciência ecológica surge nas or-

ganizações em decorrência de pressões coletivas. 

Durante as últimas décadas, a avaliação do desem-

penho ambiental das empresas avançou com base 

no uso de indicadores permitindo que as empresas 

avaliassem melhor o impacto de suas decisões es-

tratégicas (LEE, 2008). 

De acordo com González-Benito e González-

Benito (2006), existem três categorias a serem 

identificadas na busca de uma proatividade 

ambiental, sendo elas: a) planejamento e práticas 

organizacionais, definindo procedimentos e 

objetivos empresariais com a avaliação de resultados 

e atribuição de responsabilidades voltadas a essas 

práticas; b) práticas operacionais por meio de 

mudanças em seus mecanismos de produção 

e operações; e c) aumento das transparências 

exigidas pela sociedade não só do desempenho 

econômico-financeiro, mas também do impacto 

das ações empresariais no ambiente. As práticas de 

gestão ambiental buscam a melhoria constante dos 

produtos, serviços e do ambiente de trabalho.

1.2 Entendendo o Significado da Gestão 
Ambiental 

A relação de conflito que muitas vezes existe 

entre meio ambiente e crescimento econômico 

decorre da justificativa de que degradar e poluir a 
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atividades operacionais 
e contribuam com 

projetos sociais.
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natureza, e criar situações de risco para a sociedade 

é o preço que se deve pagar para o desenvolvimento 

de uma organização. Portanto, aumentar a proteção 

ambiental significa diminuir o ritmo de crescimento 

econômico (OLIVEIRA, 2008).

De acordo com Barbieri (2006), gestão am-

biental pode ser entendida como as diretrizes e as 

atividades administrativas e operacionais que têm 

por objetivo obter efeitos positivos sobre o meio 

ambiente. Esses efeitos ocorrem pela redução ou 

eliminação dos danos ou problemas causados 

pelas ações humanas. 

As empresas adotam uma gestão ambien-

tal em decorrência da necessidade de estar em 

conformidade com a política da empresa e com 

as exigências legais. Contudo, algumas empresas 

observam a questão ambiental sob um ponto de 

vista de estratégia competitiva. Nesse sentido, 

além de contribuir com a melhoria do desem-

penho ambiental, também possibilita a redução 

de custos diretos e indiretos a partir da redução 

de desperdícios com água, energia e matérias-pri-

mas, além de indenizações por danos ambientais 

(FARIA, 2000).

Segundo Barbieri (2003), a abordagem am-

biental na empresa pode ser classificada em três 

tipos. A primeira é chamada de controle da polu-

ição, haja vista os esforços organizacionais que são 

orientados tanto para o cumprimento da legislação 

ambiental quanto ao atendimento das pressões 

da comunidade, sendo, dessa forma, uma gestão 

reativa. A segunda abordagem está relacionada à 

internalização da variável ambiental na empresa, 

atuando para prevenir a poluição. Por fim, no último 

estágio, a questão ambiental se torna um diferen-

cial estratégico para a empresa, em que a variável 

ambiental se encontra internalizada e disseminada 

em todas as práticas da organização e em seu rela-

cionamento com os atores sociais.

Os fatores determinantes para essa afinidade 

entre a gestão ambiental e uma postura estratégica 

são verificados nos trabalhos, por exemplo, de Buysse 

e Verbeke (2003), que analisaram as conexões 

entre estratégias ambientais e o gerenciamento 

dos stakeholders constatando que uma maior 

proatividade ambiental está relacionada a uma visão 

de longo prazo que amplie e aprofunde as ligações 

com a variedade de stakeholders salientes. 

Delmas e Toffel (2004) suportam que a per-

cepção das pressões institucionais pelos gerentes 

ocorre em função das ações dos stakeholders, con-

tudo, existe uma moderação dessas ações pelas 

características da empresa, como seu posiciona-

mento estratégico e sua estrutura organizacional. 

González-Benito e González-Benito (2006) desta-

cam que a pressão recebida e percebida pelas em-

presas de seus stakeholders condiciona as ações 

empresariais. Os autores consideram aspectos in-

ternos à empresa (tamanho, internacionalização, 

posição de mercado, atitudes e motivações ge-

renciais, e atitude estratégica) e fatores externos 

(setor industrial e localização geográfica) como fa-

tores determinantes para a proatividade ambiental. 

Sendo assim, as empresas passam a 

reconhecer que existem inúmeras oportunidades 

para reduzir os impactos ambientais negativos 

e, dessa forma, adotam sistemas de gestão para 

melhorar sua performance. Para isso, desenvolvem 

seus processos e organizam suas estruturas 

em conformidade com os objetivos a favor de 
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práticas ambientais, de forma que possam ser 

medidas e comunicadas aos atores interessados, 

proporcionando maior transparência ao seu 

desempenho (EPSTEIN, 2004). 

Contudo, nem todas as empresas são ca-

pazes de criar vantagens competitivas na implan-

tação de estratégias ambientais. Para tanto, é im-

portante avaliar as circunstâncias em que essas 

estratégias responsáveis contribuem para a com-

petitividade. Desse modo, antes de se decidir sobre 

as estratégias ambientais, as empresas precisam 

analisar os recursos existentes, selecionando práti-

cas ambientais que se encaixem com seus recur-

sos e suas capacidades de operacionalizar tais es-

tratégias (REINHARDT, 1998 apud CHRISTMANN, 

2000). Observa-se a importância de uma gestão 

ambiental alinhada às necessidades da empresa, 

da sociedade e do meio ambiente. De acordo com 

Carrieri (2002), é necessário fazer a integração do 

controle ambiental na gestão administrativa para, 

além de responder às demandas e pressões ambi-

entais, prever e planejar planos de ação, nos quais 

a conservação ambiental passa a ser um objetivo 

perseguido pela empresa.

Destaca-se a forma de como o ambiente 

influencia as organizações e a importância cres-

cente tanto do ambiente externo como do interno 

nos momentos de tomada de decisões referentes 

às práticas organizacionais (CARRIERI, 2002). Em 

virtude das pressões que o mercado globalizado 

vem exercendo sobre as empresas, estas passam a 

se adaptar e a atuar de maneira mais proativa em 

relação ao gerenciamento do meio ambiente e dos 

recursos naturais (BERRY; RONDINELLY, 1998).

Contudo, no transporte rodoviário urbano, a 

presença do Estado como gestor e responsável pelo 

setor impossibilitou a visão desse segmento como 

um mercado atrativo. A qualidade de seus serviços 

diretamente relacionada ao papel regulador do 

governo (FREDERICO; NETTO; PEREIRA, 1997).

1.3 Impactos Ambientais das Empresas de 
Transportes Urbano Coletivo

A definição de impacto ambiental transfor-

mou-se em categoria básica das políticas públicas, 

fundamental ao ordenamento jurídico, o qual é 

responsável pela definição de alguns dos princi-

pais instrumentos da política ambiental brasileira 

(KUWAHARA, 2004). Segundo a NBR ISO 14001 

(ABNT, 2004, p. 2), o aspecto ambiental pode ser 

definido como o “elemento das atividades, produ-

tos e serviços de uma organização que pode in-

teragir com o meio ambiente”. A NBR ISO 14001 

(ABNT, 2004, p. 2) define, ainda, o impacto ambi-

ental como qualquer “modificação do meio ambi-

ente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou 

em parte, das atividades, produtos ou serviços de 

uma organização”.

As políticas ambientais de cada país são in-

fluenciadas por seus contextos social, econômico 

e político. Kitamura (1994 apud CARRIERI; SILVA; 

PIMENTEL, 2009) ratifica essa informação ao afir-

mar que, em países centrais, o desenvolvimento 

sustentável é uma proposta voltada à melhoria da 

qualidade de vida e da proteção ambiental. Porém, 

em países periféricos, a sustentabilidade envolve, 

além do bem-estar social – como a segurança ali-

mentar e empregos –, as soluções para problemas 

dos meios de produção.

O setor de transportes dentro do contexto 

ambiental relaciona-se em grande medida a essa 

poluição atmosférica, considerando que suas 

emissões de gases, provenientes da queima de 

combustíveis fósseis, são prejudiciais à saúde e 

ao bem-estar do homem (NUNES; JUNIOR;  RA-

MOS, 2003). 

O setor de transporte urbano possui uma 

contribuição significativa nas mudanças climáticas. 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mu-

danças Climáticas (IPCC, 2007), o aquecimento do 

sistema climático é evidente com o aumento global 

da média de ar e das temperaturas dos oceanos, 

com os derretimentos de neve e gelo em larga esca-

la, e com o aumento do nível dos oceanos. Hoffman 
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et al. (2006) explica que as mudanças climáticas 

criam riscos sistêmicos em toda a economia, afe-

tando o preço da energia, a agricultura, a saúde, de 

forma que está alterando o ambiente competitivo.

Segundo Stern (2007), existe o risco de di-

minuição de terras cultiváveis, de destruição dos 

habitat marinhos, de proliferação de doenças, 

como diarreia, malária e asma, devido às enchen-

tes. Os impactos ambientais e sociais geram tam-

bém impactos econômicos ao governo, às empre-

sas e à sociedade em decorrência dos enormes 

custos provocados pelos desastres ambientais 

(GHF, 2009). 

Além da poluição atmosférica, o setor de 

transporte coletivo urbano contribui com a gera-

ção de resíduos sólidos perigosos, destacando-se 

os lubrificantes, pneus e baterias. Esse setor tam-

bém é um grande consumidor de recursos hídri-

cos, principalmente, na lavagem da frota e respon-

sável pelo aumento da poluição sonora. Porém, 

o setor de transporte influencia a economia do 

país, tornando-se fundamental buscar aumentar a 

eficiência no uso dos recursos naturais e reduzir o 

impacto ambiental gerado. Os ônibus apresentam 

maior eficiência do que os automóveis, ao se com-

parar o espaço viário consumido e a quantidade 

de passageiros transportados. 

2 Metodologia

A pesquisa é de caráter qualitativo. 

Segundo Minayo (2000), esse tipo de pesquisa 

busca responder a questões muito particulares, 

trabalhando com um universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

visando compreender a realidade humana 

vivida socialmente. Quanto aos fins, a pesquisa 

é descritiva, por buscar descrever um fato, um 

problema ou um fenômeno.

Dessa forma, procurou-se realizar uma in-

terpretação mais aprofundada das práticas de 

gestão ambiental, desenvolvidas a partir dos as-

pectos e impactos ambientais gerados em em-

presas de transporte coletivo urbano. Partindo de 

diferentes visões da importância da gestão ambi-

ental, são definidos os fatores determinantes para 

adoção de uma estratégia ambiental.

O procedimento técnico adotado para 

analisar os fatos do ponto de vista empírico foi o 

estudo de caso, que “permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real” (YIN, 2001, 

p. 21). Trata-se, portanto, de uma investigação 

empírica que reflete a realidade de suas unidades 

de estudo, no caso das práticas de gestão 

ambiental e dos fatores determinantes.

O estudo de caso em questão configura-se 

como múltiplo, ao investigar duas empresas de 

transporte coletivo urbano situadas no município 

de Fortaleza. A escolha da amostra pesquisada se 

deu de forma não aleatória, e os critérios foram o 

de selecionar duas empresas que apresentassem 

visões diferenciadas sobre as práticas de gestão 

ambiental, sendo denominadas, para efeito deste 

estudo, de empresas Alfa e Beta.

Segundo Roesch (2006), o grau de 

estruturação de uma entrevista depende do 

propósito do entrevistador. No caso em questão, 

empregou-se uma entrevista semiestruturada, 

cujo roteiro de 12 questões abordou aspectos 

referentes à gestão ambiental, permitindo entender 

o impacto de suas atividades operacionais.

Nas entrevistas, foram avaliados cinco as-

pectos ambientais para a análise das práticas de 
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gestão ambiental de cada empresa pesquisada. A 

pesquisa avaliou as práticas das empresas Alfa e 

Beta com relação à geração de resíduos sólidos, 

à emissão de gases, à geração de ruídos, ao con-

sumo de papel e de água. 

Segundo Santos (1999), a técnica de coleta 

utilizada classifica a pesquisa como de campo. A 

pesquisa foi realizada nas instalações de duas em-

presas de transporte coletivo urbano que atuam 

no município de Fortaleza (CE), denominadas de 

Alfa e Beta (não foi autorizada a identificação das 

empresas). 

Foram realizadas entrevistas em profun-

didade com os gerentes de Recursos Humanos 

(RH) e com os encarregados pelo departamento 

de gestão ambiental. Na empresa Alfa, foram en-

trevistados o gerente geral, dois gerentes de RH 

e o responsável pelo departamento de gestão am-

biental. Na empresa Beta, foram entrevistados o 

gerente de operações, o gerente de RH e o respon-

sável pelo departamento de gestão ambiental. As 

entrevistas foram conduzidas em 2010. 

Paralelamente, foram realizadas visitas téc-

nicas ao pátio das empresas, permitindo avaliar a 

coerência entre as práticas operacionais e as res-

postas obtidas durante as entrevistas. As entrevis-

tas foram gravadas e, posteriormente, transcritas 

para análise de conteúdo. Segundo Vergara (2006, 

p. 15), “é considerada uma técnica para o tratamen-

to de dados que visa identificar o que está sendo 

dito a respeito de determinado tema”. Tal técnica 

possibilitou o levantamento de inferências a partir 

das informações fornecidas pelos respondentes. 

As práticas de gestão ambiental adotadas 

pelas empresas estudadas, desenvolvidas a par-

tir dos aspectos e impactos ambientais, levaram 

a identificação dos fatores determinantes para a 

adoção de uma gestão ambiental proativa. A pes-

quisa identificou o papel do governo como agente 

regulador; a conscientização ambiental dos em-

pregados; as pressões do mercado para a adoção 

de práticas proativas; a visibilidade da rota; as 

exigências e a fiscalização ambiental do setor; a 

redução de custo, decorrente da adoção de práti-

cas de prevenção da poluição, e o aumento dos 

custos com os controles ambientais; e a influência 

do tamanho da empresa. 

A análise dos resultados permitiu agregar os 

indicadores que determinam a adoção da gestão 

ambiental nas empresas Alfa e Beta. Por negativo, 

classifica-se o indicador que, por sua inexistência, 

existência insatisfatória, irregular ou comprometi-

da, concorre para tornar irrelevante o fator deter-

minante. Ao contrário, por positivo, entende-se 

que o indicador pôde ser identificado satisfatoria-

mente na empresa pesquisada e é suficientemente 

relevante para o fator determinante. 

O conjunto de indicadores representa um 

fator. Os fatores determinantes da gestão ambien-

tal podem variar de “muito negativo”, “negativo”, 

“positivo” e “muito positivo”. O fator é considerado 

“muito negativo” quando leva as empresas a ter 

uma percepção não favorável quanto à implemen-

tação de práticas ambientais, enquanto o “nega-

tivo” leva a empresa a assumir uma postura defen-

siva. Um fator é considerado “positivo” quando a 

empresa acomoda apenas as demandas de seus 

stakeholders, e “muito positivo” quando a implan-

tação de práticas de gestão ambiental agrega van-

tagens competitivas à empresa. 

3 Análise Dos Resultados

3.1 Conhecendo as Empresas Pesquisadas: 
Alfa e Beta

A empresa Alfa apresenta uma visão muito 

positiva sobre a gestão ambiental e é considerada 

uma das líderes do setor de transportes coletivos 

urbanos em Fortaleza. A empresa não possui um 

sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 

14001, porém foi a primeira empresa no Ceará a 

fazer uso do biodiesel B2. Também se preocupa 

em estabelecer ações de melhoria da qualidade do 

ar e preservação do meio ambiente, e cita em seu 

site ações, como a aferição de índice de poluentes 

de 100% da frota, o uso do biodiesel, a arborização 
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da garagem e do pátio da manutenção dos veícu-

los. Ela atua em parceria com o Programa Ambi-

ental da Federação das Empresas de Transporte 

Rodoviário Urbano dos Estados do Ceará, Piauí e 

Maranhão (CEPIMAR) para a aferição de emissões 

de poluente atmosféricos. Além da implantação 

da coleta seletiva de lixo, reciclagem de óleos 

lubrificantes e carcaças de baterias usadas, e de 

pneus inservíveis.

A empresa Beta está começando um 

processo de implantação de práticas responsáveis 

em relação ao meio ambiente, buscando promover a 

adequação dessas práticas a sua realidade financeira. 

Atendendo à exigência da lei, dá aos pneus o destino 

adequado. Contratou, recentemente, um responsável 

QUADRO 1 – Práticas de gestão ambiental adotadas nas empresas alfa e beta para mitigar os impactos ambientais de 
suas atividades e serviços

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Práticas de Gestão Ambiental

Empresa Alfa Empresa Beta

Geração de resíduos 
sólidos (sucatas, borras, 
etc.) e efluentes

Alteração das 
características físico-
químicas da água e do 
solo

Uso de caixas coletoras de óleo 
queimado
Fiscalização das empresas 
que recebem os pneus para 
incineração

•Envio para empresas cer-
tificadas para tratamento 
dos pneus, de acordo com a 
exigência legal

Emissão de gases, 
vapores, névoas e material 
particulado no ar

Alteração da qualidade 
do ar

Premiação nos projetos 
“Despoluir”
Utilização de biodiesel em 
100% da frota

•Utilização do biodiesel em 
parte da frota

Geração de ruído e 
vibração

Incômodo e alteração 
dos níveis sonoros locais

Manutenção constante da frota 
e implantação de tecnologias 
avançadas sistemáticas
Uso de protetores auriculares 
por alguns dos motoristas, em 
processo de implantação.

•Nenhuma medida mitiga-
dora desse impacto

Consumo de papel
Esgotamento de recursos 
florestais

Utilização de papel reciclado 
em alguns dos materiais utiliza-
dos pela empresa

•Uso do papel de forma 
responsável

Consumo de água
Esgotamento de recursos 
hídricos

Sistema de decantação e de 
filtragem da água

•Reutilização da água para 
lavar os ônibus

FONTE: Informações obtidas a partir das entrevistas realizadas.

pelo departamento de gestão ambiental para 

desenvolver uma nova estratégia de administração, 

contemplando práticas ambientais que diminuam os 

impactos negativos no meio ambiente. 

3.2 Práticas de Gestão Ambiental para 
Mitigar os Impactos Ambientais

O quadro 1 identifica as práticas adotadas 

pelas empresas pesquisadas para mitigar os 

impactos ambientais. A partir das entrevistas 

realizadas, foram avaliadas as práticas de gestão 

ambiental adotadas pelas empresas para mitigar 

os impactos causados por cada aspecto ambiental. 



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 52-67, jul./dez. 2011
61

As empresas Alfa e Beta apresentaram em 

suas respostas alguma similaridade em relação às 

práticas ambientais. Na empresa Alfa existe uma 

preocupação em ir além do que é determinado 

pela legislação sobre as ações ligadas ao meio am-

biente. Por outro lado, a empresa Beta ainda está 

em processo inicial de implantação das ações miti-

gadoras dos impactos de suas ações no meio am-

biente, sendo uma das justificativas apresentadas 

o fato de que o responsável pela gestão ambiental 

ter sido contratado recentemente.

A empresa Alfa, além de encaminhar seus 

resíduos aos destinos adequados, faz auditorias 

sem avisar previamente às empresas prestadoras 

de serviço que tratam de seus resíduos; enquanto 

a empresa Beta simplesmente encaminha seus 

resíduos conforme a legislação determina. 

Contudo, a empresa Beta mencionou que pretende 

verificar o licenciamento ambiental das empresas 

responsáveis pelo tratamento dos pneus, e solicitar 

relatórios sobre o destino dos resíduos. 

As empresas de transporte estudadas 

demonstraram conhecimento quanto à sua obrigação 

de dar um destino adequado aos pneus inservíveis. 

Segundo a Resolução CONAMA 258/1999 é proibida 

a disposição de pneus em aterros. 

Com relação à emissão de gases, as duas 

empresas já fazem uso do biodiesel em suas frotas. 

A empresa Alfa recebeu prêmios da CEPIMAR, 

como o “Despoluir”, e a empresa Beta mencionou 

que sofreu duas sanções por parte do órgão de 

fiscalização ambiental. 

A empresa Alfa demonstrou uma preocupa-

ção em relação ao impacto sonoro que seus ôni-

bus causam à população ao afirmar que estão em 

constante manutenção. Também conscientizam 

seus empregados para usarem continuamente 

protetores auriculares. Enquanto a empresa Beta 

afirmou ainda não ter feito nenhuma ação direta 

para atenuar os impactos sonoros advindos de 

suas atividades. O uso do papel por parte das 

duas empresas foi praticamente o mesmo. A em-

presa Alfa utiliza papel reciclado, contudo, não 

amplia seu uso em decorrência do custo elevado 

do material. Na empresa Beta está em processo 

de otimização do uso de material de expediente, 

com a preocupação da participação de todos os 

colaboradores, sejam empregados, terceirizados 

ou prestadores de serviços.

Com relação ao consumo de água, tanto 

a empresa Alfa quanto a Beta acreditam que 

poderiam fazer muito mais em relação ao uso da 

água. No caso da empresa Alfa, ainda está em 

fase de pesquisa a utilização de um procedimento 

mais adequado e viável, porém já empregam um 

sistema artesanal de decantação e de filtragem 

da água. No caso da empresa Beta, somente faz a 

reutilização da água para a lavagem dos ônibus e 

de algumas instalações e carros dos funcionários. 

3.3 Fatores Determinantes para Adoção 
das Práticas de Gestão Ambiental 

O quadro 2 apresenta os fatores determi-

nantes que levaram as empresas do setor de trans-

porte coletivo urbano a adotarem uma gestão am-

biental proativa e as visões das empresas Alfa e 

Beta. Para a empresa Alfa, a “atuação do governo” 

é tida como um fator negativo. O governo exige 

algumas ações, como a coleta seletiva do lixo, 

porém não oferece qualquer suporte ou incentivo 

para que as empresas ajam de acordo com a lei. As 

ações ambientais proativas estão condicionadas à 

responsabilidade dos gestores e à sua capacidade 

financeira de investir em tecnologias ambientais. A 

empresa Beta concorda com a opinião da empresa 

Alfa, contudo, enfatiza que a “atuação do gover-

no” é fator muito negativo ao citar que, além de o 

“governo não fiscalizar todas as empresas, quan-

do ele o faz, tais fiscalizações são, muitas vezes, 

acompanhadas de sanções”.

Castro Neto et al. (2011), em um estudo 

conduzido em empresas cearenses, afirma que na 

esfera municipal, a Secretaria do Meio Ambiente 

ainda não dispõe de porte e know-how para tratar 

com empresas grandes, e o órgão estadual apre-

senta morosidade mesmo em operações cotidi-

anas, como as renovações de licença ambiental. 
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Dessa maneira, é possível observar, conforme os 

estudos de Nunes (2001, p. 4), que o poder das 

agências reguladoras de serviços públicos pode 

ser percebido como um “selvagem campo de lutas 

de interesses, entre os sujeitos envolvidos”. Delmas 

e Toffel (2004) suportam a relevância das pressões 

institucionais para a gestão ambiental.

Nesse sentido, as empresas “enxergam” a 

atuação do governo como algo negativo, em vir-

tude da ausência de incentivos e da aplicação de 

sanções. Contudo, essa postura reativa das empre-

sas não se coaduna com o papel fundamental do 

governo. O Poder Público (governo em suas três 

esferas de atuação: federal, estadual e municipal) 

tem a obrigação de zelar pelo bem-estar público e 

pelo direito coletivo, e isso passa, sim, a restringir o 

uso e a disciplinar os procedimentos. 

No caso do fator “exigências legais”, as 

empresas acreditam que as empresas passam a 

adotar o mesmo padrão ambiental quanto mais 

restritiva for à legislação ambiental e quanto mais 

transparente for a fiscalização. Dessa forma, as 

empresas que não estão em conformidade legal 

não podem exercer suas atividades, criando um 

ambiente competitivo favorável às empresas am-

bientalmente responsáveis e proativas. 

As exigências legais foram identificadas por 

Abreu (2009) como um dos componentes das 

pressões ambientais da estrutura da indústria. O 

governo deve, portanto, ampliar as restrições le-

gais, porém também deve fornecer uma adequada 

infraestrutura, treinamentos e incentivos que su-

portem objetivos ambientais comuns e garantam 

o bem-estar da população.

Em relação ao mercado, as empresas Alfa e 

Beta discordam apenas da intensidade desse fa-

tor. A empresa Alfa considera as pressões do mer-

cado como um fator “muito positivo”. Isso decorre 

pelo fato de a empresa estar estabelecida em 

uma localização onde a população possui um alto 

poder aquisitivo e que observam o deslocamento 

e as emissões atmosféricas da frota. Para a em-

presa Beta, é um fator “positivo”, haja vista a lo-

calização de Fortaleza como ponto turístico, o que 

pode acarretar uma visibilidade favorável de suas 

ações no Brasil e no mundo. O González-Benito 

e González-Benito (2006) confirmam os fatores 

“posição de mercado” e “localização geográfica” 

como determinantes para a adoção de práticas 

empresariais ambientalmente proativas.

Com relação às rotas, as empresas em questão 

consideraram a “visibilidade da rota” como um fator 

QUADRO 2 - Fatores determinantes para gestão ambiental e as visões das empresas ALFA e BETA

Fatores Determinantes Indicadores
Empresa 

Alfa
Empresa Beta

ATUAÇÃO DO GOVERNO Incentivos governamentais Negativo Muito Negativo

EXIGÊNCIAS LEGAIS
Legislação ambiental

Positivo Positivo
Fiscalização ambiental

PRESSÃO DO MERCADO Exigências ambientais dos usuários do serviço Muito Positivo Positivo

VISIBILIDADE DA ROTA
Quantidade de usuários das rotas 

Muito Positivo Positivo
Imagem da empresa

CUSTOS AMBIENTAIS

Aumento dos custos com controle da poluição

Negativo Muito Negativo
Redução de custos com a prevenção da poluição

TAMANHO DA EMPRESA
Número de colaboradores

Positivo Negativo
Acesso aos recursos

CONSCIENTIZAÇÃO DOS 
EMPREGADOS

Envolvimento da força de trabalho Positivo Negativo

FONTE: Informações obtidas a partir das entrevistas realizadas.
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“positivo” para uma gestão ambiental. Essa visibili-

dade é influenciada pela quantidade de usuários, ou 

seja, quanto maior o número de clientes maior é a 

preocupação das empresas em relação a transmitir 

ao usuário a imagem de uma empresa preocupada 

em mitigar os efeitos da poluição ambiental. 

Em relação ao fator “custos ambientais”, 

a empresa Alfa o encara como um determinante 

“negativo” para que ações sejam feitas com ob-

servância das práticas ambientais. Ela afirma que 

as práticas de gestão ambiental geram custos 

para as empresas e a mitigação dos seus impactos 

ocorre sem quaisquer incentivos do governo. Con-

tudo, para a empresa Beta esse fator apresenta um 

peso ainda maior, em razão de sua menor rentabi-

lidade operacional. Por muitas vezes, ambas pro-

curam adotar inovações tecnológicas, desde que 

sejam financeiramente viáveis. Faria (2000) expõe 

outro ponto de vista ao afirmar que as práticas 

ambientais possibilitam a redução de custos dire-

tos e indiretos da empresa.

A influência do tamanho da empresa é um 

fator “positivo” para a empresa Alfa. A empresa 

explica que sendo uma das maiores do segmento 

de transporte coletivo urbano possui uma maior 

influência nas decisões para adoção de práticas 

ambientais junto ao sindicato dos empregadores 

de transporte público de Fortaleza (Sindiônibus). 

A empresa Alfa afirma também que o tamanho da 

empresa é influenciado pela maior disponibilidade 

de recursos financeiros para investir em tecnolo-

gias ambientais, além de contar com um maior 

número de funcionários que podem gerar soluções 

para os problemas ambientais. 

No caso da empresa Beta, o seu pequeno 

porte da empresa é um fator “negativo”, impedin-

do-a de agir de forma mais incisiva na redução dos 

impactos ambientais, em razão de possuir poucos 

recursos financeiros e humanos para investir nes-

sas ações. Resultados semelhantes foram relata-

dos por Castro Neto et al. (2011), em que o porte e 

envergadura das empresas lhes garantem capaci-

dade de investimento e experiência em implanta-

ção e sustentação de sistemas de gestão, como é 

o caso do ambiental. 

Outra discordância observada refere-se à 

visão que as empresas possuem da “conscientiza-

ção dos empregados”. Na empresa Alfa, sua força 

de trabalho está engajada no pensamento da em-

presa de que se “deve sempre pensar no meio am-

biente em todas as ações, sejam na empresa ou em 

suas casas”. No entanto, para a empresa Beta, seus 

empregados ainda não perceberam a importância 

das ações ambientais realizadas pela empresa.

No caso da empresa Beta são necessários 

programas de treinamentos e conscientização am-

biental para se contrapor com a visão tradicional 

de ganhos econômicos de curto prazo. Buysse e 

Verbeke (2003) destacam a relação entre uma 

maior proatividade ambiental e uma visão de lon-

go prazo que amplie e aprofunde os relacionamen-

tos com uma variedade de stakeholders salientes.

Considerações Finais

As empresas Alfa e Beta percebem a im-

portância de uma gestão ambiental em sintonia 

com as determinações legais e as pressões da so-

ciedade. As empresas Alfa e Beta compreendem 

que suas ações afetam a população e o meio am-

biente. Percebe-se que os gestores estão consci-

entes quanto à obrigação de atender aos regu-

lamentos governamentais, porém, as empresas 

ainda não identificam uma postura ambiental pro-

ativa como uma vantagem competitiva. As empre-

sas ainda não incorporaram a dimensão ambiental 

em suas estratégias empresariais. 

As visões que as empresas de transporte 

coletivo urbano são diferentes, porém não são di-

vergentes. Os fatores “pressão do mercado”, “visi-

bilidade das rotas” e “exigências legais” atuam de 

forma positiva favorecendo a adoção de práticas 

de gestão ambiental. Por outro lado, “atuação do 

governo” e “custos ambientais” não são fatores de-

terminantes para a gestão ambiental em empresas 

de transporte coletivo urbano. 

Apenas os fatores “tamanho da empresa” 

e “conscientização dos empregados” levaram as 
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empresas Alfa e Beta a tomarem atitudes diferen-

ciadas. A pesquisa revelou que as empresas de 

grande porte possuem um maior poder de poder 

de pressão junto ao Sindiônibus e ao governo, o 

que pode implicar tratamentos diferenciados. 

Outros fatores, como “custos ambientais” e 

“conscientização dos empregados” podem ser mel-

horados pela empresa Beta. Melhorias de processo 

e adoção de práticas de prevenção da poluição, 

além de cursos de conscientização ambiental de 

seus empregados podem mudar a visão dos ges-

tores e empregados com relação à importância es-

tratégica da dimensão ambiental para as empresas. 

A maior limitação do estudo em questão 

consiste na realização da pesquisa junto a duas 

empresas. Recomenda-se que sejam realizadas 

pesquisas com uma amostra maior, englobando 

todas as empresas do setor de transporte coletivo 

urbano da cidade de Fortaleza. A segunda limi-

tação envolve um estudo estático, ou seja, não é 

possível capturar mudanças nas pressões e condu-

tas ao longo do tempo. 

Nesse ponto, sugere-se que estudos periódi-

cos sejam conduzidos para identificar as mudanças 

nas estratégias empresariais. Esta pesquisa abre, 

no entanto, uma agenda para novos aprofunda-

mentos sobre o processo de inserção da gestão 

ambiental proativa nas empresas de transporte co-

letivo urbano.

• Recebido em: 26/05/2011
• Aprovado em: 07/07/2011
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Resumo

Este artigo trata da sustentabilidade e como esse tema é abordado nos principais 

congressos de gestão de operações do Brasil e da Europa. O tema é de indiscutível 

relevância na atualidade, em que se busca envolver sociedade, governos e empresas 

sustentáveis, isto é, que atendam às necessidades da geração atual sem comprometer 

as necessidades das gerações futuras. Os métodos utilizados foram as pesquisas 

bibiliográfica e bibliométrica. Esta última é realizada no intuito de levantar todas as 

publicações realizadas acerca de um assunto. No caso do presente artigo, a amostra 

foi composta por artigos publicados no SIMPOI e no EUROMA, congressos brasileiro 

e europeu, respectivamente, de gestão de operações, considerando o período 

entre 2004 e 2010. Todos os artigos sobre sustentabilidade, publicados nos anais 

desses congressos e durante este período, foram analisados. Resultados relativos 

à autoria dos artigos, bem como assuntos tratados e outras características, foram 

obtidos. Conclui-se que existe uma pequena diferença entre os assuntos tratados nos 

congressos brasileiro e europeu.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Gestão de Operações; Bibliometria.

Abstract

This paper is about sustainability and how this subject is treated in Brazil’s and 

Europe’s main operations management conferences. This subject has a great 

relevance nowadays, when it is expected from society, the governments and 

organizations to be sustainable, which means they satisfy the current generation’s 

needs without compromising the needs of future generations. The methods used in 

this paper were bibliometric and bibliographic researches. The bibliometric research 

is performed in order to obtain every publication about a subject. The sample of 

this paper was composed by papers which were published in SIMPOI and EUROMA, 

which are, respectively, Brazilian and European conferences specialized in operations 

management. The period comprised between 2004 and 2010 was considered. All 

papers on sustainability published in the proceedings of these conferences and during 

this period were analyzed. Findings about the papers’ authors and subjects, as well 

as other characteristics, were obtained. It has been concluded that there is a slight 

difference among the subjects treated in the studied conferences.

Keywords: Sustainability; Operations Management; Bibliometrics.
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Introdução

A crescente preocupação com o futuro 

do meio ambiente gera nos consumidores a 

expectativa de que as organizações sejam 

sustentáveis. John Elkington (1994) já afirmava, 

há quase 20 anos, que as empresas de sucesso 

terão poucas opções se não se engajarem nessa 

tendência de buscar estratégias sustentáveis. Dessa 

maneira, o consumidor, consciente de que impactos 

ao meio ambiente podem afetar negativamente 

seu futuro, prefere consumir produtos e serviços de 

organizações que demonstrem ser ambientalmente 

responsáveis. As organizações que não comunicam 

e não demonstram ser ambientalmente 

responsáveis podem perder os benefícios de suas 

eventuais vantagens competitivas pelo fato de os 

consumidores deixarem de consumir seus produtos 

e serviços (ELKINGTON, 1994).

Outros assuntos, além da gestão ambien-

tal, têm sido pauta nas discussões acerca da sus-

tentabilidade. Um exemplo bastante comum é a 

responsabilidade social empresarial, que assume 

caráter obrigatório nas organizações em busca 

da sustentabilidade. Essa responsabilidade é tra-

duzida por ações de apoio ao desenvolvimento 

da comunidade em que a organização atua e de 

investimento no bem-estar de seus funcionários, 

entre outras (MELO NETO; FROES, 2001).

Por ser relativamente recente (CHAUVEL; 

COHEN, 2009), a sustentabilidade empresarial 

como objeto de estudo acadêmico ainda não foi 

amplamente discutida. Por isso, existe a necessi-

dade de que pesquisas acadêmicas sejam condu-

zidas a fim de que a teoria seja enriquecida. Além 

disso, trata-se de uma preocupação gerencial, da-

dos os efeitos negativos na organização que não 

age a favor dessa tendência.

O objetivo deste artigo é, por meio da 

bibliometria, realizar um levantamento acerca 

das publicações acadêmicas sobre o tema da 

sustentabilidade empresarial, com vistas à obtenção 

de informações relativas aos autores, assuntos 

tratados e referências nacionais e internacionais no 

estudo da sustentabilidade. O artigo está dividido em: 

referencial teórico, em que os principais conceitos 

são apresentados; metodologia, que descreve os 

métodos utilizados na coleta e análise dos dados; 

resultados e discussão, em que os resultados da 

pesquisa são apresentados; considerações finais, nas 

quais são expostas as conclusões desta pesquisa e 

sugestões para pesquisas futuras.

2 Referencial Teórico

O termo desenvolvimento sustentável foi 

definido pela primeira vez em 1987, pelo órgão 

criado pela ONU denominado Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WORLD 

COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOP-

MENT, 1987), que sugere que o desenvolvimento 

sustentável seja aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações de atender suas próprias neces-

sidades. Com base nessa definição, pode-se con-

cluir que a sustentabilidade empresarial é a capaci-

dade que algumas organizações têm de gerenciar 

seus negócios de modo a serem economicamente 

viáveis, protegendo, simultaneamente, os recursos 

sociais e ambientais da escassez de longo prazo.

Essa preocupação com as questões econômi-

cas, sociais e ambientais é o resumo do que é conhe-

A sustentabilidade 
empresarial é a 

capacidade que algumas 
organizações têm de 

gerenciar seus negócios 
de modo a serem 

economicamente viáveis, 
protegendo, os recursos 
sociais e ambientais da 

escassez de longo prazo.
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cido como Triple Bottom Line (TBL), termo cunhado 

por John Elkington, em 1994 (ELKINGTON, 2004). O 

conceito TBL, segundo Vellani e Ribeirão (2006, p. 2),

reflete sobre a necessidade das empresas em pon-

derarem em suas decisões estratégicas o bottom line 

econômico, o bottom line social e o bottom line am-

biental, mantendo: a sustentabilidade econômica, ao 

gerenciar empresas lucrativas e geradoras de valor; a 

sustentabilidade social ao estimular a educação, cultura, 

lazer e justiça social à comunidade; e a sustentabilidade 

ecológica ao manter ecossistemas vivos, com diversi-

dade e vida.

A figura 1 ilustra as três dimensões da sus-

tentabilidade (PUSAVEC; KRAJNIC; KOPAC, 2010).

FIGURA 1 – TRIPLE BOTTOM LINE: AS TRÊS DIMENSÕES DA 

SUSTENTABILIDADE.

FONTE: Adaptado de PUSAVEC; KRAJNIC; KOPAC, 2010.

Sobre cada uma das três dimensões da sus-

tentabilidade, existem diversos assuntos tratados 

academicamente e gerencialmente. Muitos desses 

assuntos, naturalmente, tratam de mais de uma 

dimensão. Merecem destaque a gestão ambiental, 

a responsabilidade social empresarial e a gestão 

verde da cadeia de suprimentos (Green Supply 

Chain Management – GSCM). Esses assuntos são 

discutidos brevemente a seguir.

Barrow (2006) explica que não existe uma 

definição concisa para gestão ambiental por se 

tratar de um assunto muito amplo e inespecífico. O 

autor sugere que a gestão ambiental, entre outras 

características:

a) é baseada no apoio ao desenvolvimento 

sustentável;

b) lida com um mundo afetado por pessoas;

c) é um processo proativo.

Para Sanches (2000), a preocupação com 

a interação entre os seres humanos e o meio 

ambiente fez com que muitas empresas industriais 

criassem uma nova função administrativa em sua 

estrutura. Essa função chama-se gestão ambiental, 

e tem como objetivo principal administrar 

adequadamente as relações e interações da 

organização com o meio ambiente, “avaliando e 

corrigindo os problemas ambientais presentes, 

minimizando os impactos negativos futuros, 

integrando articuladamente todos os setores da 

empresa quanto aos imperativos ambientais e 

realizando um trabalho de comunicação ativo, 

interno e externo” (SANCHES, 2000, p. 81).

Outro assunto tratado com bastante 

frequência acerca da sustentabilidade é o da 

responsabilidade social empresarial ou corporativa 

(Corporate Social Responsibility – CSR), a qual é uma 

preocupação voluntária das organizações que se 

traduz na integração de suas preocupações sociais 

e ambientais em suas operações de negócios e na 

sua interação com os stakeholders (COMISSION OF 

THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001).

Melo Neto e Froes (2001) sugerem tanto a 

existência da responsabilidade social interna quan-

to da externa. Esta, segundo os autores, está re-

lacionada à interação da organização com o meio 

ambiente e stakeholders, como o governo e o pú-

blico consumidor. Aquela, por sua vez, diz respeito 

basicamente ao capital humano interno da orga-

nização, ou seja, seus funcionários. Em outras pa-

lavras, ser socialmente responsável envolve manter 

boas relações e preservar todas as partes (internas 

e externas) interessadas na organização. Algumas 
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ações que exemplificam essa situação são, segun-

do Melo Neto e Froes (2001): o apoio ao desen-

volvimento à comunidade na qual a organização 

está inserida; a preservação do meio ambiente; o 

investimento no bem-estar dos funcionários; e a 

comunicação transparente com as partes interes-

sadas. Por fim, discutem-se alguns conceitos e fun-

damentos da gestão verde da cadeia de suprimen-

tos (GSCM). 

Srivastava (2007) define a GSCM como a 

integração do pensamento verde, isto é, voltado 

ao meio ambiente e à gestão da cadeia de supri-

mentos. Isso inclui o design do produto, a compra 

e seleção da matéria-prima, processos de manufa-

tura, a distribuição e a entrega do produto final ao 

consumidor, além do gerenciamento do pós-con-

sumo do produto. Dessa definição, várias práticas 

podem ser destacadas, por exemplo, o ecodesign, 

a compra sustentável e a logística reversa. Tais 

práticas são comuns nas organizações que bus-

cam agregar valor a seus produtos e serviços de 

forma a incorporarem em sua estratégia de mar-

keting a imagem de sustentáveis.

Para Doppelt (2003), o modelo de produção 

sustentável é uma alternativa ao modelo linear, 

regido pelas ordens “retire-produza-descarte”. 

Segundo esse autor, um modelo de produção em 

ciclo fechado adota as ordens “empreste-use-retorne”, 

o que privilegia a integridade do meio ambiente e o 

bem-estar econômico e social na sociedade. Esse 

modelo é também chamado de Closed-Loop 

Supply Chain já que reintegra partes do produto 

final usado em seu processo produtivo.

Um modelo de produção 
em ciclo fechado adota 

as ordens “empreste-use-
retorne”, que privilegia 
a integridade do meio 

ambiente e o bem-estar 
econômico e social na 

sociedade.

3 Metodologia

Esta é uma pesquisa bibliográfica e biblio-

métrica. A pesquisa bibliográfica, também conhe-

cida como de fontes secundárias, segundo Marconi 

e Lakatos (2010, p. 166), “abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema de estu-

do”. Exemplos de fontes secundárias são os livros, 

revistas, jornais, teses, entre outras. A finalidade 

desse tipo de pesquisa é “colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito, dito 

ou filmado sobre determinado assunto” (MAR-

CONI; LAKATOS, 2010, p. 166). A pesquisa biblio-

métrica, por sua vez, tem como objetivo analisar os 

aspectos quantitativos da produção literária e do 

uso da informação registrada (MACIAS-CHAPULA, 

1998). Segundo o autor, os resultados desse tipo 

de pesquisa auxiliam na detecção de tendências 

no ramo estudado.

O presente artigo trata-se de uma 

comparação realizada por meio de métodos 

utilizados na pesquisa bibliométrica entre as 

pesquisas sobre sustentabilidade que foram 

publicadas nos congressos SIMPOI (Simpósio de 

Administração da Produção, Logística e Operações 

Internacionais) e EUROMA (European Operations 

Management Association). A escolha desses dois 

congressos se deu pelo fato de representarem, 

respectivamente, os principais congressos em 

gestão de operações do Brasil e da Europa. O 

SIMPOI é o único congresso nacional na área 

de operações classificado pela CAPES como A1 

para Administração de Empresas. Ele tem como 

principal público acadêmicos e praticantes da área 

de operações. O EUROMA, assim como o SIMPOI, 

também tem a classificação A1 da CAPES e objetiva 

a disseminação da produção acadêmica da área de 

operações (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2010).

Trata-se de uma pesquisa de perspectiva 

temporal longitudinal, cuja amostra é composta 

por todos os artigos publicados nesses congres-

sos nos últimos sete anos (2004-2010) que tratam 

do tema “sustentabilidade” ou assuntos relaciona-
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dos. A obtenção desses artigos se deu por bus-

ca eletrônica realizada nos CD-ROMs oficiais dos 

congressos, os quais contêm os anais. A pesquisa 

bibliométrica foi realizada em duas fases, sendo a 

primeira a seleção dos artigos que constituem a 

amostra. A obtenção e a análise dos dados dos 

artigos constituem a segunda fase da pesquisa.

A seleção da amostra desta pesquisa foi re-

alizada por meio de um método de avaliação dos 

artigos dividido em duas partes. Para fazer parte 

da amostra, o artigo devia estar relacionado com o 

tema principal, ou seja, sustentabilidade.

A primeira parte desse método avaliativo 

consistiu, então, em uma filtragem dos artigos em 

função da presença de termos relacionados ao 

tema principal – sustentabilidade – em seu título, 

resumo e/ou palavras-chaves. Exemplos de termos 

considerados relacionados ao tema principal foram: 

desenvolvimento sustentável; gestão ambiental; 

responsabilidade social; ecoeficiência; entre outros. 

Como exemplos de termos em inglês figuraram: 

GSCM (Green Supply Chain Management); CSR 

(Corporate Social Responsibility); triple bottom 

line (TBL); entre outros. Naturalmente, os termos 

“sustentabilidade” e “sustainability” foram também 

considerados relacionados ao tema principal.

A segunda parte do método de seleção foi 

feita com base na leitura dos resumos dos artigos 

filtrados na primeira parte. Isso foi realizado pelo 

fato de alguns artigos, contendo termos relaciona-

dos ao tema principal, não tratarem de sustentabili-

dade. Logo, apenas os artigos cujos resumos trata-

vam de forma direta ou indireta do tema principal 

foram selecionados.

Foram selecionados 241 artigos para a se-

gunda fase da pesquisa, sendo 156 publicados 

nos anais do SIMPOI e 85 publicados nos anais do 

EUROMA. O Quadro 1 apresenta o número total 

de artigos publicados nos anais dos congressos, 

o número de artigos selecionados para a segun-

da fase da pesquisa (ou seja, que tratam do tema 

principal) e a porcentagem que representam do 

total de artigos publicados.

QUADRO 1 – Número total de artigos publicados e número de artigos relacionados ao tema principal.

Congresso
Ano

Total
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SIMPOI

Número total de publicações 137 202 232 189 212 209 209 1390

Número de publicações relacionadas 
ao tema principal

13 15 38 20 23 24 23 156

Porcentagem dos artigos que tratam 
do tema principal

9,5% 7,4% 16,4% 10,6% 10,8% 11,5% 11,0% 11,2%

EUROMA

Número total de publicações 212 242 243 315 241 285 320 1858

Número de publicações relacionadas 
ao tema principal

4 5 11 19 9 11 26 85

Porcentagem dos artigos que tratam 
do tema principal

1,9% 2,1% 4,5% 6,0% 3,7% 3,8% 8,1% 4,6%

FONTE: Os autores.

A segunda fase da pesquisa foi realizada visando à obtenção dos principais dados dos artigos 

constituintes da amostra. Os dados – ou características – coletados dos artigos incluem: autores, dimensões 

da sustentabilidade às quais o artigo está relacionado, assuntos tratados, autores citados, idioma e técnica. 

A identificação das dimensões da sustentabilidade tratadas e do assunto dos artigos foi realizada por meio 

da análise de conteúdo que, segundo Moraes (1999), é utilizada na descrição e interpretação do conteúdo de 

documentos e textos.
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“TS” significa “Total no SIMPOI”, “TE” significa “To-

tal no EUROMA” e “T’ é a soma de “TS” e “TE”, ou 

seja, o total nos dois congressos. Em outras pala-

vras, um TS igual a 3, por exemplo, significa que 

foram publicados três artigos no SIMPOI, nos sete 

anos analisados, com a característica analisada.

Mais de 400 autores participaram da reda-

ção dos 241 artigos analisados. O alemão Stefan 

Seuring foi o autor mais prolífico dos últimos sete 

anos, sendo autor ou coautor de sete artigos do 

EUROMA. O Quadro 2 apresenta, em ordem de-

crescente, os dez autores que mais publicaram 

nesses congressos durante o período analisado.

Seuring tem se dedicado aos estudos da gestão verde da cadeia de suprimentos (GSCM – Green Sup-

ply Chain Management).  A GSCM, conforme exposto no referencial teórico, é uma abordagem de gestão 

da cadeia de suprimentos que leva em conta não somente a gestão dos resíduos produzidos pelo processo 

produtivo, como também as características das outras operações pertencentes à cadeia de suprimentos, 

como a compra de insumos.

Quando a análise é realizada para cada congresso separadamente, percebe-se que Marcelo Alvaro da 

Silva Macedo foi o autor com o maior número de publicações no congresso brasileiro. Macedo foi, pelo menos, 

um dos autores de um artigo publicado em 2007, um em 2008, dois em 2009, e um em 2010. O assunto de que 

Macedo mais trata em suas publicações são os indicadores e as maneiras de medir o nível de sustentabilidade. 

Em sua última publicação no SIMPOI, o autor e coautores aplicam a análise envoltória de dados (DEA) a infor-

mações dos estados brasileiros relativas às três dimensões que conceituam o triple bottom line (TBL), a fim de 

se criar um indicador de sustentabilidade (MACEDO; CÍPOLA; FERREIRA, 2010).

QUADRO 2 – Autores que mais publicaram nos congressos durante o período analisado

Autor
SIMPOI

TS
EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

 Stefan Seuring - - - - - - - - 1 - 2 1 - 2 7 7

Mônica Cavalcanti Sá de Abreu - - 2 1 1 - - 4 - - - 2 - - 2 6

Rogerio Ceravolo Calia - - - 2 - - - 2 - - - 3 - - 3 5

Marcelo Alvaro da Silva Macedo - - - 1 1 2 1 5 - - - - - - - 5

Enrique Claver-Cortés - - - - - - - - - - - 2 1 1 5 5

José F. Molina-Azorín - - - - - - - - - - - 2 1 1 5 5

Charbel José Chiappetta Jabbour - - 2 1 1 - - 4 - - - - - - - 4

Fernando César Almada Santos - - 1 1 1 1 - 4 - - - - - - - 4

Francisco de Assis Soares - - 2 - - 1 - 3 - - - 1 - - 1 4

Robert D. Klassen - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 4 4

Francesco Ciliberti - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 4 4

Pierpaolo Pontrandolfo - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 4 4

FONTE: Os autores.

4 Resultados e Discussão

Os resultados obtidos são todos apresenta-

dos por meio de quadros, que relacionam o núme-

ro de publicações com a característica analisada 

em função do congresso e do ano de publicação. 

A fim de facilitar a leitura e otimizar o espaço, al-

gumas legendas são comuns a quase todos os 

quadros. As colunas denominadas “4”, “5”, “6”, “7”, 

“8”, “9” e “10” representam os anos de 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente. 
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Como pode ser observado, a dimensão ambiental é a mais tratada nos artigos publicados tanto no 

SIMPOI quanto no EUROMA. Artigos concernentes às três dimensões, simultaneamente, vêm em seguida 

na ordem de quantidade. É interessante notar a ausência de trabalhos que tratam das dimensões social e 

econômica de maneira conjunta, e a quase ausência de trabalhos relacionados à dimensão econômica.

De acordo com o que foi sugerido anteriormente, o tema “sustentabilidade” pode ser discutido no con-

texto de vários assuntos teóricos e práticas gerenciais, que estão sendo tratados no presente trabalho simples-

mente como assuntos. Desse modo, foram identificados 71 assuntos nos 241 artigos selecionados, sendo que 

os 15 mais recorrentes são expostos no Quadro 4, que, além das legendas já citadas, é composto pelas legen-

das “%S”, “%E” e “%”, as quais representam a “porcentagem dos artigos do SIMPOI que trata deste assunto”, 

“porcentagem dos artigos do EUROMA que trata deste assunto” e “porcentagem da totalidade dos artigos 

que trata deste assunto”, respectivamente. Nesse caso, um “%S” igual a 3, por exemplo, significa que 3% dos 

artigos do SIMPOI tratam do assunto identificado na linha do quadro que se está analisando.

Vale citar que em todos os artigos foi identificado pelo menos um assunto, e que um mesmo artigo pode 

tratar de um ou mais assuntos. Portanto, o somatório das porcentagens de todos os 71 assuntos é maior que 100.

QUADRO 3 – Quantidade de artigos relacionados a cada uma das dimensões da sustentabilidade

Dimensões da sustentabilidade
SIMPOI

TS
EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

Ambiental 7 9 15 6 7 12 12 68 3 4 3 13 5 8 13 49 117

Social 2 2 6 3 5 3 3 24 0 1 3 4 2 - 1 11 35

Econômica - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2 2

Ambiental e social - 2 1 3 1 2 1 10 - - 3 - - - 4 7 17

Ambiental e Econômica 2 - 2 - - - - 4 - - - 1 - - 1 2 6

Social e econômica - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ambiental, social e econômica 2 2 14 8 10 7 7 50 1 - 1 1 2 3 6 14 64

FONTE: Os autores.

Como já foi discutido, considera-se que a sustentabilidade tem três dimensões, a ambiental, a social e 

a econômica. Os resultados do Quadro 3 referem-se à quantidade de artigos relacionada com cada uma das 

dimensões da sustentabilidade. Alguns artigos estão relacionados a mais de uma dimensão, ou a todas.

QUADRO 4 – Assuntos tratados pelos artigos do SIMPOI e EUROMA, durante o período analisado

Assunto
SIMPOI EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 TS %S 4 5 6 7 8 9 10 TE %E

Gestão ambiental 7 7 8 - 4 5 5 36 23,08 2 4 - 5 2 2 3 18 21,18 54 22,41

GSCM - - - 2 2 2 1 7 4,49 3 - 3 2 2 7 10 27 31,76 34 14,11

CSR/Responsabilidade 
social

1 3 5 5 4 2 3 23 14,74 - 1 3 2 2 - 2 10 11,76 33 13,69

Inovação 1 1 6 2 2 - 1 13 8,33 - - - 2 - - 1 3 3,53 16 6,64

Logística reversa - - 4 - 4 1 2 11 7,05 - - 1 - - - - 1 1,18 12 4,98

Ecoeficiência - 1 3 - 1 2 2 9 5,77 - - - - - - 1 1 1,18 10 4,15

Reciclagem - 1 2 2 1 1 - 7 4,49 - - - 3 - - - 3 3,53 10 4,15

Continua
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Os resultados mostrados acima ratificam a preocupação com a dimensão ambiental, apontada pelos 

resultados do Quadro 3. Percebe-se que quase um quarto de toda a publicação em sustentabilidade nos 

congressos brasileiro e europeu trata do assunto “gestão ambiental” de alguma maneira. Além disso, muitos 

outros assuntos listados no quadro acima têm direta relação com a dimensão ambiental, como é o caso da 

logística reversa, ecoeficiência e reciclagem. Valem destaque, ainda, os assuntos da gestão verde da cadeia de 

suprimentos (GSCM) e da responsabilidade social (CSR).

É importante citar que os autores eventualmente podem ter utilizado definições diferentes entre si de 

alguns dos conceitos que compõem o Quadro 4. O presente artigo adota as definições de “gestão ambiental”, 

“responsabilidade social” e “gestão verde da cadeia de suprimentos (GSCM)” de Sanches (2000), Comission of 

the European Communities (2001) e Srivastava (2007), respectivamente, conforme descrito no referencial teórico.

Como referência para os trabalhos publicados, o professor da Universidade de Ontário, Canadá, Robert 

D. Klassen, é o autor mais citado, aparecendo 58 vezes nas referências dos artigos analisados. O Quadro 5 

ilustra, em ordem decrescente, os autores que mais aparecem nas referências dos artigos em estudo.

QUADRO 4 – Assuntos tratados pelos artigos do SIMPOI e EUROMA, durante o período analisado

Assunto
SIMPOI EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 TS %S 4 5 6 7 8 9 10 TE %E

QUADRO 5 – Quantidade de vezes em que os autores listados são utilizados como referência

Autor
SIMPOI

TS
EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

R. D. Klassen - - - - 1 - 1 2 3 4 2 2 9 9 27 56 58

M. E. Porter 1 1 8 5 5 3 4 27 1 2 3 1 3 2 6 18 45

C. R. Carter - - - - - - - - 5 2 7 1 1 7 18 41 41

J. C. Barbieri 2 3 7 4 5 5 10 36 - - 2 - - - - 2 38

J. Sarkis - - - - 1 - - 1 - 4 2 6 3 7 12 34 35

C. Linde 1 1 5 4 5 1 2 19 1 2 2 1 1 2 6 15 34

I. Sachs 2 4 4 - 3 9 6 28 - - - - - - - - 28

J. Elkington - - 2 2 2 2 2 10 1 - 2 4 2 3 6 18 28

S. Vachon - - - - - - 1 1 - 1 - 1 5 8 9 24 25

S. Hart 1 - 8 3 3 1 3 19 - 1 - 1 2 - 1 5 24

FONTE: Os autores.

Produção limpa - 2 - 2 1 1 - 6 3,85 - - - 1 - 1 - 2 2,35 8 3,32

Indicadores - - - 1 3 3 1 8 5,13 - - - - - - - - 0,00 8 3,32

Gestão operacional - - 1 - - - - 1 0,64 - - - - - 2 3 5 5,88 6 2,49

Produção enxuta - - - - - - - - 0,00 - - 2 - 1 1 2 6 7,06 6 2,49

Energias alternativas 1 - 2 1 - 1 - 5 3,21 - - - - - - - - 0,00 5 2,07

Triple Bottom Line - 1 - 1 - 1 1 4 2,56 - - - - 1 - - 1 1,18 5 2,07

Gestão de resíduos 2 - - 1 1 - - 4 2,56 - - - - - - - - 0,00 4 1,66

LCA/Análise do ciclo de 
vida

- 1 - 1 - 1 - 3 1,92 - - - - - - 1 1 1,18 4 1,66

FONTE: Os autores.

Conclusão
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É importante citar que um artigo analisado pode conter mais de uma referência do mesmo autor. 

Desse modo, os resultados discriminados no Quadro 5 não indicam necessariamente a maior quantidade de 

referências em artigos diferentes. Isso fica evidente quando se percebe que o autor R. D. Klassen aparece 

27 vezes nas referências dos artigos do EUROMA, em 2010, mesmo que apenas 26 artigos desse congresso 

tenham sido analisados (ver Quadro 1).

Klassen trabalha majoritariamente com o tema da responsabilidade social corporativa (CSR – Corpo-

rate Social Responsibility). Vale destacar também o autor brasileiro José Carlos Barbieri, que aparece 38 vezes 

nas referências dos artigos do SIMPOI. Esse autor tem como principal foco de estudo a gestão ambiental 

que, como visto no Quadro 4, é a maior preocupação entre os pesquisadores que publicaram no congresso 

brasileiro. Isso mostra a influência desse autor na pesquisa sobre sustentabilidade e, mais especificamente, 

gestão ambiental.

A obtenção dos dados relativos ao idioma é aplicável apenas aos artigos publicados nos anais do SIM-

POI, visto que somente são aceitos para publicação no EUROMA artigos escritos em língua inglesa. O Quadro 6 

apresenta os resultados relativos ao idioma nos quais os artigos publicados nos anais do SIMPOI foram escritos.

QUADRO 6 – Quantidade de artigos publicados nos Anais do SIMPOI durante o período analisado em função do 
idioma nos quais foram escritos.

Idioma
Ano

Total
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Português 13 15 36 15 23 24 22 148

Inglês - - 1 5 - - 1 7

Espanhol - - 1 - - - - 1

FONTE: Os autores.

Percebe-se que apenas oito dos 156 artigos analisados foram escritos em idioma diferente do portu-

guês. Isso representa apenas 5% do total.

Finalmente, com relação aos métodos de pesquisa utilizados, o estudo de caso foi o mais utilizado, 

sendo empregado em 47% dos trabalhos publicados no SIMPOI, 36% dos trabalhos publicados no EUROMA, 

e 44% dos trabalhos em um contexto geral. Os outros métodos de pesquisa considerados foram: o teórico; o 

levantamento teórico-empírico; a pesquisa documental; e a pesquisa-ação. O Quadro 7 apresenta a quanti-

dade de artigos publicados em cada congresso em função das técnicas de pesquisa utilizadas.

QUADRO 7 – Quantidade de artigos publicados nos Anais dos congressos durante o período analisado em função da 
técnica de pesquisa empregada

Método
SIMPOI

TS
EUROMA

TE T
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

Teórico 8 3 12 7 3 6 1 40 2 0 5 3 4 4 6 24 64

Levantamento teórico-empírico 1 2 8 4 7 7 5 34 2 3 1 7 2 4 7 26 60

Estudo de caso 4 10 17 9 12 9 13 74 - 1 3 8 3 3 13 31 105

Documental - - - - 1 1 3 5 - 1 - - - - - 1 6

Pesquisa-ação - - 1 - - 1 1 3 - - 2 1 - - - 3 6

FONTE: Os autores.
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Os resultados deste artigo revelam os está-

gios em que se encontra o estudo da sustentabilidade 

no meio acadêmico. Enquanto que os pesquisadores 

brasileiros estão preocupados com a gestão ambi-

ental como uma função isolada, os pesquisadores 

do congresso europeu dão maior importância para 

a gestão da cadeia de suprimentos que, teorica-

mente, envolve mais departamentos e setores em-

presariais, pessoas e implicações. Outro resultado 

a ser destacado é o relativo às dimensões da sus-

tentabilidade mais estudadas. 

A dimensão ambiental, cuja preocupação é 

a preservação do meio ambiente e o uso conscien-

te dos recursos naturais, ganha maior relevância no 

meio acadêmico. Uma possível explicação para esse 

fenômeno é o fato de as mídias publicitárias enfa-

tizarem as ações ecologicamente responsáveis e 

a importância que isso acarreta na vida das pes-

soas. Isso leva à criação da consciência ecológica 

no consumidor, que busca adquirir produtos e ser-

viços das organizações que demonstram promover 

tais ações. Logo, a demanda por pesquisas no bra-

ço ambiental da sustentabilidade aumenta.

É interessante notar as diferenças entre os 

congressos no que diz respeito à quantidade de 

publicações sobre sustentabilidade no período 

analisado. Enquanto que no congresso brasileiro 

11,2% dos artigos publicados tratam do tema prin-

cipal, apenas 4,6% dos artigos publicados no con-

gresso europeu o fazem.

Pesquisas bibliométricas futuras poderão 

ser realizadas por meio de levantamentos das 

publicações sobre alguns assuntos tratados 

no âmbito da sustentabilidade. Conhecer mais 

profundamente os autores e as tendências de 

pesquisa desses assuntos é importante para os 

acadêmicos que têm a intenção de pesquisá-los.

Outra sugestão de pesquisa futura é a realiza-

ção de um estudo sociométrico, que identifica quais 

laços sociais e acadêmicos ligam os autores. Este 

estudo pode ser realizado com os autores dos arti-

gos dos congressos, bem como com os autores com 

maior número de referências nos artigos levantados.

• Recebido em: 11/05/2011
• Aprovado em: 12/09/2011

Yin (2003) explica que o método de estudo de 

caso deve ser utilizado quando o fenômeno estudado 

não é facilmente distinguível de seu contexto. 

Percebe-se que a pesquisa em sustentabilidade, tanto 

no Brasil quanto na Europa, não está consolidada. 

Isso é observado pela grande quantidade de estudos 

de caso (exploratórios e/ou descritivos) realizados, 

cujo objetivo, conforme Yin (2009), é a obtenção 

de características e informações de eventos da vida 

real, como processos gerenciais e organizacionais. O 

caráter exploratório desses estudos de caso revela 

a necessidade que os autores têm de se aprofundar 

no tema da sustentabilidade. Uma vez que esse 

fenômeno passe a ser mais compreendido, espera-

se que estudos explicativos sejam mais comumente 

realizados.

Considerações Finais

Este trabalho é importante para todos 

os pesquisadores que pretendem estudar a sus-

tentabilidade. Ele contém um breve resumo teórico 

dos principais assuntos da área e seus principais 

autores. O artigo pode auxiliar os acadêmicos na 

compreensão dos assuntos abordados e prever 

tendências e possibilidades para pesquisas futu-

ras. As diferenças entre o congresso brasileiro e o 

europeu, expostas nos resultados deste artigo, po-

dem promover o enriquecimento da literatura rela-

cionada ao desafiarem os pesquisadores a realizar 

pesquisas sobre os assuntos menos estudados em 

cada congresso.

Enquanto os 
pesquisadores brasileiros 
estão preocupados com 
a gestão ambiental como 
uma função isolada, os do 
congresso europeu dão 
maior importância para 
a gestão da cadeia de 

suprimentos.
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in public universities of high-performance
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Resumo

Este artigo faz parte de um amplo estudo sobre a adequação no uso de técnicas 

estatísticas multivariadas em teses e dissertações de algumas instituições de Ensino 

Superior na área de marketing na temática do comportamento do consumidor entre 

1997 e 2006. Neste artigo, é focalizada a modelagem de equações estruturais, uma 

técnica com grande potencial de uso em estudos de marketing. Foi objetivo deste 

trabalho a análise da adequação do emprego dessa técnica às necessidades dos 

problemas de pesquisa apresentados nas teses e dissertações dos Programas de Pós-

Graduação de duas universidades públicas – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo; e Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul –, a partir de três objetivos específicos: a) identificar 

a intensidade de uso das técnicas multivariadas na área de Marketing, temática do 

Comportamento do Consumidor; b) identificar o nível de adequação do uso da técnica 

de modelagem de equações estruturais aos problemas de pesquisa apresentados 

nessas dissertações e teses selecionadas; c) identificar fontes de erros da aplicação 

da técnica de modelagem de equações estruturais, a partir do não atendimento às 

suas premissas básicas. De forma geral, os resultados sugerem a necessidade de um 

aumento do comprometimento dos pesquisadores na verificação de todos os preceitos 

teóricos de aplicação da técnica de modelagem de equações estruturais.

Palavras-chave: Modelagem de Equações Estruturais, Análise Multivariada, Métodos 
Quantitativos

Abstract

This article is part of an extensive study on the appropriateness in the use of multivariate 

statistical techniques in thesis and dissertations of some institutions and Universities 

in marketing on the topic of consumer behavior between 1997 and 2006. This paper 

is focused on structural equation modeling, a technique with great potential for use 

in marketing studies. The objective of this study was to assess the adequacy of the 

use of this technique to the needs of the research problems presented  in the thesis 

and dissertations from the Graduate Program in two public universities: Faculty of 

Economics, Administration and Accounting from the University of São Paulo and 

School of Management Federal University of Rio Grande do Sul, from three specific 

objectives: a) identify the intensity of use of multivariate techniques in marketing, a 

topic of Consumer Behavior b) identify the adequacy of using the modeling technique 

structural equation to research problems presented in these selected dissertations and 

thesis, c) to identify sources of error of the technique of structural equation modeling, 

from not meeting their basic assumptions. Overall, the results suggest the need for an 

increased commitment of researchers to verify all theoretical rules of application of the 

technique of structural equation modeling. 

Keywords: Modeling of Structural Equations, Multivariate Analysis, and Quantitative 
Methods
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Introdução

A partir da década de 1990 tem sido marcante 

a atenção de acadêmicos em relação à avaliação da 

qualidade da produção científica da área de Adminis-

tração. Destacam-se algumas referências de autores 

com abordagem sobre essa questão: Administra-

ção Pública (MACHADO-DA-SILVA et al, 1989); Fi-

nanças (LEAL et al, 2003); Marketing (POWERS 

et al, 1998; VIEIRA, 1998; BOTELHO e MACERA, 

2001); Métodos Quantitativos (BREI e LIBERALI, 

2004); Operações (ARKADER, 2003), Organiza-

ções (MACHADO-DA-SILVA et al, 1990; BERTERO 

e KEINERT, 1994; VERGARA e CARVALHO, 1995; 

BERTERO et al, 1999; RODRIGUES FILHO, 2002), 

Pesquisa em Administração (MARTINS, 1994; TOR-

RES, 2000; PERIN, 2002); Recursos Humanos 

(ROESCH et al, 1997; CALDAS et al 2002; TONELLI 

et al, 2003), Sistemas de Informação (HOPPEN, et 

al, 1998).

Em geral, essa análise crítica da produção 

acadêmica nacional se apoia em dois eixos: a linha 

das discussões sobre aspectos epistemológicos e 

a linha com ênfase na adoção de critérios de quali-

dade e consistência da produção em Administra-

ção, ou seja, os aspectos metodológicos. Essa se-

gunda linha parece ainda contar com um número 

reduzido de estudos.

Com relação ao uso de métodos quantitati-

vos, Martins (1994,) evidenciou, em estudo sobre a 

Epistemologia da Pesquisa em Administração, que 

as dissertações e teses apresentadas na Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA/USP), Faculdade 

de Economia e Administração da Pontifícia Univer-

sidade Católica (FEA/PUC) e Escola de Adminis-

tração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas (EASP/FGV), entre os anos de 1980 

e 1993, abusavam da utilização desse instrumen-

tal de forma bastante superficial, sem considerar o 

nível de complexidade e a sofisticação dessas téc-

nicas. O autor alertou ainda para a despreocupa-

ção para com as premissas teóricas de aplicação 

da maior parte dos métodos.

Para Gamboa (1987), a importância da 

análise da produção científica, amparada nas com-

petências metodológicas, justifica-se, visto que sua 

questão é de fundamental e decisiva importância 

para o desenvolvimento e resultados da pesquisa 

acadêmica. 

No tratamento quantitativo dos dados para 

a produção científica, tem sido crescente o em-

prego de técnicas de análise multivariada pelo 

fato de que, nas últimas décadas, vários pacotes 

computacionais estatísticos se aperfeiçoaram so-

bremaneira no sentido de tornar seus conteúdos 

distantes das complexidades matemáticas, própria 

desses pacotes.

A evolução tecnológica notória nos softwares 

estatísticos tem proporcionado maior facilidade 

na operacionalização das ferramentas de análise 

multivariada, contribuindo para a diminuição 

de barreiras para os usuários e atendendo 

adequadamente à demanda dos cientistas das 

Ciências Sociais Aplicadas, entre elas a Administração. 

Entretanto, tem-se constatado a ocorrência de erros 

de aplicação, seja na inadequação dos objetivos de 

uso das ferramentas com os objetivos propostos na 

pesquisa, seja na violação de premissas de aplicação 

das técnicas. Há situações em que o pesquisador 

apenas exercita o emprego de uma técnica e 

distancia-se de seu problema de pesquisa e do 

alcance dos objetivos inicialmente traçados. 

A importância da 
análise da produção 
científica, amparada 
nas competências 

metodológicas, justifica-se, 
visto que sua questão é de 
fundamental importância 
para o desenvolvimento 
da pesquisa acadêmica.
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Uma das áreas da Administração que mais 

utiliza o método quantitativo, especialmente a 

Análise Multivariada, é a área de Marketing. Principal-

mente pela necessidade de se conhecer o mercado 

consumidor, busca-se a mensuração das opiniões, 

atitudes, preferências, perfil e outras característi-

cas dos consumidores (MALHOTRA, 2001) de uma 

forma conjunta, ou seja, considerando um vetor de 

variáveis correspondente às características.

Os estudos em Marketing, especialmente 

na temática do Comportamento do Consumidor, 

vêm se utilizando sobremaneira das ferramentas 

de análise multivariada. Para Milagre (2001), o uso 

das técnicas multivariadas tornou-se mais comum 

a partir do momento que os acadêmicos e pro-

fissionais de Marketing passaram a aplicá-la em 

estudos sobre a preferência e satisfação do con-

sumidor, bem como o seu perfil e comportamento 

de compras. Martins (1994) afirma que os métodos 

quantitativos são, em Administração, mais aplica-

dos pelos autores de pesquisa nas áreas de mar-

keting, produção e finanças.

Nesse sentido, neste estudo pretende-se 

aprofundar a discussão e oferecer subsídios à re-

flexão na temática dos Métodos Quantitativos, es-

pecialmente sob o recorte de suas aplicações nos 

estudos em marketing sobre o Comportamento 

do Consumidor. 

A modelagem de equações estruturais 

(Structural Equation Modeling - SEM) é uma téc-

nica com grande potencial de aplicação na área 

de marketing, sobretudo pelo fato de possibilitar 

o exame de uma série de relações de dependência 

simultaneamente. Por exemplo, determinar quais 

variáveis compõem os construtos da imagem de 

uma loja, satisfação dos clientes e sua lealdade e 

avaliar as influências da imagem na satisfação e da 

satisfação na lealdade.

Tendo em vista a relevância dessa técnica 

no campo de marketing, decidiu-se selecioná-la 

para foco de análise neste trabalho.

Neste contexto, os objetivos deste estudo são:

a) identificar a intensidade de uso das 

técnicas multivariadas na área de 

marketing, temática do Comportamento 

do Consumidor, tendo como base 

de análise as dissertações e teses, do 

período 1997-2006, dos Programas de 

Pós-graduação de duas universidades 

públicas: Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA/USP), e 

Escola de Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRS);

b) identificar o nível de adequação do uso 

da técnica de modelagem de equações 

estruturais aos problemas de pesquisa 

apresentados nessas dissertações e 

teses selecionadas;

c) identificar fontes de erros da aplicação 

da técnica de modelagem de equações 

estruturais a partir do não atendimento 

às suas premissas básicas, no conjunto 

da produção científica examinada.

A seleção desses Programas de Pós-

Graduação como população-alvo deste estudo 

deveu-se à necessidade de delimitação, dada a 

dificuldade operacional de um levantamento amostral 

representativo da produção nacional, principalmente 

pela indisponibilidade de material em base de dados 

on-line por uma parcela importante das Instituições 

do País. Nesse sentido, optou-se inicialmente 

por um recorte focado nos Programas de Pós-

Graduação de alto desempenho na última avaliação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Registre-se que a opção por 

esse critério não se motivou pela suposição de que 

os programas com avaliação menos positiva, abaixo 

da nota 6, tratariam as técnicas em estudo de forma 

mais ou menos corretas. A avaliação da CAPES 

aponta três instituições com nota 6: a FEA/USP, a 

EA/UFRGS e a EASP/FGV.

Um segundo critério deu-se pela necessidade 

de garantir a maior homogeneidade possível da 

população-alvo, já que não é objetivo específico 

desse estudo a comparação entre instituições. 
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Assim, a seleção levou em conta a natureza da 

instituição: pública ou privada. E, considerando que 

entre as três citadas, duas são públicas, optou-se 

pela análise das dissertações e teses das Instituições 

públicas: FEA/USP e EA/UFRGS.

Destacam-se alguns fatores restritivos na 

abrangência dessa investigação:

 — delimitação da população-alvo: os resul-

tados desse estudo são apenas válidos 

para as dissertações e teses da FEA/

USP e da EA/UFRGS, de 1997 a 2006;

 — as informações sobre o atendimento 

às premissas da modelagem de equa-

ções estruturais são baseadas nos re-

latos dos autores de cada dissertação 

ou tese sob análise, as quais, evidente-

mente, podem conter uma descrição 

subestimada ou superestimada do que 

foi realizado.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção haverá uma introdução sobre 

Análise Multivariada, seguida por uma apresen-

tação geral de técnicas multivariadas, finalizando 

com considerações sobre a modelagem de equa-

ções estruturais.

2.1 Análise Multivariada

A Análise Multivariada permite estudar e 

evidenciar as ligações, as semelhanças e diferen-

ças existentes entre todas as variáveis envolvidas 

no processo (BOUROCHE; SAPORTA apud TRIV-

ELLONI; HOCHEIM, 1998). 

Segundo Steiner (1995), a necessidade de 

entender a relação entre diversas variáveis ale-

atórias faz da análise multivariada uma metodolo-

gia com grande potencial de uso.

Para Lourenço e Matias (2001), por um lado, 

as técnicas estatísticas multivariadas são mais 

complexas do que aquelas da estatística univari-

ada. Por outro lado, apesar de uma razoável com-

plexidade teórica fundamentada na matemática, 

as técnicas multivariadas, por permitirem o trata-

mento de diversas variáveis ao mesmo tempo, po-

dem oferecer ao pesquisador um material bastan-

te robusto para a análise dos dados da pesquisa.

Conforme Hair et al (2005), a análise mul-

tivariada auxilia na formulação de questões relati-

vamente complexas de forma específica e precisa, 

possibilitando a condução de pesquisas teorica-

mente significativas.

2.2 Técnicas Estatísticas de Análise Multi-
variada

A escolha dos métodos e tipos de análises 

empregadas nos trabalhos científicos deve ser 

determinada pelo problema de pesquisa. Nesse 

sentido, Johnson e Wichern (1998) propõem uma 

classificação dos objetivos para atendimento do 

problema em cinco categorias.

A necessidade de en-
tender a relação entre di-
versas variáveis aleatórias 
faz da análise multivariada 

uma metodologia com 
grande potencial de uso.
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QUADRO 1 – Categorias dos objetivos das técnicas estatísticas de análise multivariada

Classificação Técnicas relacionadas

Investigação da dependência entre as variáveis
Todas as variáveis são mutuamente independentes, ou 
uma ou mais variáveis são dependentes de outras.

Análise Discriminante
Análise de Regressão
Correlação Canônica
Regressão Logística
Análise Conjunta
MANOVA

Predição
As relações entre as variáveis devem ser determinadas 
com o objetivo de predizer o valor de uma ou mais 
variáveis com base nas observações de outras variáveis.

Análise Discriminante
Análise de Regressão
Análise de Regressão Logística

Construção de hipóteses e testes
Hipóteses estatísticas específicas, formuladas em termos 
de parâmetros da população multivariada, são testadas. 
Isto pode ser feito para validar premissas ou para reforçar 
convicções prévias.

Modelagem de Equações Estruturais
Análise Fatorial Confirmatória

Redução dos dados ou simplificação estrutural
O fenômeno em estudo é representado de um modo 
tão simples quanto possível sem sacrificar informações 
importantes.

Análise Fatorial Exploratória

Agrupamento de objetos ou variáveis
Grupos de objetivos ou variáveis “similares” são criados 
com base nas medidas características.

Análise de Conglomerados
Análise de Correspondência
Escalonamento Multidimensional

FONTE: Adaptado de JOHNSON e WICHERN (1998)

O passo seguinte para a escolha da técnica de análise multivariada, após considerar os objetivos do 

problema de pesquisa, é verificar o tipo de relação examinada, número de variáveis dependentes e tipo de 

escala utilizada. 

Sobre o tipo de relação, as técnicas são classificadas como de dependência ou de interdependência. Na 

primeira situação, uma ou mais variáveis (variáveis dependentes) podem ser explicadas ou preditas por outras 

(variáveis independentes). Na segunda, todas as variáveis são analisadas simultaneamente, sem a orientação 

de dependência ou independência.

Sobre o tipo de escala utilizada, pode-se generalizar a classificação teórica dessas escalas de mensura-

ção em dois grandes grupos: variáveis métricas e variáveis não métricas. 

Do cruzamento entre o tipo de relação examinada, número de variáveis dependentes e tipo de escala 

utilizada, tem-se um esquema de classificação para o conjunto de técnicas, exibido nos quadros 2 e 3, con-

forme SHARMA (1996).
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QUADRO 2 – Métodos de Dependência

Variável dependente ou predita

Uma variável Duas ou mais variáveis

Métrica Não métrica Métrica Não métrica

 — Regressão Simples

 — Análise Discriminante

 — Regressão Logística

 — Correlação Canônica
 — Correlação Canônica Não 

Paramétrica

 — Regressão Simples 

com variável dummy 

 — ANOVA(1)

 — Regressão Logística

 — Análise da Variância 

Multivariada 

(MANOVA)

 — Correlação Canônica Não 

Paramétrica

 — Regressão Múltipla

 — Análise Discriminante

 — Regressão Logística

 — Correlação Canônica

 — Modelagem de 

Equações Estruturais 

(SEM)

 — Correlação Canônica Não 

Paramétrica

 — Análise Conjunta

 — Regressão Múltipla 

com variável dummy

 — Regressão Logística

 — Análise Conjunta

 — Análise da Variância 

Multivariada 

(MANOVA)

 — Modelagem de 

Equações Estruturais 

(SEM)

 — Correlação Canônica Não 

Paramétrica

FONTE: Adaptado de SHARMA (1996)
(1) A ANOVA é considerada uma técnica estatística de análise univariada, não fazendo parte, portanto, do escopo 
desse estudo.
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QUADRO 3 - Métodos de Interdependência

Variáveis Métricas Variáveis Não-métricas

 — Análise Fatorial Exploratória

 — Análise Fatorial Confirmatória

 — Análise de Conglomerados

 — Escalonamento Multidimensional

 — Análise de Correspondência

 — Modelo Loglinear

 — Escalonamento Multidimensional

 — Análise de Conglomerados

FONTE: Adaptado de SHARMA (1996)

2.3 Modelagem de Equações Estruturais (SEM)

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais também é conhecida pelas denominações de: 

Modelagem Causal, Análise Causal, Modelagem por Equações Simultâneas, Análise de Estruturas de 

Covariância e LISREL (HAIR et al, 2005). Para Hair et al (2005), a Modelagem de Equações Estruturais é uma 

evolução da modelagem de multiequações desenvolvida principalmente na área de Econometria e também 

dos princípios de mensuração da Psicologia e Sociologia. 
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A aplicação dessa técnica é bastante recen-

te nos trabalhos das Ciências Humanas Aplicadas, 

especialmente na Administração. Dessa forma, por 

vezes, parece ser confundida com a Análise de 

Caminhos (Path Analysis) e até, de forma equivo-

cada, utilizada para o estabelecimento de causas.

Sobre a Modelagem de Equações Estruturais, 

Tróccoli (1999, p. 1), afirma:

A SEM tem uma longa história que se inicia com o 

surgimento da Análise Fatorial no começo do século 

XX, da Path Analysis na década de 1920 e dos Modelos 

de Equações Simultâneas da década de 1950. Segundo 

Bentler (1980), este conjunto de técnicas estatísticas 

só foi unificado em uma abordagem – combinando 

modelos e métodos de econometria, psicometria, 

sociometria e estatística multivariada – na década de 

1970, com os trabalhos de Ward Keesling, David Wiley e 

Karl Jöreskog. A contribuição decisiva foi dada por Karl 

Jöreskog e Dag Sörbom com a criação do programa de 

computador denominado LISREL.

Sobre os objetivos de aplicação, a Modelagem 

de Equações Estruturais enquadra-se na categoria 

construção de hipóteses e testes, conforme ilustrado 

no quadro 4.

2.3.1 Premissas da Técnica Estatística de 
Modelagem de Equações Estruturais

O quadro 5 sintetiza as premissas subjacen-

tes ao uso dessa técnica.

QUADRO 5 - Premissas Subjacentes ao uso da modelagem de Equações Estruturais

Premissas Considerações

Normalidade Multivariada (3) (5) (8) Depende do método de estimação utilizado (ver quadro 6)

Multicolinearidade moderada(6)

Ausência de observações atípicas (3) (4) (5) (8)

Linearidade (2) (3) (5) (7)

Tamanho da amostra(1) (3) (5) (7) (9)

Depende diretamente do método de estimação (ver quadro 
6), mas de forma geral recomenda-se:
10 casos por variável integrante do modelo(1) 
100 a 200 casos no total(3)

15 casos por variável integrante do modelo(4) 
15 a 20 casos por variável integrante do modelo(6) 

200 e 400 observações para modelos de até 15 indicadores (8)

FONTE: Elaboração própria a partir de (1) Peter (1979); (2) Dillon e Goldstein (1984); (3) Hoyle (1995); (4) Schumacker e 
Lomax (1996); (5) Stevens (1996); (6) Tabachnick e Fidell (1996); (7) Kline(1998);  (8) Hair et al (2005), (9) Garson (2009a), 

QUADRO 4 - Objetivos de aplicação da modelagem 
de equações estruturais

Categoria
Principal objetivo 

indicado no estudo
Fontes

Construção 
de hipóteses e 
testes

Testar teorias a partir de 
hipóteses

Ulman 
(1996)

Avaliar a significância 
estatística de um 
modelo teórico

Hair et al 
(2005)

Especificar relações 
causais entre variáveis 
latentes

Jöreskog 
e Sörbom 
(1999)

Fonte: Os autores
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Sobre as premissas de aplicação da 

Modelagem de Equações Estruturais, tem-se que a 

quantidade e a qualidade das suposições dependem 

fundamentalmente do método de estimação 

escolhido. Nesse sentido, o método de estimação 

mais largamente utilizado, desde a década de 

1960, tem sido o da Máxima Verossimilhança 

(Maximum Likelihoodd Estimation), o qual, com a 

suposição de normalidade multivariada atendida, 

apresenta-se como um método consistente, 

eficiente e sem vieses de estimativas. Essas 

estimativas são obtidas por meio de procedimento 

iterativo que minimiza uma função de ajustamento 

definida, sucessivamente, de forma a melhorar as 

estimativas dos parâmetros que começam com as 

estimativas iniciais (ANDERSON; GERBING, 1982). 

Segundo Tomarken e Waller (2005), nos úl-

timos anos, foram realizados muitos estudos para 

entender as consequências da violação na normali-

dade multivariada e, como decorrência, muitos mé-

todos de estimação robustos ao não atendimento 

dessa premissa foram desenvolvidos.

A despeito do fato de os dados dificilmente 

apresentarem uma distribuição normal, a grande maioria 

das aplicações de Modelagem de Equações Estruturais 

utiliza-se do método de máxima verossimilhança, o qual 

exige distribuição normal dos dados. (TOMARKEN; 

WALLER, 2005, p. 10).

O quadro 6 sintetiza os principais métodos 

de estimação disponíveis para aplicação da téc-

nica e suas características.

QUADRO 6 – Principais métodos de estimação disponíveis na aplicação da Técnica de modelagem de 
Equações Estruturais

Método Sigla Software
Premissa de 

normalidade da 
distribuição

Amostra

Máxima Verossimilhança (Maximun 
Likehood)

ML
Lisrel, EQS, 
AMOS, 
Statistica

Normalidade multivariada 200 a 400 casos

Mínimos Quadrados Elípticos 
Ponderados (Elliptical Reweighted 
Least Squares)

ERLS EQS
Não exige normalidade 
multivariada

200 a 500 casos 
(distribuição normal)
>2.500 (distribuição 
não normal)

Máxima Verossimilhança Robusta 
(Robust Maximun Likelihood)

RML Lisrel
Não exige normalidade 
multivariada

>= 400 casos

Minimos Quadrados Balanceados 
(Weighted Least Squares)

WLS Lisrel
Não exige normalidade 
multivariada

>=2.000 casos

Minimos Quadrados Balanceados 
Diagonalmente (Diagonally Weighted 
Least Squares)

DWLS Lisrel
Não exige normalidade 
multivariada
Variáveis ordinais

>= 400 casos

Mínimos Quadrados Generalizados 
(Generalized Least Squares)

GLS
EQS, AMOS, 
Statistica

Normalidade multivariada 

200 a 500 casos 
(distribuição normal)
>2.500 (distribuição 
não normal)

Sobre as premissas de 
aplicação da Modelagem 
de Equações Estruturais, 
tem-se que a quantidade 

e a qualidade das 
suposições dependem 
fundamentalmente do 
método de estimação 

escolhido. 

Continua



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 80-99, jul./dez. 2011
89

3 Metodologia De Pesquisa

Nesta seção serão apresentados os tópicos 

referentes à caracterização da população, ao desenho 

metodológico da pesquisa empírica, à construção do 

critério de adequação da aplicação da técnica de 

modelagem de equações estruturais, ao instrumento 

de coleta de dados e variáveis de resultados.

3.1 Caracterização da população-alvo

Retomando as considerações iniciais sobre 

o público-alvo, a população sob análise contempla 

as dissertações e teses em Administração, área 

de marketing, temática do Comportamento do 

Consumidor, apresentadas nos Programas de Pós-

Graduação da Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade da USP e da Escola de Administração 

da UFRS, no período entre 1997 e 2006.

QUADRO 6 – Principais métodos de estimação disponíveis na aplicação da Técnica de modelagem de 
Equações Estruturais

Método Sigla Software
Premissa de 

normalidade da 
distribuição

Amostra

Mínimos Quadrados Ordinários 
(Unweighted Least Squares)

ULS AMOS
Não exige normalidade 
multivariada

(1)

Distribuição Assintóticamente Livre 
(Asymptotically Distribution Free)

ADF
AMOS, 
Statistica

Não exige normalidade 
multivariada

200 a 500 casos 
(modelos simples)

Mínimos Quadrados (Least Squares) LS EQS Normalidade multivariada (1)

Mínimos Quadrados Generalizados 
Elípticos (Elliptical Generalized Least 
Squares)

EGLS EQS (1) (1)

Mínimos Quadrados Elípticos (Elliptical 
Least Squares)

ELS EQS (1) (1)

Mínimos Quadrados 
GeneralizadosArbitrária (Arbitrary 
Generalized Least Squares)

AGLS EQS
Não exige normalidade 
multivariada

>=2.000 casos

Mínimos Quadrados Ordinários 
(Ordinary Least Squares)

OLS Statistica
Não exige normalidade 
multivariada

(1)

Mínimos Quadrados Dois Estágios 
(Two-stage Least Squares)

2SLS Lisrel
Não exige normalidade 
multivariada

(1)

(1) Informação não localizada.
FONTE: Bentler (1995); Jöreskog; Sörbom (2001); Hojo; Mingoti (2004); Garson (2009a) 

Conclusão

O universo de interesse foi definido pelo 

conjunto de dissertações ou teses, com foco em 

marketing, mais especificamente em comporta-

mento do consumidor e utilização de técnica es-

tatística de análise multivariada como instrumento 

de solução do problema de pesquisa, apresentada 

aos Programas de Pós-Graduação em Administra-

ção das instituições públicas com avaliação mais 

alta pela CAPES na área avaliada.

A unidade populacional, no entanto, refere-se 

à aplicação de técnica estatística multivariada nesse 

universo de interesse, podendo ser mais do que uma 

aplicação em cada estudo integrante do universo de 

interesse. 

A identificação da população-alvo foi 

realizada em três etapas:

 — seleção dos trabalhos que apresenta-

vam o termo comportamento do con-

sumidor como uma das palavras-chave;
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 — leitura dos resumos dos trabalhos não selecionados na primeira etapa, com o objetivo de identi-

ficar aqueles que tratavam do comportamento do consumidor, ainda que não apresentassem o 

termo como palavra-chave e, assim, selecioná-los;

 — exame do conteúdo dos trabalhos selecionados na primeira e na segunda etapa, identificando 

aqueles com aplicação de alguma técnica de análise multivariada.

A tabela 1 apresenta o ambiente de identificação da população-alvo deste estudo, registrando 196 dis-

sertações e teses sobre Comportamento do Consumidor (universo – U), 56 dissertações e teses com aplica-

ção de técnicas estatísticas multivariadas (universo de interesse – UI) e 99 aplicações de técnicas estatísticas 

de análise multivariada (população-alvo – PA), visto que em um mesmo estudo pode haver mais de uma 

aplicação de técnica multivariada.

TABELA 1 - Dissertações e Teses por ano de defesa

ANO

FEA/USP EA/UFRGS

Total

Dissertações Teses Total Dissertações Teses Total

U UI PA U UI PA U UI PA U UI PA U UI PA U UI PA U UI PA

2006 2 0 0 6 5 10 8 5 10 8 2 3 1 0 0 9 2 3 17 7 13

2005 12 6 11 3 1 2 15 7 13 4 3 5 5 1 2 9 4 7 24 11 20

2004 10 5 7 4 2 5 14 7 12 10 4 8 1 0 0 11 4 8 25 11 20

2003 9 0 0 3 1 2 12 1 2 9 3 4 0 0 0 9 3 4 21 4 6

2002 2 1 4 4 3 5 6 4 9 17 3 6 1 0 0 18 3 6 24 7 15

2001 8 1 1 1 1 3 9 2 4 19 5 8 2 1 1 21 6 9 30 8 13

2000 12 0 0 5 1 1 17 1 1 11 5 9 0 0 0 11 5 9 28 6 10

1999 3 1 1 1 0 0 4 1 1 5 1 1 1 0 0 6 1 1 10 2 2

1998 2 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0

1997 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 9 0 0

Total 64 14 24 29 14 28 94 28 52 90 26 44 12 2 3 102 28 44 196 56 99

FONTE: Os autores
U – Universo
UI – Universo de interesse
PA – População-alvo

3.2 Desenho Metodológico da Pesquisa 

A construção metodológica da pesquisa empírica foi orientada, inicialmente, pela avaliação do pro-

cesso de solução do problema gerador de dissertações e teses com aplicação de técnica estatística de análise 

multivariada, na temática aqui selecionada. Considerou-se, ainda, o fato de que essa avaliação exige ser ori-

entada por um critério, o qual foi construído dentro desse próprio estudo, não tendo sido submetido a um 

processo de validação anterior. 

Essas duas condições, por si só, remetem este estudo ao âmbito da pesquisa exploratória, visto que 

o processo de aprofundamento do entendimento do problema é uma etapa aqui cumprida para subsidiar a 

construção do critério para a avaliação da adequação do uso da estatística multivariada aos trabalhos sele-

cionados do período 1997-2006. Nesse sentido, este estudo insere-se na abordagem quantitativa, utilizando 

a análise de conteúdo.
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O delineamento exploratório para este estudo 

vai ao encontro da abordagem de Selltiz (1974) que 

evidencia a apresentação de um recenseamento 

de problemas, considerados urgentes por pessoas 

que trabalham em determinado campo de relações 

sociais, ser uma das finalidades desse método. 

Exemplifica essa convergência o alerta feito em 

outros estudos de que a rigidez teórica, explicitadas 

nas premissas para aplicações das técnicas 

estatísticas de análise multivariada, parece não ser 

acompanhada de rigidez empírica, explicitadas nas 

concessões feitas pelos pesquisadores, o que, por 

vezes, pode resultar em conclusões não precisas 

sobre a solução dos problemas. 

A opção pelo uso da técnica de análise de 

conteúdo foi orientada especialmente pela neces-

sidade primária desse estudo de interpretar a situ-

ação-problema das dissertações e teses seleciona-

das com o propósito de identificar o processo de 

sua solução por meio da seleção de uma técnica 

estatística de análise multivariada pertinente.

Da mesma forma como encontrado na 

abordagem de vários autores, entre eles Richard-

son (1999) e Rocha e Deusdará (2005), também 

aqui, a identificação precisa da natureza da técnica 

de análise oscila entre a discussão quantitativa e a 

qualitativa. Assim, de um lado é buscada uma ob-

jetividade bastante intensa (RICHARDSON, 1999) 

para categorização dos problemas das disserta-

ções e teses, mediante a definição de critérios rígi-

dos de julgamento da solução desses problemas; 

de outro, o processo geral de avaliações a ser im-

plementado às unidades de análise (dissertações e 

teses) está contaminado por julgamentos, na me-

dida em que a análise do conteúdo supõe também 

o exame das características ausentes ou registros 

parciais do atendimento às premissas da técnica 

estatística utilizada.

Nesse sentido, algumas definições de análise 

de conteúdo parecem contemplar o caminho 

metodológico da coleta de dados, de acordo com 

propostas encontradas em Janis et al. (apud RICH-

ARDSON, 1999, p. 222): “Assim, a análise de con-

teúdo pode ser definida como qualquer técnica: na 

base de regras explicitamente formuladas e sempre 

quando os juízos do analista sejam considerados 

como relatórios de um observador científico”.

Entretanto, a definição encontrada em Bar-

din (1979) propicia a convivência com as duas abor-

dagens, na medida em que inclui em sua definição 

de análise de conteúdo, a geração de indicadores 

quantitativos ou não no processo analítico.

Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, visando obter, através de procedimen-

tos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que 

permitam inferir conhecimentos relativos às condições de 

produção dessas mensagens. (BARDIN, 1979, p. 31)

3.3 A Construção do Critério de Avaliação 
do Uso da Técnica Estatística de Mod-
elagem de Equações Estruturais

Dois critérios são apresentados, a seguir, 

com a finalidade de avaliar o grau de acerto na 

aplicação da modelagem de equações estruturais.

3.3.1 Procedimento de categorização do 
problema de pesquisa da unidade de 
análise: Critério 1

Embora várias técnicas de análise multivariada 

tenham sido utilizadas no material analisado, 

neste artigo serão destacados os resultados 

correspondentes à pertinência e adequação do 

emprego da modelagem de equações estruturais. A 

orientação para categorizar o problema de pesquisa 

de cada unidade de análise (unidade “i” de análise) 

foi dada pela finalidade ou objetivo teórico de 

aplicação de diferentes técnicas estatísticas de análise 

multivariada. Segundo Johnson e Wichern (1998), as 

categorias são sintetizadas em cinco modalidades:

 — redução dos dados ou simplificação 

estrutural; 

 — agrupamento; 

 — dependência entre variáveis; 

 — predição;

 — formulação de hipóteses e testes.
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No caso da modelagem de equações estru-

turais, o objetivo alcançado em seu uso é a formu-

lação de hipóteses e testes.

A categoria identificada na unidade “i” de 

análise foi confrontada com a categoria-objetivo 

da técnica de modelagem de equações estruturais, 

na condição de tratamento estatístico aplicado para 

solução do problema. A avaliação feita por meio 

desse confronto tem um caráter dicotômico, ou 

seja, foi considerada como uma aplicação adequa-

da da técnica modelagem de equações estruturais 

quando a categoria-objetivo de aplicação da téc-

nica ajustou-se à categoria do problema de pes-

quisa da unidade “i” de análise. 

3.3.2 Procedimento de Avaliação do 
Atendimento às Premissas da 
Técnica Estatística de Modelagem de 
Equações Estruturais: Critério 2

O atendimento às premissas da modelagem 

de equações estruturais foi decorrente da 

confirmação de que todas as premissas postuladas 

pela teoria foram atendidas. A violação de pelo 

menos uma das premissas, explicitada no conteúdo 

apresentado na unidade “i” de análise, bem como 

a não explicitação da situação de cada premissa 

(atendimento ou não atendimento), resultou na 

categoria “não atendimento às premissas”. Dessa 

forma, o critério de avaliação do atendimento às 

premissas é dicotômico: atendimento a todas as 

premissas da modelagem de equações estruturais e 

não atendimento a pelo menos uma das premissas 

dessa técnica.

3.3.3 Avaliação Final do Nível de 
Adequação do Uso da Modelagem de 
Equações Estruturais

O registro do nível de adequação do uso da 

modelagem de equações estruturais foi feito em 

três níveis (figura 1):

 — Nível 1 (não adequação do uso da 

técnica): não ajuste da categoria-

objetivo de aplicação da modelagem 

de equações estruturais à categoria 

do problema de pesquisa da unidade 

“i” de análise, independentemente do 

atendimento, ou não, às premissas dessa 

técnica (não atendimento ao critério “1”).

 — Nível 2: ajuste da categoria-objetivo de 

aplicação da modelagem de equações 

estruturais à categoria do problema 

de pesquisa da unidade “i” de análise 

e não atendimento a pelo menos uma 

das premissas da técnica ou à não ex-

plicitação da situação de cada premis-

sa (atendimento ou não atendimento) 

no documento da unidade “i” (atendi-

mento ao critério “1” e não atendimen-

to ao critério “2”).

 — Nível 3: ajuste da categoria-objetivo 

de aplicação da técnica à categoria do 

problema de pesquisa da unidade “i” 

de análise e atendimento de todas as 

premissas da técnica, conforme docu-

mento da unidade “i”. (atendimento ao 

critério 1 e ao critério 2).

Nível 1
Não adequação do 
uso da técnica

Nível 2

Adequação com
restrições

Nível 3

Uso adequado

Critério1

Categoria da solução
do problema de

pesquisa

Objetivos de
Aplicação da técnica

Divergência
Diverg

ência

Convergência

Convergência

Critério2

Técnica multivariada
utilizada para solução

do problema

Premissas de
aplicação da técnica

FIGURA 1 - Avaliação do Nível de Adequação da Técnica

FONTE: Os autores.
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3.4 Instrumento de Coleta de Dados e 
Resultados

Para a coleta de dados foi desenvolvido um 

instrumento para registro das ocorrências encon-

tradas em cada unidade “i” de análise. 

Esses registros referem-se a:

 — identificação numérica das unidades 

de análise;

 — ano de defesa do trabalho;

 — descrição do problema de pesquisa;

 — categorização do problema de pesqui-

sa a partir dos objetivos de aplicação 

das técnicas de análise multivariada;

 — identificação da técnica de análise 

multivariada utilizada no trabalho;

 — aplicação do Critério 1: categorização 

do problema de pesquisa da unidade 

de análise;

 — identificação e contagem das premis-

sas atendidas na aplicação da modela-

gem de equações estruturais, se esta 

foi utilizada;

 — aplicação do Critério 2: procedimento de 

avaliação do atendimento às premissas 

da modelagem de equações estruturais;

 — avaliação final do nível de adequação 

do uso da modelagem de equações es-

truturais.

Os resultados são identificados por meio da 

ocorrência evidenciada em cada critério. A partir 

desses resultados, a complementação do plano 

analítico pressupõe:

 — evidenciar quais técnicas estatísticas 

de análise multivariada foram mais 

utilizadas no período de estudo, 

independentemente da categoria dos 

problemas de pesquisa;

 — evidenciar as categorias dos prob-

lemas de pesquisa que estariam apre-

sentando maior número de ocorrên-

cias de aplicação;

 — evidenciar quais premissas são mais neg-

ligenciadas no processo de aplicação da 

modelagem de equações estruturais.

4 Análise dos Resultados

A primeira etapa de análise dos resultados 

tratou de apresentar as evidências quanto à inten-

sidade de uso das técnicas multivariadas de modo 

geral, conforme o objetivo “a”. A segunda parte, 

conforme o objetivo “b”, tratou do nível de ade-

quação do uso da modelagem de equações estru-

turais aos problemas de pesquisa das dissertações 

e teses sob análise. A terceira parte identificou, a 

partir do não atendimento às premissas básicas de 

aplicação desta técnica, fontes potenciais de erro.

4.1 Resultados Relativos ao Objetivo “a”4

Entre 1997 e 2006, as dissertações e teses 

sobre a temática “Comportamento do Consumi-

dor”, defendidas nos Programas de Pós-Gradua-

ção em Administração da FEA/USP e EA/UFRGS, 

apresentaram maior intensidade de uso de técnicas 

estatísticas multivariadas para atender ao objetivo 

de reduzir ou simplificar a estrutura de dados co-

letados (62,5%), conforme apresentado na figura 

2, com a aplicação da técnica de Análise Fatorial 

Exploratória, única representante dessa categoria.

A categoria de investigação de dependên-

cia entre variáveis foi a segunda mais utilizada 

(46,4%). Nesse contexto, seis técnicas de análise 

multivariada apresentam essa categoria como um 

dos objetivos de aplicação: Análise de Regressão 

4 Ver página 83
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(15 casos), Análise Discriminante (3 casos), Análise 

Multivariada da Variância (3 casos), Análise Con-

junta (3 casos), Regressão Logística (1 caso) e Cor-

relação Canônica (1 caso).

A Construção de Hipóteses e Testes, exclusi-

vamente representada, neste estudo, pela técnica 

estatística multivariada de Modelagem de Equa-

ções Estruturais, somou 19 casos (33,9%). Já a 

categoria de agrupamento de objetos ou variáveis 

foi utilizada em 18 estudos (33,9%), com maior 

número de casos com uso da técnica de Análise 

de Conglomerados (12 casos), seguido da técnica 

de Análise de Correspondência (5 casos) e da téc-

nica de Escalonamento Multidimensional (1 caso).

Constatou-se que apenas um dos estudos 

selecionados utilizou-se da técnica de análise 

multivariada com o objetivo de predição de 

algum fenômeno ou fato (regressão logística), 

o que, possivelmente, ocorre mais pela ausência 

de interesse por esse problema de pesquisa na 

temática de Comportamento do Consumidor 

do que pela restrição do número de técnicas 

disponíveis, visto que essa categoria é 

Redução dos dados ou simplificação estrutural

Investigação de dependência entre variáveis

Construção de testes e hipóteses

Agrupamento de objetos ou variáveis

Predicão 1,8% (1 caso)

32,1% (18 caso)

33,9% (19 caso)

46,4% (26 caso)

62,5% (35 caso)

TABELA 2 – Quantidade de técnicas de análise multivariada diferentes usadas nas dissertações e Teses

Técnica estatística de 
análise multivariada

Nível do estudo

Total de casos

Dissertação Tese

Uma técnica 42,5% (17 casos) 18,8% (3 casos) 35,7% (20 casos)

Duas técnicas 47,5% (19 casos) 68,7% (11 casos) 53,6% (30 casos)

Três técnicas 7,5% (3 casos) 12,5% (2 casos) 8,9% (5 casos)

Quatro técnicas 2,5% (1 caso) Nenhum caso 1,8% (1 caso)

Média de técnicas 1,7 1,9 1,8

Mediana de técnicas 2,0 2,0 2,0

Moda de técnicas 2,0 2,0 2,0

FONTE: Os autores

representada, nesse estudo, por três técnicas de 

análise multivariada: Análise de Regressão, Análise 

Discriminante e Regressão Logística.

FIGURA 2 – Categoria dos objetivos de aplicação das 

técnicas estatísticas multivariadas (base: 

universo de interesse)

Fonte: Os autores

Ainda, a fim de ilustrar o ambiente de uso 

das técnicas estatísticas multivariadas, registra-se 

que, em 64,3% dos estudos selecionados, pelo me-

nos duas técnicas são utilizadas para atendimento 

à solução dos problemas de pesquisa. O uso mais 

intenso das técnicas ocorre, em termos relativos, 

nas teses, com 81,2% dos casos com aplicação de 

pelo menos duas técnicas, contra 57,5% nas disser-

tações, sugerindo maior sofisticação dos estudos 

no primeiro grupo.

Entre os anos de 1997 e 1998 não se detectou aplicação de técnica estatística multivariada nas 

instituições de ensino-alvo deste estudo. Quanto à categoria de aplicação da modelagem de equações 

estruturais ao longo do período 1997-2006, deve-se registrar que a categoria de construção de hipóteses 

e testes apresentou tendência ascendente de uso, com pico em 2003, e com queda a seguir, voltando aos 

patamares da ordem de 20%. A tabela 3 apresenta a evolução ao longo do tempo do uso da técnica estatística 

de modelagem de equações estruturais.
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TABELA 4 – Atendimento às premissas subjacentes ao uso da modelagem de equações estruturais

Premissas Número de casos
% sobre o total de casos que 

utilizaram a técnica
(total de 19 casos) % sobre o total de casos que utilizaram a técnica

Normalidade multivariada(1) 4 25,0%

univariada 12 63,2%

Multicolinearidade moderada 8 42,1%

Ausência de observações atípicas 13 68,4%

Linearidade 8 42,1%

Tamanho da amostra 16 84,2%

Atendimento a nenhuma premissa 1 5,3%

Atendimento a até 50% das premissas 4 21,1%

Atendimento a mais de 50% das premissas 15 78,9%

Atendimento a todas as premissas 3 15,8%

FONTE: Os autores.
(1) O total de casos considerados para o cálculo do percentual de atendimento à premissa foi de dezesseis casos, tendo 
em vista que três estudos utilizaram método de estimação que não exigia o atendimento à premissa de normalidade 
multivariada.

TABELA 3 – Distribuição do uso da técnica de modelagem de equações estruturais, ao longo do tempo (período 1997-2006)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Modelagem de equações estruturais 0,0% 10,0% 23,1% 26,7% 66,7% 15,0% 20,0% 0,0%

FONTE: Os autores

4.2 Resultados Relativos ao Objetivo “b”5 

Um resultado positivo deste estudo é a coerência nas dissertações e teses selecionadas quanto à 

adequação da técnica escolhida de modelagem de equações estruturais ao problema de pesquisa. Assim, 

pelo critério “1”6, todas as aplicações da modelagem de equações estruturais são “adequadas”.

4.3 Resultados Relativos ao Objetivo “c”7 

A técnica estatística de análise multivariada de modelagem de equações estruturais apresentou a maior 

quantidade de premissas atendidas nos estudos selecionados relativamente a outras técnicas sob análise. As-

sim, 78,9% dos trabalhos atenderam a mais de 50% das premissas exigidas. Ainda, apenas 15,8% dos estudos 

atenderam a todas as premissas subjacentes ao uso da técnica, conforme apresentado na tabela 4.

Registra-se que o método de estimação mais utilizado foi o de Máxima Verossimilhança, com 16 casos, 

entre os 19 casos de aplicação da técnica. Três dos estudos selecionados optaram pelo método dos Mínimos 

Quadrados Elípticos Ponderados (Elliptical Reweighted Least Squares), com a vantagem desse último não 

exigir normalidade da distribuição dos dados, para amostras com mais de 2.500 casos.

5 Ver página 83
6 Ver página 83
7 Ver página 83
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4.4 Critério “2”8 de Avaliação dos Níveis 
de Adequação da Modelagem de 
Equações Estruturais

O resultado final da avaliação das aplicações 

encontradas na população-alvo sugere um frágil 

ambiente operacional de aplicação da modelagem 

de equações estruturais, no que se refere especifi-

camente ao atendimento às premissas subjacentes 

à técnica.

O emprego do critério “2”  do processo de 

avaliação revela que apenas 15,8% das aplicações 

de modelagem de equações estruturais atendeu 

plenamente às suas premissas.

4.5 Avaliação Final do Nível de Adequação 
do Uso da Modelagem de Equações 
Estruturais

A avaliação final do nível de adequação do 

uso da modelagem de equações estruturais pode 

ser sintetizada pelos índices percentuais obtidos 

nos três níveis retratados na figura 1:

 — Nível 1: 100% das aplicações da técnica 

de modelagem de equações estruturais 

apresentaram convergência entre a 

categoria-objetivo de aplicação dessa 

técnica com a categoria do problema 

da pesquisa;

 — Nível 2: 84,2% das aplicações da 

modelagem de equações estruturais 

atenderam parcialmente às suas 

premissas;

 — Nível 3: 15,8% das aplicações da 

modelagem de equações estruturais 

apresentaram uso adequado quanto ao 

atendimento de suas premissas.

Conclusão

Nos trabalhos avaliados, as soluções para 
os problemas de pesquisa concentraram-se no 
emprego de técnicas de redução ou simplificação 
estrutural dos dados (62,5% dos trabalhos), seguido 
de técnicas de investigação de dependência entre 
variáveis (46,4% dos trabalhos).

No conjunto dos trabalhos focalizados, a 
modelagem de equações estruturais apresentou 
tendência ascendente de uso, com pico em 2003, 
e com queda a seguir, voltando aos patamares da 
ordem de 20%.

Um fato bastante positivo sobre a aplicação 
da modelagem de equações estruturais é que 100% 
de suas aplicações apresentaram-se adequadas 
à resolução dos problemas de pesquisa das 
dissertações e teses focalizadas neste estudo. 
Quanto à qualidade de aplicação dessa técnica, 
destaca-se que a verificação de todas as suas 
premissas só foi constatada em 15,8% das aplicações.

Assim, ainda que os achados deste estudo 
não possam ser extrapolados para a produção 
acadêmica de outras instituições ou de outros 
períodos de tempo, eles sugerem a necessidade de 
maior cuidado conceitual nas aplicações da técnica 
de modelagem de equações estruturais.

A partir dos resultados aqui obtidos, pode-se 
ressaltar a importância das bancas de qualificação 
no sentido de alertar os pesquisadores sobre a 
necessidade desses cuidados, incentivando a 
prática do atendimento às premissas inerentes a 
essa técnica. Espera-se que o resultado apurado 
neste estudo, relativo ao elevado nível de não 
adequação do uso da modelagem de equações 
estruturais na população-alvo, em função da não 
verificação de todas as suas premissas, seja um 
estímulo aos pesquisadores para a busca de um 
entendimento mais detalhado e aprofundado da 
técnica a ser empregada como parte do processo 
de solução do problema de pesquisa, de forma a 
minimizar eventuais erros decorrentes da aplicação 
não adequada. 

• Recebido em: 12/07/2011
• Aprovado em: 24/08/2011
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Resumo

Os processos de avaliação dos órgãos regulamentadores da esfera educacional possuem papel 

social relevante por procurarem diagnosticar possíveis deficiências das instituições e dos atores 

envolvidos, possibilitando ações que proporcionem melhorias de qualidade em suas condutas. Sob 

essa perspectiva, este estudo teve como objetivo identificar a percepção dos agentes envolvidos 

no processo de avaliação e reconhecimento dos cursos de Ciências Contábeis de instituições 

públicas quanto à política de avaliação do MEC/Inep. Metodologicamente, caracteriza-se como 

um estudo descritivo, cuja amostra foi composta por duas instituições públicas federais, e uma 

pública estadual, que possuem o curso de Ciências Contábeis. A coleta de dados se deu a partir 

da utilização de questionário e entrevista aberta aos envolvidos no processo avaliativo, sendo 

chefes de departamentos, coordenadores de curso, docentes, discentes e técnico-administrativos. 

Alguns autores do processo, tais como coordenadores e professores, se negaram a participar da 

entrevista alegando não ter conhecimento da metodologia referente ao assunto em estudo. O 

processo de avaliação institucional, especificamente na avaliação do curso de Ciências Contábeis 

nas IES pesquisadas encontra-se em discordância com algumas normas e diretrizes do MEC/Inep, 

tais como: infraestrutura e interação, e participação dos alunos em todo o processo de avaliação. 

Constatou-se que, na prática, os efeitos da avaliação do curso não são percebidos pelos agentes 

envolvidos no processo.

Palavras-chave: Avaliação Institucional; Educação Superior; ENADE.

Abstract

The assessment procedures of regulatory bodies within the educational sphere have an important 

social role by seeking to diagnose possible weaknesses of the institutions and actors involved, 

making actions that provide quality improvements in their behavior. From this perspective, 

this study is aimed to identify the perception of stakeholders in the evaluation process and 

recognition of degrees in accounting science of public policy regarding the evaluation of MEC/

Inep. Methodologically, it is characterized as a descriptive study, whose sample was composed of 

two federal public institutions and a state government that have the course in Accounting. Data 

collection process included the use of questionnaires and interviews open to those involved in the 

evaluation process of department heads, course coordinators, teachers, students and technical and 

administrative staff. During the data collection process, some researchers refused to participate 

in the interview which included engineers and teachers claiming they had no knowledge about 

the subject under this specific study. The institutional evaluation process specifically assessed 

the Accounting Science course throughout a number of participating Universities which is in 

disagreement of rules and guidelines of the MEC / Inep. The rules and guidelines disagreement 

included the infrastructure and interaction of student participation throughout the evaluation 

process. In conclusion, the study has determined  that, in practice, the assessments of the course 

evaluation are not perceived by the agents involved.

Keywords: Institutional Assessment. Higher Education. ENADE.
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Introdução

A avaliação institucional tem por objetivo o 

aperfeiçoamento das atividades acadêmicas, sendo 

considerada um dos instrumentos para a sustentação 

da qualidade do sistema de educação superior (MEC/

INEP, 2004). O pressuposto subliminar existente 

é que à medida que os agentes da comunidade 

acadêmica de educação superior participam do 

processo avaliativo como sujeitos da avaliação, 

potencializam o seu grau de comprometimento 

com as transformações e mudanças no patamar de 

qualidade (MEC/INEP, 2004).

Com relação à avaliação institucional para o 

curso receber o conceito, três aspectos principais 

são considerados, a saber: o resultado do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 

o resultado do Indicador de Diferença de Desem-

penho (IDD), e os Insumos – as informações de in-

fraestrutura, instalações físicas, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente.

O Enade tem por objetivo mensurar o ren-

dimento dos alunos do curso de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos, suas habi-

lidades e competências. Tem caráter obrigatório 

por lei e abrange a amostra de duas categorias de 

alunos: ingressantes e concluintes. O IDD foi elabora-

do com a finalidade de possibilitar uma análise do 

desempenho dos concluintes de cada instituição, 

levando em consideração o perfil do estudante 

que ingressa no curso. Os insumos envolvem os 

equipamentos disponíveis, os planos de ensino, 

percentual de professores doutores e percentual 

de professores que cumprem regime de trabalho 

parcial ou integral.

A avaliação, mesmo quando estabelecida 

por autoridade devidamente constituída, como 

é o caso da avaliação instituída pelo MEC nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), não deve 

ser aceita de modo subserviente, assim como não 

deve ser simplesmente descartada. (DEMO, 2004). 

Nesse contexto, Moretto (2002, p. 11) argumenta 

que “o primeiro passo para a transformação é dar 

ao processo de avaliação um novo sentido, isto é, 

transformá-lo em oportunidade [...]”. 

À luz dessas considerações, surge a questão 

de pesquisa orientativa da presente investigação: 

qual a percepção dos agentes envolvidos no pro-

cesso de reconhecimento do curso de Ciências 

Contábeis quanto à política de avaliação do MEC/

Inep? Cabe aos agentes envolvidos no processo 

discutir a avaliação no âmbito individual das IES 

buscando sugestões e contribuições no processo 

avaliativo. A percepção dos agentes no processo 

de reconhecimento do curso quanto à política de 

avaliação do MEC/Inep pode contribuir com o re-

sultado satisfatório desejado pelas IES.

Diante da busca analítica dos reflexos desse 

procedimento tendo em vista dirimir possíveis 

deficiências à procura de uma educação de 

qualidade, este estudo tem como objetivo geral 

identificar a percepção dos agentes envolvidos 

no processo de reconhecimento dos cursos de 

Ciências Contábeis quanto à política de avaliação 

do MEC/Inep, investigando IES públicas federais e 

estaduais. A relevância da discussão do tema dá-se 

pela existência de políticas públicas, com diretrizes 

de educação superior e também de gestão das 

instituições, obrigatórias ao processo de avaliação 

institucional. Há metas a serem cumpridas, 

possibilitando a identificação das causas dos 

problemas e deficiências do ensino dos cursos de 

graduação, contemplando o caráter formativo e 

o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade 

acadêmica e da instituição como um todo. 

O presente artigo está estruturado em cinco 

seções além desta. Na revisão de literatura, é esta-

belecido o marco teórico da pesquisa fundamen-

O Enade tem por objetivo 
mensurar o rendimento 
dos alunos do curso de 

graduação em relação aos 
conteúdos programáticos, 

suas habilidades e 
competências. 
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tado nas diretrizes do MEC/Inep para avaliação 

das IES. Em seguida, estabelece-se a metodologia, 

com a classificação da pesquisa e os procedimen-

tos para a sua realização. Na análise dos dados, 

são explicitados os resultados da investigação e, 

logo após, as considerações finais e as referências 

que subsidiaram a discussão.

2 A Avaliação Institucional 
no Brasil

Conforme Dias Sobrinho (2004), a avaliação 

institucional é muito importante e eficiente, pois 

modela o sistema e garante determinadas práticas 

e ideologias necessárias ao aparelhamento institu-

cional e que nenhum Estado moderno deve deixar 

de praticá-la de modo amplo, consistente e orga-

nizado, do ponto de vista político.

No Brasil, a avaliação institucional do En-

sino Superior iniciou no final dos anos 1970. Nos 

anos 1980, coordenado pela Associação Nacional 

de Docentes do Ensino Superior (Andes), houve 

um grande movimento docente que debateu e 

discutiu o assunto e a partir dessa discussão sur-

giu, em 1983, a primeira proposta de avaliação do 

Ensino Superior no Brasil denominada Programa de 

Avaliação da Reforma Universitária (PARU). Tal pla-

no intencionava discutir, por meio de questionários, 

temas sobre gestão, produção e disseminação de 

conhecimentos.

Pouco depois, no ano de 1986, houve a cria-

ção do Grupo Executivo para a Reformulação da 

Educação Superior (GERES) e da Proposta de 

Avaliação do Ensino Superior, um projeto instituí-

do pela Universidade de Brasília (UNB), que criou 

estratégias colaborativas, como o processo de 

avaliação institucional.

Com a ideia de que a universidade brasilei-

ra precisava rever seu papel e refletir sobre o seu 

fazer acadêmico, no ano de 1993, surge o processo 

de avaliação institucional com a concepção do 

Programa de Avaliação Institucional das Univer-

sidades Brasileiras (PAIUB), criado pela Secretaria 

do Ensino Superior (Sesu) e do Ministério da Edu-

cação e Cultura (MEC). A avaliação institucional 

constava dos seguintes objetivos: (a) impulsionar 

um processo criativo de autocrítica da instituição; 

(b) conhecer como se realizam e se inter-relacio-

nam as tarefas acadêmicas nas suas dimensões de 

ensino, pesquisa, extensão e administração; (c) re-

estabelecer compromissos com a sociedade; (d) 

repensar objetivos, modos de atuação e resulta-

dos; e (e) estudar e propor mudanças contribuin-

do para a formulação de projetos pedagógicos so-

cialmente legitimados e relevantes.

Dois anos mais tarde, em 1995, foi instituído 

o Exame Nacional de Cursos (ENC), com o objetivo 

de avaliar o curso pela medição da aprendizagem 

dos graduandos do último ano. Em 14 de abril de 

2004, a Lei nº 10.861 constituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), fun-

damentado na necessidade de promover a melho-

ria da qualidade da Educação Superior juntamente 

com sua expansão de oferta, aumento de sua 

eficácia institucional, sua efetividade acadêmica e, 

principalmente, em seu aprofundamento de com-

promissos e responsabilidades sociais.

Conforme o Inep (2004), esse sistema de 

avaliação tem por núcleo a formulação de estraté-

gias e instrumentos para a melhoria da qualidade 

do ensino, tornando-se um dos instrumentos de 

sustentação da qualidade do sistema de Educação 

Superior, ou seja, o Sinaes é um elemento funda-

mental da proposta de mudanças que se impõem às 

instituições de Educação Superior contemporâneas.

Esse processo de avaliação integra três mo-

dalidades principais de instrumentos de avaliação, 

aplicados em diferentes momentos:

a) Avaliação das Instituições de Educa-

ção Superior (Avalies), que se desen-

volve em duas etapas: autoavaliação e 

avaliação externa.

b) Avaliação dos Cursos de Graduação 

(ACG), que avalia por meio de instru-

mentos e procedimentos que incluem 

visitas in loco de comissões externas.
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c) Avaliação do Desempenho dos Estu-

dantes (Enade), que se aplica aos es-

tudantes em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e 

competências.

Essas estratégias de avaliação se man-

têm, até então, fornecendo subsídios necessários 

à avaliação da instituição, do curso e do desem-

penho dos alunos. Cada sistema de avaliação 

aborda dimensões e indicadores específicos com 

o objetivo de identificar as potencialidades e in-

suficiências dos cursos e instituições. A finalidade 

da avaliação, segundo o Inep (2004), é construtiva 

e formativa, devendo ser permanente e envolver 

toda a comunidade, que passa a se tornar com-

prometida com as transformações e mudanças no 

patamar de qualidade.

2.1 Avaliação de Cursos

O resultado da avaliação de cursos é parte 

do processo da avaliação institucional que quali-

fica os cursos de graduação. Seu objetivo é iden-

tificar as condições de ensino oferecidas aos estu-

dantes, em especial, as relativas ao perfil do corpo 

docente, às instalações físicas e à organização 

didático-pedagógica. Para obter o resultado do 

curso, é realizada uma combinação entre o Enade, 

o resultado do IDD e a avaliação geral sobre in-

fraestrutura, recursos didático-pedagógicos e titu-

lação do corpo docente.

Dias Sobrinho (2004) defende que a 

avaliação dos cursos serve para oferecer parâmetros 

para a abertura de novos cursos e o fechamento de 

outros que não se enquadrem aos padrões mínimos 

exigidos, além de organizar a imagem social dos 

cursos e incentivar a contratação de professores 

mais qualificados. Essas medidas refletem na 

preparação do profissional contábil enquanto aluno 

e futuro profissional do mercado de trabalho.

A Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sinaes, 

em seu artigo 3º, estabelece as dimensões que 

devem ser o foco da avaliação institucional que 

garante, simultaneamente, a unidade do processo 

avaliativo em âmbito nacional e a especificidade 

de cada instituição, a saber:

1) A missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) que identifica a 

finalidade, compromissos, vocação e 

inserção regional/nacional.

2) A política para o ensino, a pesquisa, pós-

graduação, a extensão, procedimentos 

para estímulo ao desenvolvimento do 

ensino e a produção científica.

A finalidade da avaliação, 
segundo o Inep (2004), 

é construtiva e formativa, 
devendo ser permanente 

e envolver toda a 
comunidade, que passa a 
se tornar comprometida 
com as transformações e 
mudanças no patamar de 

qualidade.

A avaliação dos cursos 
serve para oferecer 
parâmetros para a 

abertura de novos cursos 
e o fechamento de outros 

que não se enquadrem 
aos padrões mínimos 

exigidos.
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3) Responsabilidade social da IES quanto 

à contribuição em relação à inclusão 

social, desenvolvimento econômico 

e social, defesa do meio ambiente, 

memória cultural, produção artística e 

do patrimônio cultural.

4) Comunicação com a sociedade.

5) Políticas de pessoal, carreiras do corpo 

docente e do corpo técnico-adminis-

trativo, aperfeiçoamento e desenvolvi-

mento profissional e suas condições 

de trabalho.

6) Organização e gestão da instituição, 

representatividade do colegiado, in-

dependência e autonomia na relação 

com a mantenedora, a qual avalia os 

meios da gestão para cumprir os obje-

tivos e projetos institucionais.

7) Infraestrutura física, biblioteca, recur-

sos de informação e comunicação, 

relacionando-a com as atividades 

acadêmicas de formação, produção e 

disseminação de conhecimento com 

as finalidades próprias da IES.

8) Planejamento e avaliação refletidos nos 

resultados e eficácia da autoavaliação 

institucional.

9) Políticas de atendimento aos estu-

dantes refletidos na forma como são 

integrados à vida acadêmica e os pro-

gramas que atendem à qualidade de 

vida estudantil.

10) Sustentabilidade financeira que avalia 

a capacidade de gestão e administra-

ção do orçamento e as políticas e es-

tratégias de gestão acadêmica.

11) Outras dimensões que incluem itens 

considerados relevantes para a IES 

sob a compreensão da sua identidade 

institucional, como hospitais, teatros, 

rádios, ente outros.

Na concepção do Sinaes, cada instituição 

deve gerar um modelo institucional nos termos de 

sua missão, e a partir desse modelo deve ser avali-

ada a instituição real. Na composição da avaliação 

do curso, o Enade tem papel decisivo no resultado 

final, pois abrange também o resultado do IDD, o 

qual responde por 30% da nota do curso, sendo 

que 40% da nota são relacionados diretamente ao 

Enade, e os outros 30%, à avaliação do corpo do-

cente e infraestrutura da instituição.

2.1.1  ENADE

O Exame Nacional de Desempenho de Es-

tudantes (Enade) tem como objetivo geral avaliar 

o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, às habilidades e competências para a 

atualização permanente, e aos conhecimentos so-

bre a realidade brasileira, mundial e sobre outras 

áreas do conhecimento. O Enade é realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada 

ao Ministério da Educação, segundo diretrizes es-

tabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado 

de coordenação e supervisão do Sinaes.

O Enade é de caráter obrigatório, ou seja, 

por lei, o aluno irregular em relação ao Enade 

não pode realizar sua colação de grau. O exame 

é realizado por amostras de duas categorias: os 

alunos ingressantes e os concluintes. E é composto 

por três instrumentos: Componente Geral, 

Conhecimento Específico e o cálculo do IDD.

Conforme Portaria nº 125/2009, do Inep, o 

Enade é um instrumento de avaliação realizada 

por uma prova composta de 40 questões, no to-

tal, podendo ser respondida em até 4 (quatro) 

horas, contemplando a avaliação do componente 

de formação geral comum aos cursos de todas 

as áreas e um componente específico da área de 

Ciências Contábeis.
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O componente de Formação Geral tem 10 

(dez) questões, sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de 

múltipla escolha, que abordarão situações-problema. 

Sendo assim, os estudantes deverão mostrar 

competência para: propor ações de intervenção; 

propor soluções para situações-problema; elaborar 

perspectivas integradoras; elaborar sínteses; 

administrar conflitos. O componente específico 

da área de Ciências Contábeis contém 30 (trinta) 

questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e 

sete) de múltipla escolha, envolvendo situações-

problema e estudos de casos. 

A prova tem por objetivos aferir o nível 

de compreensão em relação às questões sociais, 

econômicas e financeiras, e o grau de domínio 

de elaboração das demonstrações contábeis, de 

relatórios gerenciais e de análise e interpretação 

das suas informações. Adicionalmente, visa explici-

tar a capacidade de identificar e gerar informações 

para o processo decisório e a capacidade de iden-

tificar a necessidade de informação para subsidiar 

o desenvolvimento e monitoramento do uso da 

tecnologia da informação, visando à satisfação do 

usuário, entre outros aspectos.

A pretensão da aplicação de tal avaliação é 

verificar se o aluno possui perfil profissional condi-

zente com o parâmetro de referência preestabe-

lecido, o qual abrange domínio da Ciência Contábil, 

raciocínio lógico, capacidade de análise crítica, 

visão sistêmica e holística, entre outros. Intenciona 

avaliar se o estudante desenvolveu, durante o seu 

processo de formação, habilidades e competências, 

tais como: utilização adequada da terminologia e 

da linguagem da Ciência Contábil, exercício de suas 

responsabilidades com domínio das funções con-

tábeis, visão sistêmica e interdisciplinar, elaboração 

de relatórios e pareceres que contribuam para o 

desempenho eficaz de seus usuários e aplicação 

adequada da normatização contábil.

Quanto ao conteúdo específico, o Exame 

tem como referencial os conteúdos contemplados 

na formação do curso de graduação, tais como: 

teoria contábil; ética geral e profissional; escritu-

ração contábil e elaboração de demonstrações 

contábeis; contabilidade societária; análise e inter-

pretação de demonstrações contábeis; contabili-

dade e análise de custos; contabilidade gerencial; 

controladoria; orçamento e administração finan-

ceira; contabilidade e orçamento governamental; 

auditoria externa e interna; perícia; legislação soci-

etária, comercial, trabalhista e tributária; estatística 

descritiva e inferência; sistemas e tecnologias de 

informações.

Participam do Enade os estudantes que 

estão concluindo o primeiro ano (ingressantes) 

e o último ano (concluintes) das áreas a 

serem avaliadas. São considerados estudantes 

ingressantes (primeiro ano do curso) aqueles 

que, na época da seleção para a amostra, tiverem 

concluído entre 7% e 22% (inclusive) da carga 

horária mínima do currículo do curso da IES. São 

considerados estudantes concluintes (último ano 

do curso) aqueles que, até a época da seleção da 

amostra, tiverem concluído, pelo menos, 80% da 

carga horária mínima do currículo do curso da 

IES, ou todo aquele estudante que se encontre na 

condição de possível concluinte no ano letivo.

O Enade é complementado por um ques-

tionário socioeconômico, com 114 questões, en-

viado com antecedência ao estudante e que deve 

ser entregue, respondido anteriormente, no local 

do exame. A seguir, é exposto o IDD, que faz parte 

do instrumento de avaliação do Ensino Superior 

no Brasil.

2.1.2 Indicador de Diferença de 
Desempenho – IDD 

O IDD, visto como o desempenho médio 

dos ingressantes e dos concluintes de cada curso, 

pode ser observado diretamente dos resultados 

das provas do Enade. Porém, seu resultado provém 

de uma combinação de variáveis e não pode ser 

visto de forma isolada. Segundo o Inep (2004), 

o IDD tem o propósito de trazer às instituições 

informações comparativas dos desempenhos 

de seus estudantes concluintes em relação aos 

resultados obtidos pelas demais instituições, 

cujos perfis de seus estudantes ingressantes 



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 100-113, jul./dez. 2011
107

são semelhantes. Trata-se da diferença entre o 

desempenho médio do concluinte de um curso e o 

estimado para os concluintes desse mesmo curso, 

representando, portanto, o quanto cada curso se 

destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo 

do que o esperado para ele, baseando-se no perfil 

de seus estudantes. 

A nota atribuída ao curso tem como base 

um conceito estabelecido da estatística chamado 

afastamento padronizado, sendo a nota final de-

pendente de três variáveis:

 — Desempenho dos alunos concluintes 

nas questões específicas do curso 

(peso de 60% na Nota Final);

 — Desempenho dos alunos ingressantes 

nas questões específicas do curso 

(peso de 15% na Nota Final);

 — Desempenho dos alunos (concluintes e 

ingressantes) nas questões de forma-

ção geral (peso de 25% na Nota Final).

Freitas, Cruz e Sharland (2008), em seu 

artigo, relatam que falta divulgação, por parte do 

MEC, de informações sistematizadas sobre o índice 

não somente à comunidade acadêmica, mas à 

sociedade de uma forma geral. Faz referência ao fato 

de muitos coordenadores ainda não entenderem a 

metodologia de cálculo do índice e, com isso, não 

usar os resultados obtidos no Enade na busca de 

melhorias para o curso e para os alunos.

2.1.3 Autoavaliação

A avaliação da instituição, de acordo com 

o Inep, ocorre por meio da autoavaliação, que é 

conduzida pelas Comissões Próprias de Avaliação, 

e pela avaliação externa, que é realizada por 

comissões externas designadas pelo Inep. O Inep 

(2004) define autoavaliação como um processo 

por meio do qual um curso ou instituição analisa 

internamente o que é e o que deseja ser, o que, de 

fato, realiza, como se organiza, administra e age. 

Busca-se sistematizar informações para analisá-

-las e interpretá-las, com intuito de obter êxito 

nas práticas, bem como perceber as omissões e 

equívocos com o objetivo de evitá-los no futuro.

Os requisitos da avaliação interna quanto 

à autoavaliação incluem as etapas de preparação 

na elaboração da proposta e planejamento, de-

senvolvimento na coerência entre as ações plane-

jadas e as metodologias adotadas, consolidação 

composta por relatórios da análise dos dados e 

interpretação das informações, divulgação a par-

tir da publicação dos resultados. Adicionalmente, 

abrange um balanço crítico com análise das es-

tratégias utilizadas e as dificuldades e os avanços 

que se apresentam durante o processo para plane-

jar ações futuras.

Na autoavaliação também constam infor-

mações sobre infraestrutura, instalações físicas, 

recursos didático-pedagógicos e corpo docente, o 

que, em algumas instituições públicas, apresenta 

restrições devido à escassez de recursos. Quanto 

ao corpo docente, alguns requisitos que constam 

da avaliação referem-se ao número de docentes 

em tempo integral, titulação de docentes, ex-

periência profissional dentro e fora do magistério, 

número de publicações por docente, políticas de 

capacitação e de avaliação de desempenho.

A infraestrutura física, que envolve o ambien-

te de ensino e a pesquisa, biblioteca e recursos de 

informação e comunicação, deve ter adequação em 

função das atividades de ensino, pesquisa e exten-

são, tais como: salas de aula, biblioteca, laboratóri-

os, equipamentos de informática, área de lazer.  

Observa-se a existência de laboratórios 

adequados às necessidades dos estudantes para 

desempenharem as atividades programadas, ou seja, 

com bom estado de conservação e equipamentos 

adequados. Além disso, verifica-se se a biblioteca 

possui bibliografia obrigatória ou recomendada à 

disposição da demanda e que satisfaça as necessidades 

dos usuários, bem como instalações adequadas aos 

estudantes com necessidades especiais.

O instrumento de avaliação deve contem-

plar também políticas de atendimento aos estu-

dantes com acompanhamento pedagógico, espa-

ço de participação e de convivência. Participação 
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dos estudantes em atividades de ensino, como 

iniciação científica, extensão, avaliação institucio-

nal e atividades de intercâmbio estudantil, entre 

outros, também são salutares. Trabalhar o equilí-

brio desses aspectos levados em consideração na 

avaliação torna-se um desafio às instituições de 

Ensino Superior.

Diante dos aspectos considerados positivos 

abordados pelo Inep e pelos contrários à avaliação 

institucional, a seguir, são explicitadas a análise e 

interpretação dos dados coletados em instituições 

públicas federais e estaduais.

3 Metodologia

Considerando que o objetivo deste estudo é 

o de identificar a percepção dos agentes envolvi-

dos no processo de reconhecimento dos cursos de 

Ciências Contábeis no que diz respeito à política 

de avaliação institucional do MEC/Inep, foi ne-

cessário proceder a verificações empíricas, no que 

tange a essas percepções dos atores do processo, 

a fim de conseguir elementos da realidade que 

pudessem compor a descrição e compreensão do 

fenômeno sob investigação.

A população do estudo é formada pelas 

IES públicas federais e estaduais do Brasil, da 

região Nordeste, compreendendo os estados de 

Pernambuco e Paraíba. Foi selecionada uma amostra 

devido ao critério de acessibilidade composta pelas 

instituições públicas federais e uma pública estadual 

que possuem o curso de Ciências Contábeis, situadas 

nesses dois estados. Sendo assim, a presente 

investigação trata-se de um estudo descritivo e 

qualitativo, estudando três casos distintos. 

Para a coleta de dados, utilizou-se ques-

tionário e entrevista aberta aos envolvidos no 

processo avaliativo, tais como: chefes de depar-

tamentos, coordenadores de curso, docentes, dis-

centes e técnico-administrativos. A composição 

da amostra compreende, em cada instituição, um 

chefe de departamento, um coordenador, um téc-

nico-administrativo, três professores efetivos e 30 

alunos habilitados a realizar a prova do Enade, to-

talizando 108 envolvidos no estudo.

Para a realização do presente estudo, foram 

desenvolvidas pesquisas documentais e de campo. 

A pesquisa documental teve por objetivo o levan-

tamento de dados acerca do procedimento deter-

minado pelo MEC/Inep na avaliação, o que serviu 

de base para a formulação das questões aplicadas 

no questionário e entrevista. Durante o processo 

de coleta dos dados, alguns autores do processo 

se negaram a participar da entrevista, tais como: 

coordenadores e professores, alegando não terem 

conhecimento acerca do assunto em estudo. 

Na pesquisa de campo, o procedimento de 

estratégia utilizada foi o levantamento realizado 

por meio da aplicação de entrevista baseada em 

questionário estruturado com base nas diretrizes 

de avaliação do MEC/Inep que abordou as fases 

da avaliação envolvendo o Enade, infraestrutura, 

recursos didático-pedagógicos e o corpo docente.

A entrevista realizada com coordenadores, 

chefes de departamento, docentes e técnicos 

administrativos visou à percepção crítica dos en-

volvidos quanto às limitações do processo, seus 

pontos fracos e sugestões de melhoria. O ques-

tionário com os discentes visou ao conhecimento 

e ao envolvimento sobre o processo de avaliação 

institucional, mais especificamente relacionado ao 

Enade. Por meio da percepção dos sujeitos em in-

vestigação, reúnem-se subsídios que demonstram 

a relevância que a avaliação tem para as IES e seu 

tratamento junto aos envolvidos. 

4 Descrição e análise dos 
resultados

No intuito de identificar a percepção dos 

agentes envolvidos no processo de avaliação e 

reconhecimento dos cursos de Ciências Contá-

beis quanto à política de avaliação do MEC/Inep, 

buscaram-se informações dos coordenadores de 

curso, chefes de departamento, técnico-adminis-

trativos e estudantes de diversos períodos de três 

instituições públicas da região Nordeste que pos-

suem esse curso.
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Na entrevista e questionário foram abor-

dados assuntos como finalidade da avaliação, in-

formações divulgadas pela IES aos alunos sobre 

a avaliação, seu envolvimento no processo avali-

ativo, a responsabilidade quanto ao resultado do 

Enade, as limitações de infraestrutura, restrições 

quanto ao corpo docente, dificuldades no pro-

cesso de avaliação e sugestões. Tais informações 

foram resumidas no Quadro 1.

As instituições pesquisadas apresentaram 

unanimidade com relação à sua percepção sobre 

a finalidade da avaliação institucional em sustentar 

a qualidade do Ensino Superior, sendo que apenas 

uma também considera a importância em prestar 

contas à sociedade e averiguar o desempenho dos 

alunos. Essas respostas da visão das IES quanto à 

função da avaliação estão em concordância com a 

literatura e a legislação pertinente.

Perguntadas sobre a divulgação de 

informações sobre o Enade, de forma geral, as 

IES relatam a importância do Exame no processo 

de avaliação do curso. Há também casos isolados 

em que respondentes das IES afirmam que a 

instituição não faz nenhuma divulgação sobre 

o processo em si ou apenas informa os alunos 

selecionados para o Exame. Essa postura das IES 

está em desacordo com a literatura que expressa 

a participação da comunidade na formação do 

processo avaliativo como uma necessidade. O 

envolvimento é relevante para que o processo 

avaliativo cumpra o seu propósito.

O envolvimento dos alunos, enquanto agen-

tes do processo, ocorre de forma parcial. Essa par-

ticipação era efetivada quando da realização do 

Enade, contrariando as premissas do MEC quanto 

à inclusão de toda comunidade acadêmica, princi-

palmente quando é reconhecido por unanimidade 

que o resultado do Enade é de responsabilidade 

de todos os envolvidos e não apenas dos alunos 

que realizam a prova.

Os docentes e o corpo administrativo das 

IES apresentaram algumas dificuldades encontra-

das durante o processo de avaliação do Enade, 

tais como: dificuldade na comunicação direta com 

a comissão elaboradora do Exame e na capacita-

ção do sistema, desinteresse por parte dos alunos, 

problemas na apresentação de forma coerente e 

conscientização dos alunos sobre a importância 

do Exame e seu reflexo no resultado da avaliação 

institucional, conforme quadro 1.

No aspecto referente à infraestrutura, houve 

concordância em que há limitações nas bibliotecas, 

laboratórios e salas de aula com boas condições 

aos alunos, fator limitado devido ao fato de ser 

uma instituição pública, local onde os recursos 

dependem de previsão em orçamento. Das três 

instituições em estudo, apenas uma afirma não 

ter limitações ou restrições quanto ao corpo do-

cente; outras duas relatam a não conscientização 

da importância da produção científica e a falta de 

política de capacitação.

As maiores dificuldades para atingir os obje-

tivos do procedimento avaliativo encontram-se nos 

itens que dependem de recursos financeiros e do 

comprometimento dos alunos em realizar a prova. 

De acordo com a realidade de cada IES, alguns par-

ticipantes sugerem, para a melhoria do processo de 

avaliação, um curso rápido para o corpo docente 

para que possam entender melhor como funciona 

todo o processo avaliativo e, em seguida, repassar 

aos alunos, mantendo a interação entre as partes e 

a conscientização do processo.

As maiores dificuldades 
para atingir os objetivos 

do procedimento 
avaliativo encontram-se 

nos itens que dependem 
de recursos financeiros e 

do comprometimento dos 
alunos em realizar a prova. 
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Os participantes da pesquisa também sugerem um maior investimento nas bibliotecas com atualização 

dos livros, e que os equipamentos que servem de apoio pedagógico sejam melhorados. Além disso, comen-

tam da necessidade de que, ao final do processo, o relatório com o resultado da avaliação seja utilizado pelo 

MEC e pelas reitorias, a fim de verificar os pontos frágeis, e que os recursos sejam conduzidos com intuito de 

eliminar as fragilidades para períodos subsequentes.

O fato de o aluno, mesmo não estando preparado conforme as diretrizes da educação, ter a qualifi-

cação para atuar no mercado de trabalho é considerado um procedimento em que há inconsistência entre 

o desejado pelos critérios de avaliação e a realidade da instituição. Outra crítica que surgiu diz a respeito da 

QUADRO 1: Síntese das Entrevistas com Professores, Chefes de Departamento e Coordenadores

ASSUNTO IES A IES B IES C

Principal finalidade da avaliação 
na instituição

Sustentar a qualidade do 
sistema de Educação Superior

Sustentar a qualidade do 
sistema de educação

Medir o desempenho dos 
alunos, sustentar a qualidade 
da educação e prestar contas à 
sociedade

Informações que a IES divulga 
sobre o Enade

Importância do Enade no 
processo de avaliação do curso 
e desempenho desejado pela 
IES

Parte revela que não divulga. 
Quando divulga, apenas o faz 
com relação à importância no 
processo

Importância da avaliação para 
o curso e sua obrigatoriedade 
para o aluno

Envolvimento dos alunos no 
processo de avaliação

Parcial em algumas fases do 
processo

Participam apenas do Enade Participam apenas do Enade

Responsabilidade do resultado 
do Enade

Instituição, professores e alunos Instituição, professores e alunos Instituição, professores e alunos

Dificuldades encontradas 
durante processo de avaliação 
quanto ao Enade

Desinteresse dos alunos e 
dificuldade em comunicação 
direta com a comissão 
elaboradora

Apresentação coerente aos alu-
nos da importância do Enade

Capacitação no sistema, pre-
paração e conscientização dos 
alunos

Limitações da IES quanto à 
infraestrutura

Biblioteca atualizada e 
equipamentos

Biblioteca, laboratório e boas 
salas de aula

Biblioteca atualizada e equipa-
mentos e recursos didáticos

Restrições encontradas na 
avaliação quanto ao corpo 
docente

Não houve consenso; parte 
diz não ter restrições e parte 
a reciclagem ou educação 
continuada

Ainda não se engajou na efe-
tiva necessidade da produção 
acadêmica

Não possui

Procedimento da avaliação 
que a IES encontra maior 
dificuldade em atingir os 
objetivos

Faltas constantes dos alunos

Os itens que dependem 
de recursos financeiros e a 
socialização das informações 
sobre o processo de avaliação

Comprometimento dos alunos 
e assegurar que eles façam as 
provas

Sugestões de melhoria do 
processo de avaliação

Curso rápido para o corpo 
docente e maior contato do 
curso com os alunos

Considerar as particularidades 
regionais

Que o processo de avaliação 
fosse de conscientização

Sugestões para otimizar 
a avaliação quanto à 
infraestrutura

Investir em biblioteca e 
incentivos do governo

Utilização do relatório da 
avaliação pelo Ministério 
da Educação e da reitoria 
da IES para conduzir os 
recursos para o período 
subsequente

Melhoria dos equipamentos 
de informática que servem 
de apoio pedagógico

Procedimento em que há 
maior inconsistência entre o 
desejado pelos critérios de 
avaliação e a realidade da 
instituição

Mesmo o aluno não estando 
preparado a IES qualifica-o 
para o mercado

- -

FONTE: Os autores
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efetiva qualificação dos alunos e da responsabili-

dade social das instituições, que é escassa.  Esses 

foram, na visão dos entrevistados, os pontos que 

necessitam de maior atenção dado suas carências 

e limitações.

Após entrevista com professores, 

coordenadores, chefes de departamento e técnicos-

-administrativos, foram coletadas informações de 

vários estudantes, escolhidos aleatoriamente entre 

todos os períodos do curso. Buscou-se a percepção 

dos alunos sobre a finalidade da avaliação, 

contribuição ao curso e informações a respeito 

do processo avaliativo. No Quadro 2, seguem as 

informações sintéticas. 

Medir o desempenho dos alunos foi 

considerado como a maior finalidade da avaliação 

institucional. Porém, mais de 60% dos alunos 

informaram não ter conhecimento sobre o processo 

da avaliação e sua função na instituição. Essa 

percepção dos alunos contrasta com a percepção 

QUADRO 2: Síntese do questionário aos alunos

ASSUNTO IES A IES B IES C

Principal finalidade da avaliação 
institucional em sua instituição

A maioria acredita ser para 
medir o desempenho dos 
alunos; outra parte diz não ter 
informações para opinar

Medir o desempenho dos 
alunos e sustentar a qualidade 
do sistema

Os que têm informação afir-
mam ser para medir o desem-
penho dos alunos

A avaliação contribui para a 
melhoria da qualidade do en-
sino do seu curso

Não contribui

Há contradição entre as 
opiniões: metade acredita 
contribuir e outra parte não tem 
conhecimento a respeito

Metade acredita contribuir 
e outra parte desconhece a 
contribuição

Processo de avaliação de maior 
conhecimento na instituição

Os que conhecem se referem 
ao Enade

Metades dos alunos não 
conhecem o processo de 
avaliação, os que conhecem 
mencionam o Enade

ENADE

Informações divulgadas pela 
instituição quanto ao Enade

A obrigatoriedade do exame 
estando este vinculado à cola-
ção de grau

Quase a totalidade dos alunos 
relata que a IES não divulga 
informações

A instituição não divulga infor-
mações

Medida  que a IES deve adotar 
quanto à divulgação e incentivo 
à realização do Enade

Promover encontros e debates, 
informar e conscientizar os 
alunos sobre os reflexos do 
resultado

Informar e conscientizar e 
informar através de encontros 
e debates

Conscientizar os alunos e 
prepará-los para o exame

Responsabilidade do resultado 
do Enade

Instituição, professores e alunos
De todos, instituição, professo-
res e alunos

Instituição, professores e alunos

Crítica ou sugestão
Não há informações suficientes 
sobre o exame, deveria ter 
cursos para preparação.

Deveria ter mais envolvimento 
dos alunos, pois eles 
desconhecem o que ocorre 
sobre a avaliação

A instituição deve divulgar 
informações sobre a avaliação 
para obter melhores resultados

FONTE: Os autores

dos docentes e do corpo administrativo, que 

afirmaram ser a função principal sustentar a 

qualidade do ensino. Há discordância entre os 

conceitos e percepções.

Quanto ao fato da contribuição da avaliação 

à melhoria e à qualidade de ensino do curso, a maior 

parte dos alunos acredita não contribuir, e outra 

parte revela não ter conhecimento da avaliação 

para expressar sua opinião. Entre os alunos, 

quando se fala em avaliação institucional, os que 

têm informação logo referenciam o Enade como 

sendo a parte do processo de maior conhecimento.

As IES, quando divulgam o Exame, fazem-

-no apenas com relação à obrigatoriedade e sua 

correlação à colação de grau. Das três instituições, em 

apenas uma, os alunos declararam que a instituição 

não divulga nenhuma informação sobre como ocorre 

o Enade, conforme síntese no quadro 2, o que contraria 

as diretrizes do Inep quanto à política de avaliação e o 

envolvimento de todos os atores do processo.
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Os alunos sugeriram que as IES podem ado-

tar algumas medidas quanto à divulgação e incen-

tivo à realização do Exame, como promover encon-

tros e debates no intuito de conscientizá-los sobre 

sua importância e seus reflexos no resultado da 

avaliação do curso, assim como realizar cursos pre-

paratórios para a prova aos que se interessarem.

Houve concordância entre os professores e 

o corpo administrativo, quanto à responsabilidade 

do resultado do Enade, em que todos devem estar 

envolvidos e a responsabilidade é compartilhada. 

Foi reafirmado o desconhecimento do processo 

de avaliação do curso inclusive quanto ao Enade, e 

permaneceu uma crítica por parte dos alunos aos 

responsáveis das instituições de que haja maior 

comprometimento e interação.

Considerando que a prova do Enade serve 

para medir o desempenho dos alunos, e, conforme 

resultados obtidos, as instituições de Ensino Supe-

rior não estão levando em consideração as diretrizes 

do MEC quanto à realização do Enade, pois os alunos 

não identificam a contribuição efetivada da prova 

para a instituição, o conhecimento das etapas da 

prova e seu reflexo na educação do Ensino Supe-

rior e o papel do estudante junto ao processo é 

subestimado. É necessário que haja integração en-

tre corpo administrativo, corpo docente e corpo 

discente, pois, até então, o processo é realizado 

apenas como cumprimento formal para atender os 

requisitos do MEC.

5 Conclusão

O propósito deste estudo foi o de identifi-

car a percepção dos agentes envolvidos no pro-

cesso de reconhecimento dos cursos de Ciências 

Contábeis quanto à política de avaliação do MEC/

Inep, e sua participação no processo da avaliação 

institucional com o intuito de reunir subsídios que 

demonstram a relevância que essa avaliação tem 

para as IES e seu tratamento junto aos envolvidos. 

A postura das IES quanto à divulgação está em 

discordância com as premissas desejadas do Inep, 

pois os entrevistados afirmam não divulgar infor-

mações sobre a avaliação institucional, descon-

siderando a relevância da interação entre a comu-

nidade e a participação dos agentes no processo.

Diante das informações coletadas, o pro-

cesso de avaliação institucional, especificamente 

na avaliação do curso de Ciências Contábeis nas 

IES pesquisadas, encontra-se em discordância 

com algumas normas e diretrizes do MEC/Inep, 

tais como, infraestrutura, interação e participação 

dos alunos em todo o processo de avaliação. Na 

prática, os efeitos da avaliação do curso não são 

percebidos pelos agentes envolvidos no processo.

Apesar de não haver indícios de boicote por 

parte dos alunos ao Enade, há a preocupação por 

parte das instituições no comprometimento deles 

com a prova e, consequentemente, com seu resultado 

final que impacta na avaliação do curso. Os alunos, 

por sua vez, sentem a responsabilidade de parte 

do resultado do Enade, e demonstraram anseio por 

medidas que elucidam as causas e consequências 

desse exame, para que haja maior interação e 

melhores resultados para a instituição de forma geral. 

Portanto, conclui-se que o processo necessita de 

envolvimento e comprometimento entre os agentes 

envolvidos para que a sociedade possa perceber 

efetivamente o desempenho dos estudantes.
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Resumo

Esta pesquisa se propôs a investigar as práticas da economia solidária na Associação 

Comunitária dos Quilombos da Barra da Aroeira, localizada na Comunidade 

Quilombola de mesmo nome, no município de Santa Teresa do Tocantins (TO), Brasil. 

Para tanto, foi utilizada a fenomenologia por meio de procedimentos para adequação 

de um método filosófico a uma pesquisa empírica, na perspectiva orientada por 

Edmund Husserl, seu principal idealizador. Buscou-se, então, desvelar a subjetividade 

dos discursos dos sujeitos abordados por meio da identificação de sua essência. O 

objetivo do presente artigo foi analisar a repercussão das práticas associativas nas 

vivências comunitárias, segundo seus próprios membros. Adicionalmente, pretendeu-

-se apreender as possíveis contribuições quanto às práticas de gestão associativa, tais 

como: princípios, crenças e ações efetivas capazes de servirem como referência para 

outros empreendimentos solidários. Finalmente, buscou-se avaliar as estratégias e 

ações empregadas com potencial para promover o desenvolvimento local replicáveis 

em outros contextos, sobretudo no estado do Tocantins.

Palavras-chave: Subjetividade, Desenvolvimento Local, Economia Solidária.

Abstract

This research aimed to investigate the practices of solidary economy in the 

Community Association of Barra da Aroeira’s Quilombos located in the Community 

with the same name in Santa Teresa do Tocantins (TO), Brazil. To this end, we used 

the phenomenology through procedures for adequacy of a philosophical method to 

an empirical research with a view guided by Edmund Husserl, its main proponent. 

We tried to then reveal the subjectivity of the speeches of the subjects addressed by 

identifying the essence of them. The aim of this study was to analyze the impact of 

associative practices in community life according to their own members. Additionally, 

we sought to understand the possible contributions to the management practices in 

associations, such as principles, beliefs and effective actions can serve as reference 

for other solidary enterprises. Finally, we sought to assess the strategies and actions 

employed with the potential to promote local development replicabe in other contexts, 

especially in the state of Tocantins.

Keywords: Subjectivity, Local Development, Solidary Economy.
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Introdução

Este artigo teve como foco investigar, a par-

tir de uma abordagem fenomenológica, as práti-

cas da economia solidária na Associação Comu-

nitária dos Quilombos da Barra da Aroeira (daqui 

por diante denominada apenas de Associação), 

localizada no município de Santa Tereza do Tocan-

tins, estado do Tocantins, Brasil. 

A Associação foi fundada legalmente em 

2004 com o objetivo de fortalecer a representativi-

dade coletiva da Comunidade Barra da Aroeira (da-

qui por diante denominada apenas Comunidade), 

onde está inserida, e facilitar o seu acesso a recur-

sos públicos e benefícios sociais. As reuniões or-

dinárias da Associação são mensais, nas quais são 

discutidas as atividades em que está envolvida e os 

assuntos que necessitam de encaminhamentos. 

A Comunidade3 se localiza a 96 quilômetros 

do centro de Palmas, capital do estado, e a 12 quilô-

metros da área urbana do Município de Santa Te-

resa do Tocantins. É constituída por descendentes 

de escravos, sendo remanescente quilombola4 e 

devidamente reconhecida pela Fundação Cultural 

Palmares, possuindo, além da Associação, uma es-

cola municipal de ensino fundamental, um posto de 

saúde, um centro cultural e uma igreja em sua área. 

Schmitt, Carvalho e Turatti (2002), ao pes-

quisarem comunidades remanescentes de quilom-

bos em São Paulo, propuseram uma ampliação 

desse conceito no sentido dele abranger não ape-

nas como elemento determinante o fato dessas 

comunidades serem constituídas a partir de fugas 

dos escravos, mas para que incluam a relação que 

essas populações estabelecem com o território e a 

identidade que constroem a partir daí.

Atualmente, 86 famílias residem na Comu-

nidade, totalizando 500 pessoas5, sendo que des-

sas famílias, 73 são associadas. A Comunidade 

mantém-se basicamente com a produção agrícola 

(que tem uma parte processada, como a mandioca, 

usada na produção da farinha, e a cana-de-açúcar, 

que serve de matéria-prima para a rapadura, por 

exemplo), criação de animais, venda de produtos 

artesanais, e com recursos de algumas pessoas que 

trabalham fora de sua área. Um aspecto que limita 

a produtividade agrícola é o fato de a Comunidade 

ainda não possuir o título de propriedade da terra, o 

que impede acesso a financiamentos agrícolas.

A economia solidária como campo teórico 

surge a partir do final do século XX, na década 

de 70, tendo suas análises voltadas às áreas da 

gestão social, processos autogestionários, redes 

solidárias, empreendimentos solidários, repre-

sentando uma mudança na forma de pensar a eco-

nomia enquanto ciência.

A Comunidade 
é constituída por 
descendentes de 
escravos, sendo 
remanescente 

quilombola, possuindo, 
além da Associação, 

uma escola municipal 
de ensino fundamental, 
um posto de saúde, um 

centro cultural e uma 
igreja em sua área.

3 A Barra da Aroeira é uma Comunidade originada a partir do 
recebimento de terras pelo seu patriarca, chamado Félix José 
Rodrigues, do governo brasileiro no século XIX, em troca da 
sua participação na Guerra do Paraguai (1865 – 1870), de acor-
do com Zacarioti et al (2009). Praticamente todas as pessoas, 
segundo a autora, descendem da família desse patriarca. 

4 O artigo 68 das disposições constitucionais transitórias da 
Constituição da República Federativa do Brasil reconhece a 
propriedade definitiva da terra às comunidades remanescen-
tes de quilombos, cabendo ao Estado a emissão dos respec-
tivos títulos a cada uma (BRASIL, Constituição 1988).

5 Dados fornecidos pela Associação em visita realizada no dia 
25 set. 2010.
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Razeto (1993, p. 40) conceitua economia 

solidária como:

Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a 

partir e para dar conta de conjuntos significativos de ex-

periências econômicas que compartilham alguns traços 

constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, 

cooperação e autogestão comunitária, que definem 

uma racionalidade especial, diferente de outras raciona-

lidades econômicas. 

Pinto (2006) salienta que a pesquisa de as-

pectos culturais na economia solidária com a finali-

dade de demonstrar como os sujeitos percebem e 

valoram suas relações interpessoais e sua própria 

pessoa é frequentemente evitada. 

O método fenomenológico – desenvolvido 

por Edmund Husserl, na Alemanha, no final do sé-

culo XIX e início do século XX (o qual será mais 

bem explicitado ao tratarmos da metodologia do 

artigo) – foi aqui empregado buscando contribuir 

com a ciência econômica no fortalecimento das in-

vestigações sobre suas bases socioambientais que 

valorizem mais os sujeitos e seus aspectos culturais. 

Isso poderá, a partir daí, demonstrar novas possi-

bilidades e ampliar as suas fronteiras de pesquisa 

a partir da interdisciplinaridade, pois a fenomeno-

logia valoriza a subjetividade, constituindo-se em 

uma metodologia de pesquisa qualitativa. 

Este artigo representou, nesse sentido, uma 

tentativa de fazer avançar o conhecimento cientí-

fico nessas áreas ao abordar um empreendimento 

solidário, nesse caso a Associação. Pretendeu-se, 

a partir deste artigo, contribuir para esclarecer 

como acontecem e são percebidos pelos mem-

bros da Associação os processos econômicos que 

desenvolvem e as relações que, a partir dele, esta-

belecem com a Comunidade onde estão inseridos 

e com a sociedade. 

Especificamente, este trabalho buscou pes-

quisar os sujeitos envolvidos com a Associação, 

tentando compreender as suas percepções sobre 

os processos autogestionários desenvolvidos, as 

relações que estabelecem com a sociedade quan-

to à comercialização da produção agropecuária e 

artesanal e a influência que recebem das políticas 

públicas.

Além disso, procurou-se analisar as contri-

buições das práticas da economia solidária pas-

síveis de serem replicadas em outros contextos, bem 

como detalhes a serem levados em consideração na 

elaboração de projetos que atendessem às neces-

sidades específicas de empreendimentos solidários 

nos eixos a que se predispunha a pesquisa. 

2 O Nascimento da Economia Solidária

Segundo Singer (2002), a economia solidária 

tem suas origens na Europa, por volta da metade 

do século XIX, quando os trabalhadores buscaram 

pela cooperação adquirir bens para sua subsistên-

cia e também produzir para ofertá-los ao mercado. 

Os chamados socialistas 
utópicos, inspiraram 
e apoiaram as ações 

dos trabalhadores que 
buscaram na autogestão 
uma maneira de conciliar 
o trabalho com uma vida 

mais digna.

A economia solidária 
como campo teórico 

surge a partir do final do 
século XX, na década 
de 70, representando 

uma mudança na forma 
de pensar a economia 

enquanto ciência.
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As primeiras cooperativas foram fundadas 

na Inglaterra e na França. Os princípios coopera-

tivistas expressos pelos pioneiros de Rochdale 

(Inglaterra) consistem em: associação voluntária 

e aberta, controle democrático pelo cooperado, 

participação econômica do associado, autonomia 

e independência, educação, formação e informa-

ções, cooperação entre cooperativas e interesse 

pela comunidade.

Os chamados socialistas utópicos, como 

Robert Owen e Charles Fourier, inspiraram e 

apoiaram as ações dos trabalhadores que buscaram 

na autogestão uma maneira de conciliar o trabalho 

com uma vida mais digna, haja vista a sua 

exploração pelos capitalistas industriais, que além 

de os remunerarem precariamente exigiam longas 

jornadas laborais (SINGER, 2002).

Singer (2002) afirma que após um início 

promissor, o movimento cooperativista/associa-

tivista perdeu um pouco do seu fôlego no início 

do século XX. Algumas cooperativas e associa-

ções distanciaram-se de seus princípios iniciais, 

assumindo perfis próximos a empresas mercantis, 

outras sucumbiram pela desarticulação dos seus 

membros, e ainda houve as que faliram pela con-

corrência que encontraram no mercado.

A respeito dessa questão, Singer (2007) 

observa que a economia solidária esteve dor-

mente na longa hegemonia do keynesianismo. As 

cooperativas não deixaram de crescer e de se mul-

tiplicar, mas sufocadas pela competição, foram se 

equiparando ao modo de produção e gestão do 

sistema capitalista predominante.

De acordo com Pinto (2006), o movimento 

cooperativista/associativista recupera sua força e 

experimenta um novo ciclo de expansão a partir 

dos anos 1970. Nesse cenário, eclodia a “crise do 

assalariamento”, a qual, segundo sustenta o au-

tor, foi provocada pela flexibilização produtiva que 

permitia às empresas deslocarem seus processos 

de produção, buscando vantagens locacionais e 

mão de obra mais barata. Isso contribuiu para a 

redução dos direitos sociais dos trabalhadores, os 

quais, pelas práticas associativas, passaram a bus-

car opções de garantir trabalho e renda.

Conforme Melo (2006), no contexto da 

globalização econômica, a doutrina neoliberal, 

pregando a mínima intervenção estatal na 

economia, ganha força especialmente no final do 

século XX. A instabilidade dos mercados financeiros 

acentua-se a partir daí, e as crises sistêmicas do 

capitalismo ganham, então, um enorme poder 

de repercussão, gerando concentração de renda, 

desemprego e degradação ambiental, entre outras 

consequências sociais.

Pinto (2006, p. 22), a este respeito, contribui:

Com as novas exigências para remunerar o capital, 

assiste-se a um novo circulo, agora vicioso, em que se 

combinam a retração da base contributiva do estado, 

o crescimento da demanda por proteção social e a 

diminuição de direitos. Os estados nacionais tendem a 

ceder em favor das empresas não apenas em razão das 

novas exigências do mercado, mas também pelo que 

a presença delas ancora uma estabilidade monetária 

frente aos riscos oferecidos pelos fluxos financeiros.

A busca de alternativas sustentáveis para 

enfrentar esse cenário tornou-se uma necessidade 

vital para a sociedade. Os movimentos sociais passam, 

então, a se organizar com mais intensidade para prover 

às populações serviços em áreas, tais como: saúde, 

educação, cultura e meio ambiente, principalmente 

nos países subdesenvolvidos, nas lacunas deixadas 

pela ausência ou insuficiência estatal.

Uma nova corrente de pensadores surge 

no Brasil, com Singer, Gaiger, França Filho, teori-

zando e pesquisando sobre os empreendimentos 

solidários, assim como no exterior, onde se destaca 

o trabalho de Laville, na França. Esses pensadores, 

entre outros, expuseram sobre as linhas de pensa-

mento em economia solidária. Cançado e Cançado 

(2009), ao analisarem os seus principais teóricos, 

apontam algumas diferenças conceituais entre 

eles. No Brasil, França Filho acredita que a econo-

mia solidária mais ligada à economia popular, en-

quanto Laville, na França, a percebe como relacio-

nada às tradições da economia social. Singer, no 

Brasil, considera a economia solidária relacionada 

a um modo de produção alternativo. Já Arruda en-

tende a economia solidária como um outro modo 

de vida, diverso da competição capitalista. Gaiger 
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e Coraggio relacionam a economia solidária como 

uma organização associativa capaz de proporcio-

nar aos trabalhadores uma saída frente ao neo-

liberalismo e à exclusão econômica que o mesmo 

impõe (CANÇADO; CANÇADO, 2009). 

França Filho (2007), adicionalmente, traz 

contribuições muito significativas para a conceitu-

ação da economia solidária, esclarecendo o públi-

co que não tem familiaridade com a área. O autor 

chama atenção para as questões relativas à sus-

tentabilidade e viabilidade dos empreendimentos 

da economia popular e solidária, sendo necessária 

uma compreensão que extrapole a lógica do mer-

cado, baseada no lucro e na competição. Por outro 

lado, a participação e o engajamento coletivo nos 

projetos desenvolvidos devem ser considerados e 

valorizados. 

A noção de riqueza na economia solidária 

difere da economia mercantil, pois a primeira 

valoriza os benefícios sociais gerados pelo 

trabalho coletivo em patamares mais elevados do 

que a segunda (PINTO, 2006).

O conceito de economia solidária é rela-

tivamente recente no Brasil, e nessa área atuam 

cooperativas e associações (formais e informais) 

denominadas empreendimentos solidários (ES), 

redes e fóruns de economia solidária, feiras de 

trocas solidárias, comércio justo e solidário, além 

de entidades de apoio a fomento (EAF), como as 

incubadoras tecnológicas de cooperativas popula-

res (ITCP’s) ligadas às universidades. A Associação 

se caracteriza tipicamente como um ES. 

França Filho (2007, p. 172) afirma que:

Em resumo, as práticas de economia popular e solidária 

no Brasil ganharam em complexidade nos últimos anos, 

afirmando-se como um campo de atores que inventam 

alternativas econômicas e políticas inovadoras para a 

resolução dos problemas cotidianos enfrentados em 

seus respectivos territórios, decorrentes dos proces-

sos de exclusão social. De iniciativas originais no plano 

socioeconômico, em que também se afirma uma di-

mensão política forte – seja através da democratização 

das relações de produção em direção a processos au-

togestionários, seja pela afirmação de um novo espaço 

público de proximidade, naquelas experiências em que 

se vivencia outro modo de instituir a economia nos ter-

ritórios, através de processos de construção conjunta da 

oferta e da demanda.

No campo da economia solidária, muitos 

empreendimentos desenvolvem soluções para 

enfrentar seus desafios, reciclando e reutilizando 

materiais, desenvolvendo novas estratégias de 

gestão e criando redes de apoio e sustentação para 

executar seus projetos. Isso fortalece a unidade 

desses empreendimentos a partir da construção do 

sentido de pertencimento dos sujeitos envolvidos.

As discussões e estratégias que surgem 

para enfrentamento dos desafios dos ES, mesmo 

que inicialmente não resultem em consenso, são 

sementes que, mais tarde, podem germinar, trans-

formando-se em alimento para que a coletividade 

se beneficie.

Sobre os ES, França Filho (2007, p. 163-164) 

define-os da seguinte maneira:

Trata-se das formas, por excelência, de auto-organiza-

ção sócio-econômica. Neste âmbito pode-se alinhar 

diferentes experiências ou categorias, o que permite 

distinguir variadas práticas de economia solidária. Por 

exemplo, as finanças solidárias envolvem experiências 

de bancos populares, cooperativas de crédito e, mais 

recentemente os bancos comunitários. Existem, tam-

bém, as iniciativas que participam de uma categoria 

mais conhecida como comércio justo, além do chamado 

cooperativismo popular, expressão talvez majoritária 

no campo dos empreendimentos solidários. Devem-se 

incluir, ainda, iniciativas como os clubes de troca, que 

são formas muito específicas de práticas de economia 

solidária, constituindo uma categoria que poderíamos 

definir como uma “economia sem dinheiro”. Em seguida, 

devem-se salientar as associações de moradores que 

constituem redes de práticas econômicas solidárias.

O conceito de economia 
solidária é relativamente 
recente no Brasil, e nessa 
área atuam cooperativas 
e associações (formais 
e informais) denomina-
das empreendimentos 

solidários.
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A diversidade dos ES surpreende, pois, 

como visto, há ramificações em praticamente to-

dos os segmentos econômicos, sobretudo os mais 

importantes, o que mostra a relevância crescente 

desse segmento no mundo inteiro. 

Os ES emergem com intensidade no seio da 

sociedade civil em diferentes países promovendo 

ações em áreas como: educação, saúde, meio 

ambiente e direitos humanos, sendo reconhecidos 

pela sua capacidade de geração de trabalho e pelo 

impacto social das atividades que desempenham 

localmente, expressando a mobilização dos 

cidadãos para transformarem a realidade em 

que vivem. Caracterizam-se por serem, além 

de espaços de produção (de bens, serviços, 

empregos), espaços de socialização, de reflexão e 

ação política (ANDION, 2005). 

No Brasil, a partir do início do governo Lula, 

em 2003, houve a criação da Secretaria Nacional 

de Economia Solidária (SENAES), dirigida desde 

então pelo Prof. Paul Singer, fomentando e articu-

lando ações nesta área. A SENAES, de acordo com 

o Atlas da Economia Solidária no Brasil (2006, p. 

11), conceitua a Economia Solidária como “o con-

junto de atividades econômicas (de produção, dis-

tribuição, consumo, poupança e crédito) organiza-

das e realizadas solidariamente por trabalhadores 

e trabalhadoras sob a forma coletiva e autoges-

tionária”, destacando suas quatro características 

importantes: cooperação, autogestão, viabilidade 

econômica e solidariedade.

Cançado e Cançado (2009) consideram 

a autogestão, isto é, a autonomia do trabalhador 

enquanto gestor do seu empreendimento como 

um traço essencial dos ES, embora não seja o 

único. O contrário da autogestão é a heterogestão, 

modelo hegemônico na sociedade capitalista, 

em que a autonomia do trabalhador desaparece, 

decorrência de uma hierarquia burocrático-funcional 

institucionalizada nas organizações. Os autores 

salientam, contudo que o processo de construção da 

autogestão em ES enfrenta sérios desafios, apesar 

das possibilidades que oferece, porque as práticas 

heterogestionárias estão muito presentes na forma de 

pensar e de agir de muitos grupos de trabalhadores. 

A economia solidária tem procurado o 

fortalecimento e a união de seus atores por 

meio de redes. Esse tipo de organização reduz a 

dependência do sistema hegemônico a partir da 

troca e do compartilhamento de produtos, saberes 

e serviços. 

Nesse sentido, Mance (2008, p. 1) comple-

menta:

As Redes de Colaboração Solidária são fundamentadas 

em um sistema de produção onde não pode haver ex-

ploração nem dominação dos trabalhadores, com equilí-

brio nos processos, com uso de insumos produzidos de 

forma ecologicamente correta, e com partilha dos ex-

cedentes, havendo reinvestimento e formação de novas 

redes. A idéia é remontar cadeias produtivas, fazendo 

com que saiamos do labirinto capitalista, criando outra 

economia. 

Constata-se que o campo da economia 

solidária experimentou neste início do século XXI 

um crescimento extraordinário no Brasil e no mun-

do, no qual os atores sociais, a partir de um pro-

cesso de autogestão democrática, buscam com 

criatividade formas de inserção social, política e 

econômica e de conservação ambiental, constru-

indo alternativas sustentáveis frente à ordem he-

gemônica capitalista vigente.

Complementando sobre a economia 

solidária, Pinto (2006, p. 16) refere que:

Não se trata, portanto, apenas de se alcançar trabalho 

e renda, por meio de saídas cooperativas. Assiste-se 

também como possibilidade a emergência, a partir de 

relações mediadas pelo trabalho associado, de novos 

significados compartilhados, novas solidariedades, que 

requalificam os sentidos do trabalho, da produção, do 

consumo e das trocas. A realização desses vínculos im-

plica, também, na produção de novas identidades pes-

soais, modos distintos de autopercepção (grifo nosso).

Outra lógica econômica pode surgir a partir 

desse processo de autopercepção dos sujeitos e 

de suas relações de trabalho. Sobre essa questão, 

Eisler (2008, p. 40) concorda com o autor referido 

anteriormente afirmando ainda que:

Nós podemos ir além de práticas econômicas ineficazes, 

injustas e ambientalmente destrutivas, mas para fazer 

isso temos que examinar os fatores sociais que configu-
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ram a economia, e que são por sua vez moldados por ela. 

Em outras palavras, não podemos compreender e muito 

menos aprimorar, sistemas econômicos sem analisar tam-

bém o seu contexto mais amplo: a dinâmica psicológica e 

social das relações em todas as esferas da vida.

Os ES privilegiam o desenvolvimento segun-

do a perspectiva local, promovendo a geração e a 

circulação de renda, serviços e saberes junto aos 

atores que estão envolvidos diretamente em seu 

contexto de atuação socioprodutiva, fomentando, 

dessa forma, a sustentabilidade econômica e am-

biental de suas atividades.

O desenvolvimento local tem sido muito 

pensado e discutido no meio acadêmico e pos-

sui muitos defensores, como Fernández Durán 

(2001, p.25), que expõe sua perspectiva sobre esta 

temática a seguir:

Todas as experiências de transformações alternativas da 

sociedade a margem do mercado e da lógica patriarcal 

dominante, tem um grande valor como sementes e 

pontos de referência do que pode chegar a ser uma 

transformação em maior escala. A reconstrução 

das estruturas comunitárias, das novas áreas da 

comunidade, deve ser produzida principalmente a partir 

do local. O local, que foi submetido e desarticulado pelo 

capitalismo global, é necessário em grande medida 

restaurá-lo novamente (tradução própria).

Segundo Tenório (2007), o desenvolvimen-

to local é uma abordagem que procura reforçar a 

potencialidade do território mediante ações endó-

genas, articuladas pelos seus diferentes atores 

(sociedade civil, poder público e o mercado). De 

acordo com o autor, o desenvolvimento local pres-

supõe a reciprocidade, a cooperação e a solidarie-

dade em benefício do bem-estar socioeconômico, 

político, cultural e ambiental do local, podendo 

assumir três vertentes: econômica, guiada por 

parâmetros de mercado; social, orientada pela 

cooperação; e solidariedade ou híbrido, em que há 

orientação econômica e cooperativa estimulando 

o fomento de capital social. 

Para Baquero (2007), o capital social nasce 

de interações cotidianas, não de legislações. Pro-

move a participação coletiva e o engajamento das 

pessoas em projetos de desenvolvimento comu-

nitário e sustentável. Gera empoderamento dos 

atores sociais, o que, por sua vez, possibilita o 

bem-estar e a qualidade de vida.

Conforme Vasconcelos (2007), a economia 

solidária desenvolve princípios e valores em seus 

movimentos, como a reciprocidade e a confiança 

que acabam contribuindo na construção do capi-

tal social.

O capital social é um fator estratégico para 

a manutenção de um ES, pois ao mesmo tempo 

em que fortalece os vínculos de confiança, reci-

procidade e respeito entre seus membros, surgem 

condições necessárias para que ações e proje-

tos desenvolvam-se com grandes possibilidades 

de êxito pelo fortalecimento da sua unidade de 

propósito. Pequenas ações solidárias dentro de 

um ES podem ser responsáveis pela construção 

de um grande capital social capaz de permitir o 

enfrentamento de crises (VASCONCELOS, 2007).

Assim, de acordo com os autores citados 

anteriormente, percebe-se que a essência dos ES 

encontra-se pulsante na força coletiva dos proces-

sos que desencadeiam, na integração dos sujeitos 

em torno da unidade de princípios e na crença em 

um propósito (projeto) comum capaz de garantir 

aos sujeitos que o impulsionam condições para 

uma vida digna e ética. 

Os ES podem apresentar características 

diferentes, no sentido de cada um atender com 

mais rigor uma ou outra condição que o torne dis-

tinto de um empreendimento mercantil. A própria 

Associação, quanto a esse aspecto, apresenta al-

gumas práticas para as quais há uma maior aten-

ção e que a identificam como ES, por exemplo, a 

preocupação com a viabilização dos benefícios 

sociais aos seus associados; enquanto outras ainda 

se encontram em um processo de amadurecimen-

to, como é o caso da autogestão. 
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3 O Método Fenomenológico 
e os Procedimentos da 
Pesquisa

Moreira (2004) explica que a palavra 

fenomenologia deriva do grego, em que phainomenon 

significa aquilo que se mostra a partir de si mesmo 

e logos significa ciência ou estudo. Portanto, a 

fenomenologia é a ciência ou o estudo do fenômeno, 

do que se manifesta ou se revela por si mesmo.

Giorgi (2008) comenta que Husserl exer-

ceu influência sobre vários pensadores, entre eles: 

Heidegger, Scheler, Sartre e Merleau-Ponty, dentre 

outros. Todavia, eles se distanciaram tanto de Hus-

serl, quanto uns dos outros, adotando diferentes 

modos de interpretar a fenomenologia.  

Chauí (2005) sustenta que Husserl 

desenvolveu um método a fim de compreender 

o significado dos fenômenos, qual seja a redução 

fenomenológica. Com essa operação, a existência 

efetiva do mundo exterior é colocada entre 

parênteses, para que a investigação se ocupe apenas 

com as operações realizadas pela consciência dos 

sujeitos, sem que se pergunte se as coisas visadas 

por ela realmente existem ou não. 

A redução fenomenológica, conforme cria-

da por Husserl, é composta de dois momentos. No 

primeiro, a redução eidética, procura as essências 

ou significados dos fenômenos para os sujeitos 

investigados. No segundo momento, a redução é 

transcendental, porque visa à essência da própria 

consciência desses sujeitos enquanto produtora 

das essências ideais. Nesse sentido, coloca-se de 

lado a existência factual dos fenômenos, evidenci-

ando a sua manifestação para os sujeitos.

Coltro (2000) considera que o isolamento 

do fenômeno permite o questionamento dos pres-

supostos tidos como naturais, óbvios, da intencio-

nalidade do sujeito frente à sua realidade. Assim, 

podemos sempre constatar inúmeros sentidos e 

significados que os sujeitos expressem para quais-

quer fenômenos que façam parte de suas vivências.

Bello (2004, p. 90), profunda conhecedora 

da obra de Husserl, assim explica a análise 

fenomenológica:

A análise fenomenológica do perceber supera o plano 

da percepção e atua no nível de uma outra vivência 

que é a reflexão. Trata-se da vivência da reflexão, 

diversa da percepção e importantíssima para o ser 

humano. Podemos dizer também que refletir significa 

ter consciência: nesse caso, a consciência corresponde 

a um primeiro saber algo, não a uma reflexão sobre algo.

Ainda segundo Bello (2004), o esforço da 

fenomenologia é o de procurar entender qual é a 

origem mais profunda de um fenômeno cultural, 

ou seja, ver como as vivências são organizadas e 

como se manifestam. Portanto, trata-se de um tra-

balho analítico. A autora destaca que, para Hus-

serl, a fenomenologia é uma arqueologia, na qual é 

feito o mesmo trabalho do arqueólogo, que esca-

vando dentro da subjetividade humana, sem saber 

o que irá encontrar, vai colocando em evidência 

o significado desses fenômenos. Esses fenômenos 

são os da subjetividade que, depois, servem para 

sair da subjetividade, para compreender. 

O método fenomenológico permite 

conhecermos os sentimentos, os pensamentos e 

as vivências do indivíduo dentro da sua realidade, 

quanto às suas lembranças ou relacionadas ao seu 

próprio imaginário, descortinando os significados 

que ele lhes outorga. 

Ferraz (2004) considera que a 

fenomenologia não tem a pretensão de restringir 

o horizonte da racionalidade, mas expandi-lo 

até a sua raiz sensível. Para o autor, o mundo da 

vida husserliano (lebenswelt) é o local onde os 

fenômenos reúnem-se em sistemas de relações. 

Isso significa que as interconexões entre eles estão 

sempre presentes, o que lhes confere diferentes 

significados, conforme os diferentes contextos em 

que são apreendidos. Na pesquisa ora realizada, 

o mundo da vida dos sujeitos abordados é a 

Comunidade onde esses indivíduos praticam 

suas atividades produtivas, desempenham suas 

práticas associativas, relacionam-se com o meio 

ambiente e vivem com suas famílias. 
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Zilles (2007) enfatiza que o método 

fenomenológico tem como especificidade utilizar-

-se de conceitos típicos da Psicologia (tais como 

os conceitos de vivência, de percepção e de 

intersubjetividade), para alcançar uma ideação 

independente da experiência. 

Boava e Macedo (2008, p. 9) complemen-

tam as referências dos autores anteriormente cita-

dos (Ferraz, 2004; Zilles, 2007) tecendo a seguinte 

consideração sobre o método fenomenológico:

O método fenomenológico busca captar as essências 

do que o homem vivenciou. Mas esse homem vive em 

grupo, em uma sociedade. Ele é mutável, efêmero, per-

turbado por motivações obscuras. Ele é influenciado 

pela mídia, por sua família, sensível aos valores.

Na fenomenologia o conceito de inten-

cionalidade desempenha um papel central que 

Husserl buscou na Psicologia descritiva de Franz 

Brentano. A intencionalidade é construída a par-

tir da relação da psique com o objeto, porém isso 

não acontece simplesmente a partir do encontro 

de um corpo com outro. O caráter intencional da 

consciência em última instância acaba definindo o 

status dos atos psíquicos dos sujeitos pesquisados 

(BELLO, 2004).

Husserl (2005) enfatiza que a percepção é 

um ato que determina a significação sem que, no 

entanto a contenha. Em suas palavras, o autor ex-

plica que (2005, p. 40): 

Uma intenção dirigida a um objeto, uma vez concebida a 

partir de uma intenção conveniente, pode ser repetida e 

recriada em consonância, sem a mediação de uma per-

cepção ou de uma afiguração que de alguma maneira 

lhe seja adequada.

Conforme sugerido por Giorgi (2008), para 

uma pesquisa ser considerada fenomenológica, 

é necessário que se atente para a descrição mi-

nuciosa das vivências dos sujeitos, e não às suas 

opiniões sobre algo; e que realize, ao menos, um 

tipo de redução (eidética ou transcendental) e 

construa estruturas próprias à área do saber, a 

partir de variações livres ou imaginárias para dar 

significação ao que foi descrito.

A título de complementaridade, Carvalho e 

Vergara (2002) destacam que na fenomenologia 

não há formulação de hipóteses, mas há indução 

criativa partindo dos fatos que a teoria possa 

auxiliar na construção científica, complementando 

o método fenomenológico. 

Esta pesquisa é composta por diferentes 

momentos (coleta de descrições livres sobre os 

temas da pesquisa, realização de entrevistas e de 

observações em campo), sendo que aqui, especifi-

camente, serão apresentados os resultados do pri-

meiro momento, no qual o método fenomenológico 

pôde ser empregado de modo mais fiel, em decor-

rência da natureza dos dados obtidos (descrições).

As descrições sobre a Associação aten-

deram à estratégia de ouvir os sujeitos, focada 

neste artigo, a qual priorizou as descrições das 

duas principais lideranças da Comunidade. Os 

outros sujeitos foram escolhidos aleatoriamente, 

tendo-se a preocupação em respeitar o equilíbrio 

no número entre homens e mulheres. O total de 

descrições coletadas foi 17, sendo que destas, nove 

foram de mulheres e oito de homens. 

As respostas de cada sujeito foram 

transcritas na íntegra, imediatamente após a 

coleta dos dados realizada na Comunidade, 

para que a riqueza de detalhes observada (tais 

como as expressões, os gestos e as sensações) 

fosse preservada e mais fielmente documentada, 

conforme sugerido por Venâncio e Pessôa (2009). 

A redução fenomenológica das descrições 

teve a preocupação de adequar a linguagem 

transcrita inicialmente para uma linguagem própria 

à área do saber que serviu como base teórica da 

pesquisa (a economia solidária), para posterior 

identificação da essência do discurso de cada 

sujeito, conforme sugerido por Giorgi (2008). Todas 

as falas foram reduzidas e tiveram suas essências 

identificadas. No entanto, para fins analíticos, optou-

-se por apresentar somente alguns exemplos mais 

representativos. Foi destacada a lógica da ação 

coletiva a partir da análise conjunta das reduções 

fenomenológicas e das respectivas essências. 

Não foram abordados outros sujeitos nesta 

etapa, porque as respostas começaram a se tornar 

repetitivas, indicando a saturação empírica, fenô-

meno observado em pesquisas qualitativas, em 

que não há o acréscimo substancial de novas infor-

mações e conhecimentos, conforme Pires (2009). 
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4 Resultados

No intuito de se chegar aos objetivos propostos e respeitando os procedimentos do método 

fenomenológico, conforme preconizado por Husserl, foi formulada uma única questão geral a ser respondida 

pelos associados, solicitando que descrevessem a Associação. Essa questão possibilitou a descrição das 

vivências dos sujeitos quanto aos aspectos associativos. 

Observaram-se, a partir das respostas e do procedimento de redução fenomenológica, as seguintes 

essências: promoção de desenvolvimento local; preocupação com a política na condução da Associação; 

representação da Comunidade em relações externas; crítica a respeito da gestão atual; avaliação positiva das 

reuniões da Associação; preocupação com a continuidade da Associação; participação dos moradores e As-

sociação como fator para melhoria da autoestima da Comunidade.

O Quadro 1, a seguir, apresenta a síntese das essências identificadas a partir das descrições dos sujeitos e 

da sua redução fenomenológica, as respectivas lógicas da ação coletiva e as suas frequências, obtidas por meio 

da questão formulada.

QUADRO 1 – Essências identificadas nas descrições referentes à Associação

Essências Captadas Descrições Lógica da ação coletiva  Frequência

Promoção de 
desenvolvimento local

Complementa os bens não produzidos na 
Comunidade via cestas básicas –

D6, D7, D8, D13, D15.

Empoderamento da Comunidade para 
alavancar projetos através de um “braço 
institucional” (Associação) é favorecido.

15

Conquista de benefícios sociais para a 
Comunidade - 

D4, D11, D14, D16.

Representa o fortalecimento do grupo 
considerando as demandas coletivas –

D9, D10, D17.

Integração da Comunidade - 
D5.

Referência geral quanto ao desenvolvimento 
local promovido pela Associação

D12.

Oferta de oportunidades aos membros da 
Comunidade – 

D10.

Preocupação com a política 
na condução da Associação

D1
A participação da Comunidade é 
fundamental na definição dos rumos da 
Associação.

1

Representação da 
Comunidade em relações 
externas

D2
A Comunidade se sente melhor 
representada perante a sociedade com a 
presença da Associação.

1

Crítica a respeito da gestão 
atual

D3
A gestão da Associação necessita melhor 
estruturação com foco em resultados.

1

Reuniões da Associação são 
positivas

D3
A Associação é um local de reflexão da 
Comunidade sobre suas possibilidades e 
desafios.

1

Preocupação com a 
continuidade da Associação e 
participação dos moradores

D11
As conquistas precisam ser mantidas e 
ampliadas com o engajamento de novos 
associados.

1

Associação como fator para 
melhoria da autoestima da 
Comunidade

D16
Potencializa sentido de orgulho e 
pertencimento à Comunidade.

1

FONTE: Os autores
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Na percepção dos sujeitos, a Associação 

proporcionou à Comunidade um engajamento 

nas ações e projetos no âmbito local/regional. Há 

um circulo virtuoso desencadeado pela Associa-

ção dentro da perspectiva da economia solidária, 

gerando desenvolvimento local que se traduz na 

conquista de benefícios sociais para a Comuni-

dade (D4, D11, D14, D16), na sua integração (D5), 

na complementação de bens não produzidos via 

cestas básicas (D6, D7, D8, D13, D15), no fortaleci-

mento do grupo considerando as demandas cole-

tivas (D9, D10, D17), e na oferta de oportunidades 

aos seus membros (D10). 

Segundo o ponto de vista da Economia 

Solidária, tais resultados apontam novas possi-

bilidades econômicas, sociais e políticas que se 

descortinaram para a Comunidade por meio da 

Associação, corroborando com o pensamento de 

Pinto (2006) e Vasconcelos (2007) sobre a poten-

cialidade dos ES como polos geradores de trans-

formações e significados para a vida daqueles que 

têm envolvimento com suas atividades. Na lógi-

ca da ação coletiva, analisada pelo conjunto das 

reduções fenomenológicas anteriormente citadas, 

os sujeitos percebem o empoderamento da Co-

munidade para alavancar projetos a partir de um 

“braço institucional”, no caso, a Associação. 

Algumas descrições selecionadas a seguir 

ilustram as percepções dos sujeitos sobre a es-

sência de desenvolvimento local que a Associação 

vem possibilitando à Comunidade, a qual foi a mais 

representativa do conjunto.

Achei que melhorou muito a Comunidade depois que 

criou a Associação. A Associação foi um avanço que 

tivemos, ficamos mais conhecidos, começamos a ser 

atendidos por vários órgãos, há cursos, participações 

nas feiras (de artesanato). A Associação criou muitas 

oportunidades para a Comunidade. (M. F. R., 42 anos, 

sexo feminino).

Realizando a redução fenomenológica, 

percebemos que o sujeito descreve a Associação 

como um fator de desenvolvimento local, 

porque, a partir dela, a Comunidade tem acesso 

a oportunidades anteriormente inexistentes, 

como as cestas básicas do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a 

participação em feiras de artesanato, cursos, e 

assistência de vários órgãos do governo.

Os sujeitos pesquisados percebem a 

representatividade externa que a Associação 

possibilitou à Comunidade, sobretudo quanto 

ao acesso de benefícios sociais que antes não 

estavam disponíveis como: as cestas básicas e o 

salário-maternidade, bem como a participação em 

feiras de economia solidária em outros estados 

da federação, em determinados períodos do ano, 

para a venda de artesanato produzido com capim 

dourado. Além disso, a organização da Comunidade, 

pela Associação, garante melhores condições 

em negociação de demandas coletivas, como a 

comercialização da produção agrícola, segundo a 

sua percepção. 

A descrição a seguir ilustra alguns aspectos 

anteriormente comentados:

Desenvolvimento. Desenvolveu muita coisa. Tem assim 

a cesta do INCRA que vem pela associação, tem outra 

cestinha também. As mulheres são artesãs do capim 

dourado, participam de feiras fora. Quase todo o mês 

vão para feiras fora. A minha tia foi para Salvador e sai 

direto. Através da Associação o governo ajuda com pas-

sagens, hotéis, tudo. (M. R., 16 anos, sexo feminino).

A redução fenomenológica dessa descrição 

do sujeito mostra a Associação percebida como 

um fator que contribui para o desenvolvimento 

local, que viabiliza a participação em eventos (fei-

ras de artesanato) e o recebimento de benefícios 

sociais por meio do poder público, de acordo com 

sua percepção.

Pela Associação, a Comunidade passou a 

compor o colegiado do Programa Territórios da Ci-

dadania6 na região do Jalapão (TO) e se credenciou 

a receber recursos, como os do Projeto Casa Digi-

tal, efetivado em 2011, possibilitando cursos de in-

formática e acesso à internet na Comunidade. Além 

6 Lançado em 2008 pelo governo federal, o Programa Territórios 
da Cidadania tem como objetivo promover o desenvolvimento 
econômico e universalizar programas básicos de cidadania por 
meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial susten-
tável (Programa Territórios da Cidadania, 2009).
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disso, pode agora pleitear junto ao poder público 

o recebimento de máquinas como a polpadeira de 

frutas, para processar a produção agrícola. 

Complementando sobre a Associação, a 

descrição a seguir traduz, em grande medida, o 

sentimento que os associados passaram a nutrir por ela 

enquanto instituição representativa da Comunidade.

A Associação, pro meu ponto de vista, tem sido um bra-

ço direito da Comunidade. Através da Associação outra 

hora, muitas mulheres não tinham conseguido receber 

o salário-maternidade. E também sobre os nossos di-

reitos. A Associação tem sido a fonte de vida. O que eu 

tenho a dizer sobre a Associação é isso mesmo. O que 

a gente luta é para que ela nunca se acabe, ela não se 

enfraqueça, fique mais forte. Tem bastante gente par-

ticipando, não só os associados, mas as outras pessoas 

que são da Comunidade. (I. R., 52 anos, sexo feminino).

Realizando a redução fenomenológica, per-

cebemos que o sujeito se refere à Associação com 

muito entusiasmo, enfatizando que ela é funda-

mental para o desenvolvimento da Comunidade. 

A partir dela, a Comunidade tem acessado muitos 

benefícios sociais, como o salário-maternidade 

para as mulheres que dão à luz. Antes isso não era 

possível. O sujeito fala sobre os direitos dos mem-

bros da Comunidade, demonstrando que a Asso-

ciação ajuda com esse esclarecimento. Evidencia 

no seu discurso a preocupação com a continui-

dade da Associação para que as conquistas obti-

das sejam mantidas e ampliadas.

Além dessas essências identificadas nas 

descrições, outras surgiram, tais como: a Associação 

vista como a representação da Comunidade em 

relações externas (D2); a preocupação quanto à 

política da Associação referente ao seu processo 

sucessório (D1) e à sua continuidade (D11); além da 

Associação como fator para melhoria da autoestima 

da Comunidade (D16). Há uma descrição de um sujeito 

(D3) que ao mesmo tempo em que aponta um fator 

positivo da Associação, que são as reuniões, tece uma 

crítica a ela quanto a sua gestão atual. Isso demonstra 

outros tipos de preocupações dos sujeitos, que embora 

menos recorrentes, não deixam de ser importantes. 

Essas preocupações traduzem percepções que 

demonstram diferentes intencionalidades dos sujeitos 

em relação à Associação. Seja na condição de ente 

representativo da Comunidade em ambientes e 

situações externos, seja na condição de entidade cujo 

funcionamento e organização perpassa por aspectos 

políticos locais, ou seja, na condição de ente capaz de 

reforçar os laços afetivos e de pertencimento entre 

moradores e Comunidade. 

Sendo assim, essas dimensões não devem 

ser desprezadas enquanto foco de percepção 

dos moradores e associados, uma vez que a As-

sociação pode adquirir papéis para os quais não 

foi originalmente pensada, mas que se configu-

ram decorrentes de sua atuação no cotidiano e de 

suas repercussões no plano subjetivo dos sujeitos. 

Nesse caso, o ES poderá contribuir para o propósi-

to de se constituir em um espaço de socialização, 

reflexão, ação política e aproximação da Comuni-

dade, conforme vislumbrado por Andion (2005) e 

França Filho (2007). 

A estratégia de ouvir os sujeitos quanto 

aos aspectos subjetivos suscitados pela Associa-

ção buscou coletar as suas descrições sobre a ex-

periência associativa para que as essências de suas 

percepções pudessem ser reveladas. Esse tipo de 

abordagem mostrou-se apropriado para o entendi-

mento das vivências desses sujeitos, uma vez que 

seus aspectos perceptivos poderão suscitar dife-

rentes formas de valoração e condutas em relação 

à Associação e, em última instância, à própria Co-

munidade. Logo, pode-se reconhecer a importân-

cia do método fenomenológico como caminho 

seguro para a investigação da subjetividade. Por 

meio da adoção de uma atitude fenomenológica, 

almeja-se o retorno ao mundo vivido (anterior às 

explicações científicas), tomando-se como ponto 

de partida o olhar de seus próprios protagonistas.
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Considerações Finais

A autogestão é um dos princípios da 

economia solidária, e, nesse aspecto, a percepção 

dos sujeitos é de que ainda precisa evoluir. Tal 

fato é compreensível, pois a Associação ainda 

é uma instituição recente na Comunidade e 

requer uma melhor estruturação organizacional 

para alavancar suas ações. Entretanto, isso não 

remove os seus méritos nas conquistas sociais 

que possibilitou, as quais são significativas. É 

fundamental que a Associação fortaleça seu 

processo de autogestão, a fim de se consolidar 

como instituição política na Comunidade e ser um 

fórum permanente de discussão de seus desafios e 

possibilidades. Isso contribuirá para o aumento do 

poder de reivindicação da Comunidade perante as 

instituições públicas e o acesso a fontes de fomento 

para a aquisição de máquinas e equipamentos 

para a produção agrícola, como é desejado pelos 

associados, tão logo a Comunidade garanta o título 

de propriedade da terra. 

A Associação tem a tarefa de garantir que o 

desenvolvimento local que está possibilitando não 

perca de vista a premissa da sustentabilidade. O 

capital social acumulado pela Comunidade após 

a fundação da Associação pode ser um elemento 

estratégico para viabilizar essa meta, pois a Comu-

nidade encontra-se mais unida em prol de seus ob-

jetivos comuns desde então.

A continuidade das ações da Associação ar-

ticulando ações em redes solidárias com parceiros 

(universidade, prefeitura, organizações não gover-

namentais, governo do estado) contribuirá grada-

tivamente para a melhoria das condições de vida 

na Comunidade. 

O artigo revela a importância de uma 

instituição (Associação) conectada com os anseios 

da Comunidade na geração do desenvolvimento 

local sustentável. Esta é uma premissa defendida 

pela economia solidária que não deve ser 

menosprezada na construção de projetos voltados 

a atender demandas em contextos semelhantes. 

A partir das essências possibilitadas pela análise 

fenomenológica, verificou-se a possibilidade de 

aprofundamento da pesquisa, mas cujos resultados 

serão apresentados em um próximo artigo.

O trabalho desenvolvido pela Associação, 

desde a sua fundação em 2004, comprova a força 

dos ES na promoção do desenvolvimento local 

em suas múltiplas interfaces. Isso pode inspirar a 

criação de instituições com propósitos idênticos, 

a fim de viabilizar melhorias coletivas e oferecer 

condições para uma vida digna, ética e sustentável 

às populações de comunidades rurais com carac-

terísticas semelhantes no Tocantins. 

• Recebido em: 22/08/2011
• Aprovado em: 12/09/2011
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competitive forces of Michael Porter

Marco Antonio Nogueira1

Sergio Feliciano Crispim2

Resumo

A importância da indústria de telefonia móvel celular aumenta em ritmo acelerado no mundo 

conduzindo a vários estudos a seu respeito para maior conhecimento de sua estrutura; no Brasil, os 

resultados desses estudos apontam a crescente participação do setor de telefonia móvel em seu 

PIB. A análise e a compreensão da estrutura de uma indústria mostram as raízes de sua lucratividade 

proporcionando uma melhor visão do setor para que seus operadores possam se antecipar à 

concorrência, bem como influenciá-la ao longo do tempo. Nesse sentido, o objetivo deste artigo 

é investigar e descrever a estrutura da indústria de telefonia móvel da cidade de São Paulo, nos 

últimos três anos, à luz do modelo de concorrência ampliada de Michael Porter. Promoveu-se, para a 

análise da estrutura do setor, um estudo exploratório baseado em referencial teórico clássico sobre 

estratégia competitiva e atratividade setorial, buscando-se dados secundários para o conhecimento 

das influências externas que atuam sobre as forças competitivas descritas por Michael Porter. 

Após o estudo e interpretação dessas forças, conseguiu-se obter as informações necessárias para 

apresentar uma descrição da indústria e seu comportamento sob suas influências.

Palavras-chave: Telefonia Móvel. Forças Competitivas. Indústria.

Abstract

The importance of the mobile telephone industry increases at an accelerated rate in the world, 

leading to several studies about it in order to have better knowledge of its structure, and in Brazil 

the results of these studies indicate a growing share of the mobile phone industry in its GDP. The 

analysis and understanding of the structure of an industry show the roots of their profitability by 

providing a better view of the sector so that its operators can stay ahead of competition as well as 

influence this competition over time. In this sense, the purpose of this article is to investigate and 

to describe the structure of the mobile industry in São Paulo over the last three years, in light of 

expanded competition model of Michael Porter. For the analysis of sector structure, an exploratory 

study was performed, based in classic theoretical referential about competitive strategy and sector 

attractiveness, searching secondary data for knowledge of external influences that act over the 

competitive forces already described by Michael Porter. After the study and the interpretation of 

these forces, it was possible to obtain necessary information to provide a description of the industry 

and its behavior under their influence.

Keywords: Mobile Telephony. Competitive Forces. Industry.
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Introdução

Segundo Porter (1986), embora muitos fa-

tores possam afetar a lucratividade da indústria a 

curto prazo, o que define sua lucratividade a longo 

prazo é a ação de forças externas às empresas, 

chamadas de Forças Competitivas. A compreen-

são dessas forças e as suas causas revelam as 

raízes da lucratividade de uma indústria, propor-

cionando um quadro para antecipar e influenciar a 

concorrência (e a lucratividade) ao longo do tem-

po (PORTER, 2008).

Embora existam discordâncias dessa visão 

de Porter (1986), como as correntes de estudo 

que apontam para fatores internos à organização, 

como as teorias: da Aprendizagem (LEVITT; 

MARCH, 1988); da Agência (ROSS, 1973); da Rede 

de Relacionamento (GRANOVETTER, 1985); a 

Baseada em Recursos (BARNEY, 1991); bem como 

as Competências Essenciais (HAMEL; PRAHALAD, 

1997), dentre outras de igual importância.

Ou ainda, discordâncias mais profundas na 

abordagem central da estratégia competitiva, por 

exemplo, a estratégia “Oceano Azul” apresentada 

por Kim e Mauborgne (2005), a qual defende a ideia 

de que as empresas podem achar mercados nos 

quais possam crescer sem competição, tendo como 

base a inovação (BURKE; STEL; THURIK, 2010).

São inúmeros os artigos e livros em 

universidades e consultorias no mundo, 

referenciando-se às obras de Michel Porter, à 

sua abordagem de estratégia competitiva, com 

autores que corroboram e complementam essa 

abordagem, como Ghemawat (2000), Hitt (2005), 

Lovelock e Wirtz (2006), dentre outros, cujas ideias 

são citadas neste trabalho. Portanto, a despeito de 

algumas críticas, a contribuição de Michael Porter 

ainda é extremamente importante, mesmo que 

utilizada em conjunto com outras abordagens 

(SCHNEIDER, et al., 2008).

O referencial teórico utilizado para o 

embasamento do trabalho foram as diversas 

abordagens que têm sido desenvolvidas para 

entender como o desempenho das empresas é 

influenciado por fatores internos ou externos às 

próprias empresas. Entretanto, mantido como 

foco principal, o instrumento de análise de Michael 

Porter, o qual é um modelo que representa a 

estrutura da concorrência existente na indústria 

por meio de forças atuantes sobre a empresa, 

chamadas pelo autor de “Forças Competitivas” 

(PORTER, 1986).

1.1 Objetivo

O modelo das forças competitivas de Por-

ter (1986), segundo Brandenburger (2002 apud 

Schneider et al., 2008), passa uma imagem clara 

da indústria e atividade do negócio, assim, este ar-

tigo o utiliza para alcançar seu objetivo que é a 

descrição da estrutura do setor de telefonia celular 

na cidade de São Paulo à luz do modelo de con-

corrência ampliada de Michael Porter, no período 

de 2007 a 2010.

A delimitação em um horizonte de quatro 

anos (2007-2010) para o estudo deu-se pelo fato 

de que, segundo Porter (2008), as alterações de 

caráter temporal ou conjuntural são fundamentais 

para a análise de qualquer indústria, portanto um 

período de tempo adequado é o ciclo completo dos 

negócios para a indústria, o qual considera como 

suficiente um mínimo de três anos para sua análise.

A contribuição para o 
crescimento do PIB, dado 

pelas operadoras de 
telefonia móvel e demais 
empresas da cadeia de 
produção, é o benefício 
mais visível e claramente 
notado pela sociedade.
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1.2 Justificativa do Estudo

Hoje é impossível negar a utilidade e im-

portância da telefonia celular móvel com tecnologia 

cada dia mais evoluída e aparelhos com mais facili-

dades, propiciando à sociedade maior domínio do 

espaço, tempo e segurança, além da socialização, 

aquisição de informação, cultura e, obviamente, co-

municação. Entretanto, o tema é ainda pouco ex-

plorado se comparado à sua relevância atual, dado 

a sua importância e elevado crescimento de sua 

dependência pela sociedade contemporânea.

A contribuição para o crescimento do PIB, 

dado pelas operadoras de telefonia móvel e demais 

empresas da cadeia de produção, é o benefício 

mais visível e claramente notado pela sociedade. No 

entanto, os benefícios passam também pelo ganho 

auferido pelos usuários, que inclui o incremento 

de produtividade e o seu bem-estar ao utilizarem 

os serviços, envolvendo sentimento de segurança, 

satisfação em contatar os entes queridos, velocidade 

na troca de informações, sensação de proximidade 

nos negócios, etc. (FGV/IBRE, 2008).

2 Metodologia da Pesquisa

O tipo de pesquisa adotado em função dos 

objetivos foi o exploratório, a qual, de acordo com 

Jung (2003), consiste na coleta de dados e in-

formações sobre um fenômeno de interesse sem 

grande teorização sobre o assunto, inspirando ou 

sugerindo uma hipótese explicativa, tendo por fi-

nalidade a descoberta de práticas ou diretrizes que 

possam ser modificadas, bem como a obtenção de 

alternativas ao conhecimento científico existente.

Quanto ao procedimento para a pesquisa, 

adotou-se o levantamento bibliográfico, posto que 

tem a finalidade de proporcionar a familiaridade 

com a área de estudo a qual é objeto do trabalho 

(GIL, 2010) utilizando-se de dados secundários por 

meio de periódicos científicos, teses e dissertações, 

anais de encontros científicos do setor, jornais e 

revistas especializados, etc. 

3 Referencial Teórico

As bases conceituais serão posteriormente 

avaliadas, juntamente com os dados secundários 

a fim de proporcionar uma boa compreensão da 

indústria.

3.1 A Estratégia

De acordo com Ghemawat (2000), o termo 

“Estratégia” foi criado pelos antigos gregos para os 

quais significava um magistrado ou comandante-

-chefe militar, e que ao longo dos tempos foi 

sendo refinado focalizando sempre interpretações 

militares; entretanto, a adaptação da terminologia 

a um contexto de negócios só começou a ser 

encontrado por volta da segunda Revolução 

Industrial, na segunda metade do século XIX.

Atualmente, há quase um consenso da 

ideia de que não há uma definição única aceita 

universalmente para que se possa conceituar o 

termo Estratégia, sendo essa ideia corroborada 

por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2006), que 

expõem diferentes abordagens para o conceito, 

ora considerando-a como um plano (uma diretriz 

ou uma manobra), ora uma consistência no com-

portamento.

Em sua última abordagem para o conceito 

de Estratégia, os autores apresentam-na como 

perspectiva, consistindo não apenas de uma 

posição escolhida da organização em seu 

ambiente, mas também como ela o enxerga. Esta, 

portanto, foi a abordagem utilizada para este 

trabalho.

Di Serio e Vasconcelos (2009) apontam o 

fato de existirem quatro escolas de pensamento 

em estratégia, conforme descrito no quadro 1.
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A abordagem de Porter (1986), contemplada pela escola Clássica (de Posicionamento), é um processo 

analítico, no qual as estratégias são posições genéricas identificáveis no mercado. Assim, as estratégias saem 

desse processo totalmente desenvolvidas para serem implementadas. A estrutura do mercado dirige as es-

tratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem a estrutura organizacional (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000).

3.2 Estratégias e Forças Competitivas 

Porter (1986) relaciona cinco forças (figura 1), as quais denomina de competitivas, sendo: a rivalidade 

entre os concorrentes existentes, a ameaça dos potenciais entrantes no setor, o poder de negociação dos 

fornecedores e dos clientes e a ameaça dos produtos ou serviços substitutos.

QUADRO 1 - As escolas de Pensamento Estratégico

CLÁSSICA PROCESSUAL EVOLUCIONÁRIA SISTÊMICA

ESTRATÉGIA Formal Artesanal Eficiente Imersa

RECIONALIDADE Maximização dos lucros Vaga Sobrevivência Local

FOCO Interno (planos)
Internoo (políticas/

cognições)
Externo (mercados) Local

PROCESSOS Analítico Barganha/aprendizado Darwiniano Social

INFLUÊNCIA-CHAVE Economia/Militar Psicologia Economia/Biologia Sociologia

AUTORES PRINCIPAIS Chandler; Ansoff; Porter
Cyert e March; 

Mintzberg; Pettigrew
Hannan e Freeman; 

Williamson
Granovetter; Whitley

FLORESCEU DURANTE Anos 60 Anos 70 Anos 80 Anos 90

FONTE: adaptado Di Serio e Vasconcelos (2009)

Poder de 
Negociação dos
Fornecedores

Poder de 
Negociação dos

Clientes

Ameça dos
Novos Entrantes

Ameaça dos
Substítutos

Rivalidade
entre

Concorrentes

FIGURA 1 - As Cinco Forças de Michael Porter

FONTE: adaptado Porter (1986)
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A essência da formulação de uma estratégia 

competitiva é relacionar uma companhia ao seu 

meio ambiente, onde forças externas à indústria 

são significativas e afetam a todas as empresas 

dessa indústria (PORTER, 1986).

Se as forças competitivas são intensas em 

um determinado setor, empresa nenhuma desse 

setor obterá retornos atrativos sobre seus inves-

timentos, pois não são as características dessas 

indústrias que dirigem sua lucratividade, e sim a 

intensidade das forças competitivas dentro deste 

setor (PORTER, 2008).

3.2.1 A Ameaça de Entrada dos Novos 
Entrantes

Os novos entrantes em uma indústria trazem 

capacidade e um grande desejo de ganhar partici-

pação de mercado, o que coloca forte pressão so-

bre os preços, os custos e na taxa de investimento 

necessário para a competição, limitando o lucro 

dessa indústria, pois as empresas que já estão pre-

sentes nela devem manter os seus preços ou au-

mentar os investimentos para dissuadir os novos 

concorrentes, instalando barreiras à sua entrada. 

Essas barreiras geralmente são conseguidas 

pela economia de escala, custo de troca do cliente, 

requisitos de capital, vantagens conquistadas 

a partir de privilégios de acesso aos canais de 

distribuição, políticas governamentais restritivas e 

retaliação aos novos entrantes (PORTER, 2008). 

3.2.2 O Poder de Negociação dos 
Fornecedores

De acordo com Porter (2008), há três modos 

pelos quais os fornecedores conquistam mais 

lucratividade: cobrança de preços mais elevados, 

limitando a qualidade ou serviços, e deslocando os 

custos para participantes da indústria.

O poder de negociação de um grupo de 

fornecedores torna-se alto se ele é mais concen-

trado do que a indústria para a qual vende, não de-

pende fortemente da indústria para suas receitas, 

os participantes da indústria encontram custos de 

mudança nos fornecedores, oferecem produtos ou 

serviços que são diferenciados, e não há nenhum 

substituto para o que oferecem.

3.2.3 O Poder de Negociação dos 
Compradores

Os clientes adquirem mais e melhores ser-

viços e produtos por menos, forçando os preços 

para baixo, exigindo melhor qualidade ou mais 

serviço e, em geral, jogando os participantes da 

indústria uns contra os outros, todos à custa da 

lucratividade da indústria. 

Um grupo de clientes tem forte poder de 

negociação se existem poucos compradores, ou 

cada um dos volumes de compras são grandes 

em relação ao tamanho de um único fornecedor, 

os produtos da indústria são padronizados ou não 

diferenciados, e se os compradores enfrentam 

custos de mudança na substituição de fornece-

dores (PORTER, 2008).

Há três modos pelos 
quais os fornecedores 

conquistam mais 
lucratividade: cobrança 

de preços mais elevados, 
limitando a qualidade ou 
serviços, e deslocando os 
custos para participantes 

da indústria.
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3.2.4 A Ameaça de Substitutos aos 
Produtos ou Serviços da Indústria

Os substitutos têm a mesma função simi-

lar a um produto da indústria, porém por um meio 

diferente, não apenas limitando os lucros dessa 

indústria, como também diminuindo sua possibili-

dade de sucesso e prosperidade.

A ameaça de um substituto é alta se ele 

oferecer melhor custo-benefício do que o produto 

da indústria, e o custo do comprador em migrar 

para o substituto é baixo (PORTER, 2008).

3.2.5 A Rivalidade Entre os Concorrentes 
Existentes na Indústria

A alta intensidade na rivalidade limita a 

rentabilidade de uma indústria, e essa rivalidade 

se torna maior principalmente se os concorrentes 

forem numerosos ou aproximadamente iguais em 

tamanho e poder, ou o crescimento da indústria é 

lento, ou, então, se as barreiras de saída são altas 

e os presentes são altamente comprometidos 

com o negócio e têm aspirações de liderança 

(PORTER, 2008).

3.2.6 Variáveis Adicionais aos 
Determinantes das Forças 
Competitivas

Segundo Ghemawat (2000), anos após do 

desenvolvimento da estrutura das forças com-

petitivas, surge a proposta para complementá-

la, denominada Rede de Valor, a qual destaca o 

papel crítico desempenhado pelos complemen-

tadores, ou seja, os participantes da indústria 

dos quais os clientes compram produtos ou ser-

viços complementares.

Esses complementadores podem ser vistos 

como uma imagem dos concorrentes, inclusive 

dos novos entrantes e substitutos, aumentando a 

disposição dos clientes em adquirir os produtos e 

serviços do setor que possuam complementadores 

que os satisfaçam.

4 Análise da indústria de 
telefonia móvel celular na 
cidade de São Paulo

A estrutura a ser analisada é a da indús-

tria de telefonia móvel celular da cidade de São 

Paulo, que hoje é atendida pelas operadoras 

de telefonia celular: Vivo, Claro, TIM, Oi (tendo 

seus históricos apresentados no quadro 2); bem 

como a operadora UNICEL – AEIOU (Banda3 E), 

que devido ao seu pequeno porte e pouquíssima 

presença no mercado, não é mencionada neste 

trabalho, pois não influencia significativamente 

na estrutura do mercado.

A tabela1 apresenta o desempenho finan-

ceiro das quatro operadoras nos últimos três 

anos, com exceção da OI, que apresenta os re-

sultados dos últimos dois anos, devido a sua en-

trada tardia no mercado paulista (2007/2008).

3 A expressão “Banda”, usada na telefonia celular, serve para identificar a 
faixa de frequência utilizada pela operadora.

QUADRO 2 – Histórico das Operadoras Atuantes na 
Região III

EMPRESA HISTóRICO

VIVO

A Vivo formada inicialmente por uma joint venture 
controlada pela Telefonica e Portugal Telecom, em 
dezembro de 2002 a partir de 7 prestadoras de 
celular nas Bandas A e B. Em jl/2010, a Telefonica 
compra da Portugal Telecom sua participação na 
Vivo. Atuante em São paulo na Banda A.

CLARO

A Claro é uma subsidiária da América Móvil para 
o Brasil e em 2003 compra a BCP. Adquiriu em 
2004 a licença para atuar na Banda E. Atuando 
em São Paulo na Banda B.

TIM

A Tim é controlada pela Telecom Itália. Aúltima 
aquisição da TIM foi a Intelig em mar/2009, 
contudo a compra e início de operação só foram 
homologados em mai/2010. Atuando em São 
Paulo na Banda D.

OI
Iniciou suas operações em 2002. Em 2003 dá-se 
a aquisiçãoda oi pela Telemar, entrando em opera-
ção no estado de São Paulo em 2007 (Banda M).

FONTE: elaborado pelo autor com dados extraídos 
dos sites das operadoras (2010)
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TABELA 1 – Desempenho Financeiro das Operadoras

R$ milhões
VIVO CLARO TIM OI

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009

Receita Bruta 19.576 22.212 22.872 12.557 15.074 15.789 17.215 18.321 18.157 11.316 12.609

Receita Líquida 13.854 15.819 16.363 9.988 11.528 12.016 12.442 13.147 13.106 7.633 9,063

EB IDTA 3.546 4.868 5.218 2.501 2.724 2.906 2.840 2.899 3.060 2.011 1.989

Margem EBITDA 25,60% 30,80% 31,90% 25,00% 23,60% 24,20% 22,80% 22,10% 23,30% 26,40% 21,90%

EBIT 843 1.837 1.961 327 495 476 546 491 477 670 461

Lucro Liq. -100 390 858 201 977 1.735 68 180 215 523 392

FONTE: adaptado Teleco (2010)

30%

22%

13%

35%

VIVO

CLARO

TIM

OI

VIVO CLARO

Quantidade de Celulares 
na Região III em jul/10

TIM OI

16.542

13.954

10.333

6.319

A área de abrangência que cobre a capi-

tal paulista denomina-se Região III, sendo que os 

gráficos 1 e 2 apresentam a divisão do mercado 

nesta área.

GRÁFICO 1 – Divisão de Mercado da Região III

FONTE: Adaptado Teleco (2010)

GRÁFICO 2 – Celulares na Região III

FONTE: Adaptado Teleco (2010) 

A intensidade das forças competitivas afeta 

os preços, os custos e os investimentos necessários 

para competir, assim as forças são diretamente 

ligada às demonstrações de resultados e balanços 

dos participantes da indústria num período de 

tempo (PORTER, 2008).

A participação de mercado das operadoras 

na Região III, nos últimos cinco anos, é apresentada 

no gráfico 3.

GRÁFICO 3 – Participação de Mercado das Operadoras na 

Região III nos últimos cinco anos

FONTE: Adaptado Teleco (2010)
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4.1 A Rivalidade Entre os Concorrentes

A competição de preços, gerada pela rivali-

dade, é muito destrutiva para a rentabilidade da 

indústria, pois transfere os lucros diretamente da 

indústria aos seus clientes, a partir de uma guerra 

de preços, levando-os a prestarem menos atenção 

às características do produto e serviço. A concor-

rência de preços é mais susceptível de ocorrer se 

produtos ou serviços dos concorrentes são quase 

idênticos, e há poucos custos de mudança para os 

compradores (PORTER, 2008).

4.1.1  A Lucratividade da Indústria

A lucratividade devido ao porte dos concorrentes

O nível da rivalidade é o que estabelece o 

potencial de lucro da indústria, tornando-se maior 

se os concorrentes do setor são aproximadamente 

iguais em tamanho e poder (PORTER, 2008).

A rivalidade no setor intensificou-se princi-

palmente no mercado paulista, no qual a entrada 

de mais um concorrente no setor, principalmente 

por uma operadora de mesmo porte, como a Oi, 

que se iguala em tamanho e poder com os demais 

concorrentes (TELECO, 2010).

A lucratividade devido aos custos fixos das 

operadoras

O custo fixo elevado é outro fator que acirra a 

concorrência no setor diminuindo sua lucratividade 

(PORTER, 2008), conforme se verifica na indústria de 

telefonia móvel (observado no gráfico 4), pois amplia 

a pressão sobre as operadoras para que mantenham 

a capacidade total na operação de atendimento aos 

clientes, preenchida por meio de descontos. 

GRÁFICO 4 – Lucro líquido das operadoras do setor de 

Telefonia Móvel Brasileiro (1T2009)

FONTE: Teleco (2010)

A indústria apresenta elevados custos fixos 

e baixas margens de lucro para as empresas, am-

pliando a pressão sobre elas para que mantenham 

a capacidade total na operação de atendimento aos 

clientes, preenchida a partir de descontos, elevando o 

poder de negociação do cliente.

A lucratividade devido à diferenciação dos 

serviços prestados pelas operadoras

De acordo com Porter (2008), a concorrên-

cia de preços, e, em consequência, a diminuição 

da lucratividade é mais susceptível de ocorrer se 

os produtos ou serviços dos concorrentes forem 

muito parecidos, causando pouco custo de mu-

dança aos clientes.

Hoje, o serviço oferecido ao cliente no setor 

de telefonia móvel é um dos principais fatores para 

a escolha da operadora e inclui o envio de infor-

mações mais sofisticadas, como gráficos, figuras, 

fotos, sons, vídeo, oferta de jogos e aplicações 

corporativas. 

Entretanto, nesse cenário de forte concor-

rência, toda novidade em termos de serviços, é 

rapidamente copiada pelo concorrente e muitas 

vezes não chegando a ter tempo suficiente para 

OI

TIM

CLARO

VIVO
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O nível da rivalidade é o 
que estabelece o poten-
cial de lucro da indústria, 
tornando-se maior se os 

concorrentes do setor são 
aproximadamente iguais 

em tamanho e poder. 
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se tornar um diferencial competitivo (LOVELOCK; 

WIRTZ, 2006).

As quatro operadoras oferecem preços 

menores (aproximadamente iguais), para chama-

das de longa distância efetuadas com o Código de 

Seleção da operadora pertencente à operadora de 

telefonia fixa controlada pelo mesmo grupo. 

4.2 O Poder de Negociação dos 
Fornecedores

Muitas empresas, além do fornecimento de 

equipamentos às operadoras, oferecem, também, 

integração e soluções sistêmicas para a operação 

e os serviços de telecomunicações, criando, as-

sim, parcerias exclusivas com essas operadoras, o 

que lhes permite implantar uma rede customizada 

com equipamentos e soluções próprios, propor-

cionando-lhes um grande poder de negociação 

frente às operadoras, atribuído principalmente 

ao custo de troca para elas por outro fornecedor 

(GALINA, 2005).

Quanto aos fornecedores de aparelhos de 

celular, nos últimos anos, multiplicaram-se e seu 

poder de negociação demonstrou-se intenso em 

função da relevância dos aparelhos tanto para 

atrair o cliente de outra operadora, quanto para 

fidelizá-lo (QUINTELLA; COSTA, 2008).

4.2.1 Os Smartphones4

A importância dos Smartphones com toda 

sua versatilidade e funcionalidades pode ser men-

surada pelas vendas desses aparelhos no mundo 

(gráfico 5).

GRÁFICO 5 – Smartphones: no total de telefones 
celulares vendidos no mundo

FONTE: Gartner Research out/2010

Segundo a Gartner Research (2010), os 

Smartphones se tornaram o objeto de desejo por 

concentrar em único aparelho (portátil e móvel) 

as funções do telefone celular (voz) e de dados, 

geralmente executadas em um computador pessoal.

A partir dos mais variados serviços aces-

sados por aplicativos, o Smartphone torna-se um 

dispositivo essencial e indispensável para o cliente, 

concentrando informações, ferramentas de orga-

nização de sua vida pessoal e profissional e acesso 

a serviços de entretenimento. 

4.3 O Poder de Negociação dos Clientes

Porter (2008) afirma que o poder de nego-

ciação dos clientes frente às empresas varia princi-

palmente devido aos seguintes fatores: 4 Smartphone é um telefone celular com funcionalidades avançadas que 
podem ser estendidas por meio de programas executados no seu sistema 
operacional.
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executadas em um 
computador pessoal.



140

4.3.1 A Sensibilidade aos Preços

Sensibilidade devido ao valor representativo do 
serviço

De acordo com Porter (2008), o cliente 

aumenta seu poder de negociação se sua sensi-

bilidade ao preço do produto ou serviço que está 

adquirindo também for alta, e ela será alta se o 

produto ou serviço representar uma fração signifi-

cativa da sua estrutura de custos e orçamento. 

Complementando essa abordagem de 

Porter, Lovelock e Wirtz (2006) afirmam que uma 

elevada percepção na variação de preços induz 

o cliente a buscar opções para a troca do serviço 

que não o satisfaz. Quando existe a possibilidade 

de troca e seu custo é aceitável, ele fortalece seu 

poder de negociação frente à sua operadora de 

telefonia celular, devido à possibilidade de poder 

optar por outra operadora a qualquer momento.  

Segundo o IBGE (2010), o gasto médio 

mensal da família brasileira com o celular é de R$ 

26,00 por mês, de acordo com sua pesquisa de 

orçamento familiar de 2009, representando apenas 

1% do gasto total da família brasileira (gráfico 6).

GRÁFICO 6 – Distribuição da despesa mensal da família brasileira

FONTE: IBGE (2010)
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Sensibilidade devido à informação

As operadoras apresentam ao cliente infor-

mações sobre seus produtos e a composição dos 

seus pacotes de serviços pelas suas lojas, sites insti-

tucionais na internet, não sendo, entretanto, muito 

fácil tal comparação (QUINTELLA; COSTA, 2008).

Essa razoável quantidade de informações 

disponibilizadas pelas operadoras deveria facilitar 

a comparação das ofertas e preços institucionais, 

aumentando a sensibilidade do cliente em rela-

ção a eles. Entretanto, a dificuldade de se fazer 

tal comparação vem do fato de que os bônus e 

promoções existentes no mercado tornam a estru-

tura de preços complexa, dificultando sua quanti-

ficação para comparação, e a principal causa para 

essa dificuldade é que os preços utilizados nem 

sempre consideram as promoções existentes. 

Segundo Lopes (2005), embora exista legis-

lação pertinente para a composição de tarifas tele-

fônicas na telefonia celular pela oferta de um plano 

básico, no qual constem os itens da cesta tarifária 

e como será definido o valor de cada um deles, 

essa legislação também permite às operadoras 

ofertar Planos Alternativos aos seus clientes.

Hoje, as tarifas autorizadas que compõem 

o plano básico da telefonia celular são pouco sig-

nificativas nesse mercado devido à intensa com-

petição entre as operadoras de telefonia celular, que 

faz com que os planos alternativos sejam inúmeros e 

consideravelmente dominantes. 

Atualmente, mais de 97,5% dos clientes 

preferem planos alternativos (LOPES, 2005), com 

destaque para o pré-pago, que atende mais de 

82,32% dos clientes no Brasil, conforme tabela 2.
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TABELA 2 – Celulares Pré-Pagos no Brasil 

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Celulares 153.673.139 159.613.507 166.120.788 173.959.368 179.109.801 185.134.974

Pré-Pago 81,61% 81,82% 81,21% 82,55% 82,48% 82,32%

FONTE: TELECO (2010)
Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo. 

4.3.2 A Diferenciação dos Produtos ou Ser-
viços Oferecidos pelas Operadoras

A baixa diferenciação dos serviços oferecidos 

é observada entre as quatro operadoras de São 

Paulo, bem como o atendimento aos mesmos tipos 

de clientes, aumentando, dessa forma, a facilidade 

de troca de prestadora de serviços pelo cliente, 

ou seja, conforme dito por Porter (2008), leva ao 

aumento do seu poder de negociação frente às 

prestadoras desses serviços.

Essa percepção da baixa diferenciação entre 

os serviços das operadoras só não é maior devido à 

dificuldade de comparação diante de tantos planos, 

bônus e prêmios repentinos e por curta duração, 

promoções que vêm e vão com frequência, 

descontos variados e atrelados às mais diversas 

condições de contratações dos planos (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2010).

Diferenciação quanto a Tecnologia 3G

Segundo a Folha de São Paulo (2010), da 

mesma forma que o cliente encontra dificuldade 

na percepção dos preços, também a encontra 

quando necessita diferenciar os serviços das 

operadoras quanto ao aspecto tecnológico.

Embora todas as operadoras transmitam 

com tecnologia 3G (terceira geração da telefonia 

celular) em São Paulo, existem ofertas de planos 

com diferentes limites de tráfego e velocidade de 

transmissão, diferentes prazos de validade para 

aquisição desses planos, bem como a diversidade 

dos aparelhos celulares ofertados pelas operado-

ras que influenciam na qualidade da recepção do 

sinal e, por fim, no desempenho total percebido 

pelo cliente do serviço prestado.

Diferenciação quanto às áreas de cobertura das 

operadoras

Em novembro de 2010, o jornal A Folha de São 

Paulo testou os serviços de banda larga móvel uti-

lizada para os mais diversos serviços – não somente 

pelos computadores pessoais, mas também pelos 

Smartphones – das quatro operadoras atuantes em 

São Paulo (Claro, Oi, TIM e Vivo), constatando a in-

satisfação dos clientes pela qualidade do serviço 

que, aparentemente, não poupam ou fazem qual-

quer distinção entre uma ou outra operadora. 

Em seus testes, apresentados no gráfico 

7, segundo o jornal, o download (recebimento de 

dados) nos finais de semana não ultrapassou de 60% 

da velocidade contratada, e em dias úteis isso fica 

ainda mais crítico, com a velocidade média inferior 

à metade da contratada nos planos de adesão 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2010). Além da velocidade, 

outro problema percebido nos testes, constatado 

pela ANATEL (2010) e por órgãos de defesa do 

consumidor, é o da instabilidade do serviço.

A qualidade do serviço se altera rapidamente 

devido à enorme variação da velocidade, ou 

seja, uma página que é visualizada quase que 

instantaneamente, poucos minutos depois fica 

parada sem razão aparente, bem como as quedas 

na conexão também são constantes (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2010).
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GRÁFICO 7 – Testes de desempenho do serviço 3G em 
São Paulo

FONTE: Folha de São Paulo (Nov/2010)

4.3.3 Diminuição dos Custos de Mudança 
pelo cliente devido à Portabilidade 
Numérica 

A ANATEL (2010), por meio da Resolução 

460, de 10 de março de 2007, instaurou a portabi-

lidade numérica de telefonia, tornando o número 

do celular independente da operadora do cliente, 

ou seja, consiste em um benefício que permite a 

troca de operadora de telefonia (móvel e fixa) com 

a manutenção do mesmo número de telefone.

Iniciada gradativamente em pequenos mu-

nicípios em setembro de 2008, e em vigor em todo 

o país no período de 2 de março de 2009 a agosto 

de 2010, 5,5 milhões de usuários já haviam trocado 

de operadora (TELECOM, 2010).

4.4 Potenciais Candidatos à Indústria 
(Novos Entrantes)

Conforme Porter (2008), a simples percepção 

das empresas que estão prestes a entrar em uma in-

dústria, apresenta uma pressão sobre os preços, cus-

tos e taxa de investimento, necessários à permanên-

cia nessa indústria, ou seja, para que as empresas já 

atuantes no setor continuem a competir. 

Corroborando com Porter (1986), Hitt (2005) 

diz que essa ameaça das novas empresas limita a 

lucratividade da indústria, restando às empresas 

presentes no setor aumentarem seus investimentos 

até níveis suportáveis, para dissuadir as entrantes, 

portanto, não é propriamente a entrada, mas sim a 

simples ameaça de entrar em um setor que mantém 

a baixa lucratividade desse setor. 

800

600

400

200

0

V
e

lo
c
id

a
d

e
 e

m
 k

b
p

s

Operadoras de Telefonia Celular em São Paulo

Claro Vivo Oi TIM

Dias Úteis

Fim de Semana

Média

4.4.1 Os Requisitos de Capital como bar-
reira de entrada

Embora o capital por si só não impeça a en-

trada de novas empresas no setor, ele pode ter um 

forte poder de dissuasão sobre os novos concorren-

tes, pois é importante para aquisição de expansões 

de equipamentos e instalações possibilitar o finan-

ciamento de produtos a clientes, construir estoques 

e suprir perdas do capital inicial (PORTER, 2008).

O capital como barreira de entrada dá-se, 

também, na exigência dele para a aquisição de no-

vos clientes, bem como para os subsídios nos apa-

relhos celulares como estímulo à adesão de novos 

clientes (TELECOM, 2010).

4.4.2 Políticas Governamentais Restritivas 

O governo por uma legislação restritiva, 

desde a concessão para as licenças de operação 

até o controle da atuação das operadoras, impõe 

forte barreira à entrada de novos concorrentes no 

setor (TELECOM, 2010).

4.4.3 As Operadoras Virtuais de Telefonia 
Móvel (MVNO)5

Segundo a ANATEL (2010), as operadoras 

virtuais serão uma espécie de representantes co-

merciais das companhias de telefonia e daquelas 

que operarão em nome próprio, por meio do com-

partilhamento das redes atuais.

Essas operadoras virtuais deverão começar 

a atuar ainda no segundo semestre de 2011 à me-

dida que forem concluídos os acordos entre as 

operadoras virtuais e as concessionárias, ocor-

5 A ANATEL (2010) autorizou em novembro de 2010 a criação de Operado-
ras Virtuais de Telefonia Móvel (MVNO – Mobile Virtual Network Operator).
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rendo, então, a ampliação substancial dos serviços 

de telefonia móvel, com a oferta de pacotes de 

produtos e serviços por empresas interessadas em 

atrair clientes. 

4.5 Substitutos

A rentabilidade e o crescimento da indústria 

são afetados quando existe ameaça dos substitu-

tos aos serviços e produtos da indústria, portan-

to, quanto maior for o custo benefício oferecido 

pelo substituto, maior será sua ameaça à indústria, 

como da mesma forma que quanto menor for o 

custo de mudança para o comprador, maior será a 

ameaça do substituto à indústria (PORTER, 2008).

A era digital transformou a estrutura da in-

dústria de telecomunicações, trazendo novos ser-

viços e possibilidades da satisfação das necessi-

dades dos clientes por meio de outros meios além 

dos usualmente oferecidos pelas operadoras de 

telefonia celular, como a VoIP6, WIMAX7 e SME8. 

4.5.1 A Voz sobre IP (VoIP)

De acordo com a TelecomVisions (2010), a 

pesquisa da Gartner Research (2010) estima que, 

em 2019, mais da metade do tráfego de voz móvel 

no mundo usará uma solução VoIP ponta a ponta, 

a qual admite que esse tráfego ameaça as tradi-

cionais operadoras do setor. Atualmente, empre-

sas, como Skype e outras, apostam no VoIP numa 

disputa direta pelo mercado e que deverá exigir a 

intervenção dos órgãos reguladores. 

O levantamento chama a atenção para o 

fato de que somente com a disseminação das re-

6 A ANATEL (2010) conceitua VoIP (Voice over Internet Protocol) como um 
conjunto de tecnologias que usam a Internet ou redes do IP privadas para 
a comunicação de voz.

7 Redes metropolitanas baseadas em micro-ondas denominada de WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mun-
dial para Acesso de Micro-ondas).

8 Serviço Móvel Especializado, também conhecido como Trunking ou siste-
ma troncalizado. 

9 Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, que é utilizada por 
produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede 
local sem fios.

10 CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (em Telecomunicações 
da Telebrás).

des de quarta geração da telefonia móvel celular 

(4G), prevista mundialmente para 2017, o VoIP 

móvel poderá se desenvolver e ser disseminado 

de forma mais efetivo, principalmente em função 

da qualidade do serviço ofertado ao consumidor.

4.5.2 O WiMAX

A exemplo do que ocorre na rede de tele-

fonia celular, o WiMax é implantado em células, e 

a partir da estação base é possível a transmissão 

para uma estação terminal que fornece acesso a 

uma rede local (WiFi9, por exemplo), ou direta-

mente até os dispositivos dos usuários (TELECO, 

2010), já existindo empresas brasileiras, como a 

WxBR e a Radio MaxBr, que, em parceria com o 

CPqD10, desenvolvem sistemas de transmissão 

sem fio com tecnologia WiMAX. 

4.5.3 O Serviço Móvel Especializado – 
SME (Trunking) 

É um serviço muito semelhante ao serviço 

celular (que tem como principal operadora a Nex-

tel) e essencialmente oferecido às pessoas jurídi-

cas ou grupos de pessoas caracterizados pela 

realização de atividade específica, não sendo per-

mitido às pessoas físicas individualmente. 

São sistemas compostos por uma central 

repetidora (e rádios móveis e/ou portáteis), tal 

como um sistema convencional, porém ela é de 

propriedade de concessionária dos canais de ra-

diocomunicação, a qual presta o serviço de trans-

missão dos sinais de voz e dados entre os usuários 

do sistema, ficando os usuários livres da aquisição 

da infraestrutura própria e licença de operação, 

possibilitando o uso por pequenas e grandes em-

presas (TELECO, 2010).
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Considerações Finais 

A análise de um setor é decorrência de cui-

dadoso estudo e interpretação de dados e informa-

ções, e, após o estudo das forças competitivas da 

indústria de telefonia celular de São Paulo, consegui-

mos obter as informações necessárias para apresen-

tar uma descrição da indústria e seu comportamen-

to sob suas influências, objetivo deste artigo.

Apresenta-se, a seguir, a descrição dessas 

forças competitivas quanto às suas principais carac-

terísticas, analisando a pressão que cada uma im-

põe ao setor. 

Quanto à Rivalidade dos Concorrentes

A concorrência de preços e a diminuição da 

lucratividade, segundo Porter (2008), é mais sus-

cetível de ocorrer se os produtos ou serviços dos 

concorrentes forem muito parecidos, e essa baixa 

diferenciação entre os produtos e serviços das opera-

doras foi exatamente o encontrado no estudo.

Os clientes, encontrando baixo custo de 

mudança, forçam os concorrentes a oferecerem 

bônus, descontos e planos cada vez mais atrativos, 

em troca de sua fidelização, fazendo com que to-

dos os concorrentes suportem, dessa forma, uma 

elevação dos seus custos que já são muito altos.

Como forma de amenizar esses elevados cus-

tos fixos, a análise realizada da indústria revela uma 

forte tendência pela concentração de atores no mer-

cado e a convergência fixo/móvel na indústria de 

telefonia móvel, por meio de fusões e aquisições. 

O aumento da rivalidade, gerado pelos fa-

tores mencionados, é amenizado pelo fato de o 

mercado ter ainda muito a crescer, ou seja, longe 

de se saturar e, portanto, ainda atrativo. Esse 

cenário é comprovado pelo fato de que editais de 

habilitação de novas licenças de atuação, seja por 

meio de novas bandas ou de nova modalidade de 

atuação no mercado (por exemplo, as operadoras 

virtuais de telefonia móvel), são colocados no mer-

cado e ainda atraem muitos interessados de em-

presas do mundo inteiro.

Quanto ao Poder de Negociação dos Fornecedores

Percebe-se forte dependência das operado-

ras com os seus parceiros estratégicos no forneci-

mento de infraestrutura, rede e serviços, que são 

customizados com soluções próprias dos fornece-

dores, e, em consequência, aumentando muito o 

custo de troca de fornecedores desses equipa-

mentos e serviços para as operadoras.

Quanto aos fornecedores de aparelhos ce-

lulares, também possuem significante e crescente 

poder de negociação frente às operadoras, devido 

à importância desses aparelhos tanto para atrair o 

cliente de outra operadora como para fidelizá-lo. 

Os Smartphones e seus aplicativos podem 

alterar o poder de negociação entre as operadoras 

e os fabricantes desses aparelhos, pois estes pare-

cem ter entendido que os clientes não compram 

produtos, eles os contratam para realizar certas 

tarefas e estão cada vez mais se envolvendo na 

oferta de serviços de valor adicionado.

Quanto à Ameaça dos Novos Entrantes 

O setor de telefonia em São Paulo, assim 

como em todo o país, é regido por uma legisla-

ção que limita os novos entrantes por meio de leis 

específicas, formando barreiras de entrada muito 

fortes nessa indústria.

Essas políticas, entretanto, dão sinais de 

uma flexibilização, como a permissão de empresas 

que não atuam no setor de telecomunicações a 

participarem da indústria, sendo denominadas 

de Operadoras Virtuais de Telefonia Móvel, bem 

como o leilão de mais bandas de frequência no 

setor, permitindo novos entrantes na indústria. 

A competição na indústria é ampliada por essas 

políticas e o seu cenário pode mudar com essas 

recentes medidas.

Outra forte barreira é a de utilização dos 

recursos preexistentes, dado pela compra de em-

presas de telefonia móvel por outras de telefonia 

fixa, que geralmente têm um porte muito maior e 

são mais rentáveis. As empresas de telefonia fixa 

utilizam parte de sua infraestrutura, serviços e 

clientes já existentes, tornando a competição ex-

tremamente difícil para outras empresas que não 

possuem as mesmas facilidades e recursos. 
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Com a redução do número de empresas na 

indústria, o cenário mostra poucos e fortes par-

ticipantes que conseguem ganhos importantes, 

ou pelo menos, melhores do que se houvesse um 

número maior de competidores em que a concor-

rência no setor seria maior e a lucratividade menor, 

o que explica os movimentos de reorganização 

operacional e societária das diversas operadoras 

no setor de telefonia móvel. 

Quanto ao Poder de Negociação dos Clientes

Quanto ao poder de negociação dos clien-

tes, verificou-se que aumentou muito com o ad-

vento da portabilidade numérica, diminuindo, des-

sa forma, o custo de troca por outras operadoras 

que melhor lhes atendam, e acirrando a disputa 

das operadoras por esses clientes. 

Quando se analisa as informações obtidas 

por meio dos dados secundários do que ocorre 

com o cliente na condição de pessoa física, 

verifica-se que o aumento do poder de negociação 

poderia ser maior ainda se a sensibilidade desses 

clientes também fosse maior devido a uma maior 

relevância dos preços em seu orçamento ou do 

nível de informação recebida. 

O aumento do poder de negociação dos cli-

entes em geral, deu-se também pelo fato de uma 

maior consciência de seus direitos nas últimas déca-

das e de um maior amparo legal por parte dos órgãos 

governamentais, o que o tornou mais exigente com a 

qualidade dos produtos ou serviços prestados.

Quanto à Ameaça dos Substitutos

No caso da ameaça dos substitutos, verifi-

cou-se que ela não é elevada, pois o setor encon-

tra-se pouco ameaçado, principalmente devido à 

legislação vigente no país.

Esse cenário pode alterar-se com a recente 

autorização da ANATEL (2010) à criação das 

Operadoras Virtuais, sendo que, como operarão no 

atacado adquirindo os minutos a preços inferiores 

aos cobrados pelas concessionárias dos clientes 

que atendem no varejo, a possibilidade de maior 

competição no setor é grande.

Outro fator que poderá alterar o cenário 

atual é quanto à chegada da tecnologia 4G, que 

permitirá ao serviço VoIP uma força muito grande 

em termos de competitividade, proporcionando 

serviços de alta qualidade a custos provavelmente 

muito menores, aumentando, consequentemente, 

a participação de operadoras que já utilizam a 

VoIP como base de transmissão de seus serviços.

O WIMAX, com áreas bastante delimitadas de 

atuação, e o SME, atualmente sendo oferecido so-

mente a clientes corporativos, tornam a ameaça de 

substituição de tais substitutos bastante limitada.

Embora o SME seja um serviço diferencia-

do dos serviços oferecidos pelos concorrentes do 

setor, essa diferenciação baseia-se principalmente 

no preço de seus serviços.

Limitações e Sugestões 

No decorrer do trabalho, algumas limita-

ções restringiram a atuação do autor, influencian-

do seu nível de detalhamento e aprofundamento, 

as quais se apresentam a seguir. A análise do setor 

de telefonia celular no Brasil, principalmente em 

São Paulo, região que mais cresce no país e foco 

deste estudo, é muito difícil dada à velocidade das 

alterações no cenário no qual essa indústria está 

inserida, e por esse motivo o risco de desatualiza-

ção do estudo torna-se muito grande.

Como limitação encontrada, pode-se citar 

a ausência de fatores intraorganizacionais das em-

presas, que também afetam sua competitividade e 

lucratividade, conforme mencionado na introdução 

deste artigo. Esses fatores não foram contempla-

dos, uma vez que o propósito do artigo foi descrever 

a indústria somente sob a ótica de Porter.

Entretanto, uma continuidade deste estudo 

poderá abordá-los como forma de aprofunda-

mento do assunto, o qual poderá tratar também 

de detalhes sobre outros construtos, por exemplo, 

o papel da regulação governamental no setor, por 

meio de pesquisa com clientes e entrevistas com 

todos os executivos atores em cada uma das cinco 

forças competitivas.

• Recebido em: 23/02/2011
• Aprovado em: 22/07/2011
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Resumo

Este estudo foi realizado com o intuito de analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação 

de uma empresa de reciclagem de resíduos gerados pela área da construção civil – entulhos da 

classe A –, em Curitiba e Região Metropolitana. A partir do estudo bibliográfico e pesquisa de 

mercado realizados, foi possível adquirir conhecimentos sobre o tema e mercado em que o setor de 

atividade da empresa está inserido de maneira mais aprofundada, possibilitando o entendimento 

a respeito de conceitos e definições sobre a construção civil, produtos de reciclagem, possíveis 

clientes, concorrentes, fornecedores, legislação específica, além da compreensão a respeito dos 

planos relacionados à viabilidade econômico-financeira, como plano legal, de marketing, operacional, 

administrativo, financeiro, entre outros. A atividade avaliada foi a de reciclagem de resíduos da 

construção civil – entulhos da classe A – e, após todos os cálculos, variáveis envolvidas e diretrizes 

bases para a elaboração do estudo, concluiu-se que o projeto é viável, pois trouxe um valor presente 

líquido (VPL) positivo de R$ 381.834,14, uma taxa interna de retorno (TIR) de 21,15% no período 

considerando uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 9% ao ano e, consequentemente, gerando 

um prazo médio de retorno (payback) de 3 anos, 7 meses e 6 dias, o que demonstra a condição de 

correr o risco de implantá-lo, além do apelo ecologicamente correto.

Palavras-chave: reciclagem de resíduos, construção civil, classe A, viabilidade econômico-
financeira.

Abstract

This project was developed with the intention to analyze financial and economic viability indexes 

for installing a company that recycles class A waste from civil construction in Curitiba and the 

metropolitan region. Through bibliographic studies and market research it was possible to obtain 

knowledge about the theme of this project and the market where the company is involved with in 

a deeper way, making it possible to understand concepts and definitions about civil construction, 

recycled products, possible clients, competitors, suppliers, legislation and plans about financial and 

economic viability indexes as well, such as legal plan, marketing plan, operating plan, administrative 

plan, financial plan, and others. The evaluated activity was to recycle class A civil construction 

waste, and after all the calculations, variables involved and basics directions to prepare the study, 

the conclusion was that the project is viable because it had a positive net present value of R$ 

381.834,14, an internal rate of return of 21,15% in the period, considering an attractiveness minimum 

rate of 9% per year, which resulted in a payback of 3 years, 7 months and 6 days, showing the 

condition to take the risk of installing this company, besides its ecological appeal.

Keywords: waste recycling, civil construction, class A, economics and financial viability.
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Introdução

A construção civil é um dos setores mais 

importantes da economia brasileira em função de 

sua absorção de mão de obra e constante criação 

de empregos. 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, o setor 

da construção civil tem importante papel no processo 

de crescimento e redução do desemprego, dada sua 

capacidade de rapidamente gerar vagas diretas e indi-

retas no mercado de trabalho e absorver significativo 

percentual da mão-de-obra nacional (MARQUES NETO, 

2005, p. 2).

Ao mesmo tempo em que a construção civil 

contribui para a economia e o crescimento do país, 

também tem um impacto extremamente negativo: 

gera resíduos altamente poluentes e que poderi-

am ser reutilizados para outros fins. Marques Neto 

(2005) afirma que essa área de construção contribui 

com o esgotamento de recursos naturais, consome 

energia, polui o ar, o solo e a água, e produz resíduos. 

Segundo a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA, 2008), a 

construção civil seria responsável por cerca de 

50% da utilização dos recursos naturais presentes 

no ambiente, segundo estimativas.

O setor de construção civil é um dos mais 

expressivos da economia brasileira por sua par-

ticipação no PIB (Produto Interno Bruto), pela 

geração de emprego e ocupação de mão de obra 

e crescimento. Existem expectativas de aumento 

dos custos do setor pela crise ocorrida há alguns 

anos e falta de insumos no mercado, o que indica a 

necessidade de materiais alternativos com menor 

custo. Esse cenário se apresenta como grande 

oportunidade para a reciclagem de resíduos da 

construção civil, pois, além dessa atividade possi-

bilitar a oferta de produtos mais competitivos no 

mercado, existem exigências legais quanto à cor-

reta destinação do entulho gerado pela atividade 

em locais ambientalmente corretos, que também 

estão relacionados à atividade de reciclagem, pois 

se constituem como a matéria-prima do processo.

O entulho é uma dificuldade enfrentada 

pelas cidades em geral, visto que, na maioria das 

vezes, é descartado em terrenos clandestinos e 

nascentes de rios, o que causa a poluição desses 

locais, além de ser um grande desperdício de ma-

terial que poderia ser reutilizado e baratear o custo 

das obras de construção civil. 

Gerenciar o enorme volume diariamente produzido é um 

dos principais desafios das administrações municipais. 

A disposição irregular de RCD [resíduos de construção 

de demolições] em áreas inadequadas acarreta gravís-

simos problemas ao meio urbano e causa degradação 

ambiental desses locais com a proliferação de vetores 

de doenças (MARQUES NETO, 2005, p. 1).

O autor ainda cita: “A indústria da construção 

civil constitui-se, portanto, em uma das principais 

fontes de degradação ambiental, com enorme ge-

ração e má disposição de resíduos das diferentes 

etapas do processo produtivo” (MARQUES NETO, 

2005, p. 2).

“Para cada tonelada de lixo urbano coletada 

no país são recolhidas duas toneladas de entulhos 

da construção civil que, tratadas indevidamente, 

constituem-se num dos principais problemas am-

bientais das cidades” (SCHNEIDER, 2003 apud 

CUNHA, 2003).

A quantidade de entulho gerada pelas 

cidades vem crescendo de forma desordenada e 

não há uma correta destinação para esses materiais, 

além do fato de existirem poucas empresas atuantes 

na reciclagem e destinação desse entulho, e com 

capacidade limitada a atender toda a demanda 

existente. Segundo Santos e Souza (2009), o setor 

de construção é um dos que mais causa impactos, 
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por ser um dos maiores geradores de resíduos, 

sendo que o desequilíbrio na qualidade de vida e na 

questão ambiental é gerado pelo aceleramento do 

crescimento das cidades, e a busca pela utilização 

de materiais alternativos e métodos construtivos 

vem crescendo. 

O objetivo geral foi analisar a viabilidade 

econômico-financeira da implantação de uma 

empresa de reciclagem de resíduos gerados pela 

área da construção civil –entulhos da classe A, 

ou seja, resíduos resultantes da construção e de-

molição reutilizáveis ou recicláveis como agrega-

dos, tais como: componentes cerâmicos, arga-

massa e concreto.

As empresas ligadas à área da construção 

civil são obrigadas por lei a dar uma destinação ao 

entulho gerado pela sua atividade, e, no entanto, 

não existem empreendimentos dessa natureza na 

cidade de Curitiba em grande quantidade, haven-

do apenas na Região Metropolitana, porém com 

capacidade inferior ao passivo de entulho encon-

trado no meio ambiente. 

Segundo a assessora técnica da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, Cláudia Boscardin, por enquanto não 

existe a intenção de criar uma usina pública na cidade. 

Ela explica que o Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, implantando em 2004, 

seguindo uma resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), prevê que os detritos podem ter 

dois destinos. Um deles é a reciclagem e o outro é a 

construção de aterros próprios para esse fim - que é a 

alternativa trabalhada pela Prefeitura no momento. “No 

entanto, devido à escassez de áreas, a reciclagem vai ser 

a saída no futuro” (WRONISKI, 2008).

A reciclagem reduz a necessidade de extração 

dessas matérias-primas das jazidas naturais e a 

necessidade de locais de armazenamento público 

para elas, conforme apontado a seguir:

[...] Os benefícios são conseguidos não só por se diminuir a 

deposição em locais inadequados (e suas conseqüências 

indesejáveis já  apresentadas) como também por 

minimizar a necessidade de extração de matéria-prima 

em jazidas, o que nem sempre é adequadamente 

fiscalizado. Reduz-se, ainda, a necessidade de destinação 

de áreas públicas para a deposição dos resíduos 

(REDAÇÃO AMBIENTE BRASIL, 2010).

Quanto às metodologias, foi realizada uma 

pesquisa exploratória com estudo de caso (definida 

na pesquisa de mercado a forma e a quem se 

destina), ou seja: quanto aos objetivos ou fins, 

foi utilizada a pesquisa exploratória, pois essa 

possibilitou conhecer mais sobre o tema proposto, 

serviu para ter uma base teórica maior sobre o 

assunto e, quanto aos procedimentos ou meios, 

utilizou-se o estudo de caso, devido à pesquisa 

ter sido aplicada a um caso específico, de uma 

empresa de reciclagem ligada à construção civil.  

Os dados primários nesta pesquisa foram 

aqueles coletados mediante pesquisa de mercado 

realizada junto aos seguintes entes: questionário 

via e-mail aplicado às empresas de construção civil; 

questionário aplicado pessoalmente a varejistas de 

materiais da construção civil; pesquisa telefônica 

junto ao concorrente de agregados reciclados 

Soliforte; entrevista junto a dois representantes 

da esfera municipal de Curitiba – Instituto Ambi-

ental do Paraná (IAP) e Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (SMMA); e entrevista e visita téc-

nica a uma empresa de reciclagem de resíduos da 

construção civil no Paraná. Os dados secundári-

os foram aqueles obtidos mediante pesquisa ex-

ploratória, em bibliografia sobre o assunto (livros, 

sites, artigos, etc.).
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1 Desenvolvimento

O desenvolvimento da pesquisa foi realiza-

do da seguinte maneira: o tópico 1.1 abordou um 

estudo bibliográfico a respeito do tema; o tópico 

1.2 compreendeu a pesquisa de mercado;  o tópi-

co 1.3 apresentou o desenvolvimento do plano de 

negócios com projeção para cinco anos. E, por fim, 

foi apresentada a conclusão obtida com a realiza-

ção do projeto.

1.1 Revisão de Literatura

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

que proporcionou o conhecimento teórico a 

respeito dos assuntos necessários para a abertura 

e constituição de uma empresa, tais como: 

empreendedorismo, oportunidade de negócio e 

sua contextualização no setor, além dos planos de 

negócios, administrativo, operacional, estratégico, 

de marketing, financeiro e legal. 

1.2 Pesquisa de Mercado

Os dados obtidos com a pesquisa de mer-

cado permitiram analisar o mercado potencial do 

empreendimento proposto: determinar os prin-

cipais concorrentes e concorrentes por similari-

dade, área em que se pretende atuar, projeção das 

quantidades ofertadas no mercado, clientes em 

potencial, área de mercado a ser atendida, pro-

jeção da demanda para os próximos anos, com-

parativo entre oferta e demanda, riscos e opor-

tunidades de mercado.

A população desta pesquisa foi considera-

da infinita devido à impossibilidade de se determi-

nar todos os entes que possuíam as características 

determinadas como objeto de estudo. A amostra 

estudada foi não probabilística por acessibilidade 

devido aos elementos terem sido escolhidos por 

sua facilidade de acesso. O estudo foi de cunho 

predominantemente quantitativo.

Conforme definido na metodologia, foram 

aplicados os seguintes instrumentos de coleta de 

dados aos seguintes entes: questionário via e-mail 

aplicado às empresas de construção civil, ques-

tionário aplicado pessoalmente aos varejistas de 

materiais da construção civil, pesquisa telefônica 

junto ao concorrente de agregados reciclados So-

liforte, entrevista junto a dois representantes da 

esfera municipal de Curitiba – IAP e SMMA, entrevista 

e visita técnica a uma empresa de reciclagem de 

resíduos da construção civil o Paraná

A partir das pesquisas realizadas, foi pos-

sível constatar que o único concorrente direto 

para o empreendimento proposto neste projeto 

é a empresa Soliforte, instalada em Colombo-PR, 

visto que a empresa instalada em Ponta Grossa – 

Ponta Grossa Ambiental – atua, especificamente, 

em Ponta Grossa e região; além disso, a empresa 

de São Jose dos Pinhais – a Tibagi Sistema Ambi-

entais Ltda. – realiza a reciclagem de resíduos da 

Classe B (resíduos recicláveis para outras desti-

nações, como papel, papelão, metais, vidros, en-

tre outros), que não é o foco desse projeto, e os 

projetos de instalação de empresas de reciclagem 

em Almirante Tamandaré e Araucária ainda não 

iniciaram seu funcionamento.

Foi realizada uma pesquisa telefônica junto 

à empresa concorrente, um orçamento de vendas, 

para identificar os preços cobrados pelos produtos 

reciclados que são oferecidos. Outra informação 

obtida pela pesquisa foi que, futuramente, a 

empresa fornecerá blocos estruturais para a 

construção utilizando areia (reciclada), cimento e 

água, mas não foi definido quanto esse produto irá 

custar no mercado.

Para os tijolos ecológicos, existem empre-

sas, como a Eco Produção e a Ecolaria, presentes 

em Curitiba e Região Metropolitana, que fornecem 

tijolos ecológicos.

A empresa concorrente para os agregados 

reciclados atende o mercado de Colombo e região, 

inclusive Curitiba e Região Metropolitana, e o valor 

do frete cobrado varia em função da distância em 

que o cliente encontra-se.



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 148-163, jul./dez. 2011
153

Quanto aos tijolos ecológicos, pode-se 

dizer que a Eco Produção atende Curitiba e 

Região, e a Ecolaria atua no Paraná, Santa Cataria 

e Rio Grande do Sul. O valor ofertado ao mercado 

é a reciclagem de até 6 mil metros cúbicos de 

resíduos por mês em Curitiba e Região, já que essa 

é a capacidade total do concorrente de agregados 

reciclados presente na região, porém esse pode 

não produzir utilizando sua capacidade total. No 

que diz respeito aos tijolos ecológicos, não foi 

encontrado um estudo ou fonte de informação 

sobre a oferta desses produtos na região de 

Curitiba, apenas o indicador de 120 mil tijolos/

mês produzidos pela Ecolaria, que são fornecidos 

para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

que está com falta de capacidade para atender a 

demanda total, visto que alguns de seus produtos 

encontram-se em falta no mercado.

Os concorrentes por similaridade são as 

empresas que fornecem os produtos in natura, ou 

seja, areia, brita, pedrisco, etc. produzidos a partir 

de matérias-primas retiradas diretamente das ja-

zidas naturais, e tijolos ecológicos que não sejam 

produzidos a partir de processo de cura, mas sim 

de queima, como as olarias convencionas. Essas 

empresas são, basicamente, as empresas de varejo 

de materiais de construção instaladas em Curitiba 

e Região Metropolitana.

Os clientes em potencial podem ser defini-

dos como aqueles que utilizam ou têm interesse 

em utilizar materiais reciclados em suas obras ou 

fornecê-los em suas lojas de varejo. Alguns desses 

clientes são as empresas de varejo do ramo de 

construção, empresas de construção civil, institu-

ições governamentais, construtores particulares, 

entre outros. 

Para identificar o interesse em produtos 

reciclados da construção civil, foram realizadas duas 

pesquisas de mercado: uma para as empresas de 

varejo da construção civil, e outra para as empresas 

de construção civil. Foi aplicado, pessoalmente, 

um questionário para as quatro maiores redes de 

empresas varejistas de materiais de construção 

presentes em Curitiba e Região Metropolitana, em 

agosto de 2010, para obter informações a respeito 

de seu interesse na venda de materiais reciclados 

da construção civil, em que, a partir da análise de 

todas as respostas obtidas por meio da aplicação 

do questionário, pôde-se verificar que todas as 

empresas entrevistadas possuem interesse na 

venda de produtos reciclados da construção civil, 

o que aponta o grande potencial de mercado que 

a produção de reciclados tem para atingir.

A outra pesquisa de mercado foi realizada 

pelo envio, por email, de um questionário a 133 

empresas de construção situadas em Curitiba e 

Região Metropolitana, entre agosto e setembro de 

2010, para obter informações a respeito da recicla-

gem de resíduos da construção civil em suas obras. 

A taxa de resposta foi de 5,26%. A partir das res-

postas obtidas com a aplicação dos questionários, 

percebeu-se que a maioria das empresas já utiliza 

materiais reciclados em suas obras e outras têm 

interesse em utilizá-los; muitas também possuem 

interesse em criar parceria com empresa que se 

encarregue de dar destinação ambientalmente 

correta aos resíduos, o que demonstra o grande 

potencial que a usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil possui no mercado para crescer e 

se desenvolver.

As políticas públicas, a respeito da recicla-

gem de resíduos da construção civil, baseiam-se 

principalmente na legislação e resoluções sobre o 

assunto, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Para obter maior conhecimento sobre o assunto, 
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foram realizadas duas entrevistas com pessoas 

relacionadas aos resíduos da construção civil na 

esfera pública em Curitiba: o Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP), e a Secretaria Municipal do Meio 

ambiente de Curitiba (SMMA). A seguir, os dados 

colhidos foram descritos.

No IAP, um dos fiscais de resíduos sólidos 

do estado do Paraná apresentou um panorama 

geral a respeito da deposição de resíduos sólidos 

no estado do Paraná. Segundo informado, existe 

pouco contingente de mão de obra para atender 

a todas as ocorrências de disposição irregular dos 

resíduos da construção civil, que geralmente são 

dispostos em locais inapropriados. Esse órgão tem 

trabalhado com denúncias a respeito da deposição 

incorreta dos resíduos, porém, muitas vezes, não 

existe maneira de identificar o gerador, tampouco 

o depositor do resíduo. Outra questão apontada 

pelo fiscal foi o fato de muitas pessoas tentarem 

realizar a abertura de usinas de reciclagem sem se 

atentar para a legislação e normas pertinentes. O 

fiscal ainda informou que o órgão tem planos de 

criar um banco de dados sobre os resíduos e sua 

reciclagem, cadastrando empresas envolvidas no 

processo, como geradores, transportadores, re-

cicladores, etc., para melhorar a convergência das 

informações, porém não existe data para a realiza-

ção desse serviço.

Na SMMA de Curitiba, um dos responsáveis 

pelo setor de recursos hídricos deu um panorama 

geral do mercado de resíduos da construção civil 

em Curitiba e Região Metropolitana. Segundo ele, 

foi realizado um estudo em 2003 a respeito da ge-

ração de resíduos da construção civil em Curitiba, 

que apontou um volume diário de 1.800 metros 

cúbicos, e, de acordo com esse funcionário, cada 

metro cúbico corresponde a 1,3 tonelada de en-

tulho, o que transformaria esse volume em 2.340 

toneladas por dia. 

Para 2010, não existe um estudo concreto 

sobre o assunto, mas a projeção é de que a ge-

ração de resíduos da construção civil em Curitiba 

esteja em torno de 3 mil metros cúbicos por dia, 

e que, muitas vezes, esse entulho é depositado 

em locais incorretos não sendo viável verificar o 

gerador por existirem muitas obras ocorrendo em 

Curitiba e Região Metropolitana, simultaneamente, 

além de demolições e pequenas reformas, sendo 

que não há possibilidade de fiscalizar todas ao 

mesmo tempo, tampouco licenciá-las, visto que 

muitas demolições ocorrem sem licença, a qual é 

dada pós-demolição, em muitos casos.

O responsável pelo setor de recursos hídri-

cos informou, ainda, que existem projetos para a 

criação de áreas de transbordo em Curitiba para 

a facilitação da destinação correta dos resíduos e 

sua futura reciclagem, mas sem previsão de realiza-

ção. Outra questão apontada foi o grande interesse 

de vários investidores em criar usinas de recicla-

gem de resíduos em Curitiba e Região Metropoli-

tana, muitas vezes sem conhecimento sobre o mer-

cado e sobre a legislação, exigindo que a entrega 

do entulho até a usina seja de responsabilidade da 

Prefeitura, e que ela ceda o terreno e o local para a 

instalação da usina e também seja o cliente para os 

produtos reciclados. Segundo ele, não existe essa 

possibilidade, visto que não há um controle eficaz 

sobre a geração dos resíduos, sobre sua destina-

ção e seu transporte. 

Também foi informado que existe um clima 

de tensão entre as transportadoras de resíduos e 

a SMMA, porque aquelas alegam fazer todas as 

atividades dentro das normas e receber a fiscalização 

pertinente, porém existem muitas empresas ilegais 

que realizam o serviço a um preço mais baixo e 

que depositam o resíduo em local impróprio e não 

são fiscalizadas. Outro problema diz respeito aos 

desentendimentos entre o Sinduscon-PR (Sindicato 

da Indústria da Construção Civil) e a SMMA. 

Pois o Sinduscon-PR alega que existem várias 

empresas do ramo da construção civil cadastradas 

trabalhando de forma legal e de acordo com as 

exigências recebendo fiscalização; entretanto, 

existem vários pequenos construtores realizando 

pequenas construções, reformas e demolições sem 

qualquer tipo de fiscalização. Essas duas situações 

dificultam a relação entre esses órgãos e a criação 

de parcerias para as empresas do ramo.

Quanto à empresa concorrente, a Soliforte 

declarou que já tentou criar parceria com as trans-
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portadoras de resíduos, porém não deu certo pelo 

fato de serem levadas até a empresa caçambas 

cheias de entulho de outras classes não pertencen-

tes à classe A, que é reciclável, e as caçambas con-

sideradas “boas”, com entulhos da classe A, serem 

vendidas para outros entes pertencentes ao ramo.

A partir de todas essas informações, é vi-

sível que existe uma dificuldade na comunicação e 

criação de parceria entre os entes que fazem parte 

da área de construção civil, bem como a falta de 

dados sobre o assunto, controle e fiscalização da 

destinação dos resíduos. Esse cenário deve ser 

bem trabalhado para que a instalação da usina 

possa ocorrer de maneira viável.

Em setembro de 2010, foi realizada uma 

entrevista com as pessoas responsáveis pela área 

de reciclagem de resíduos da construção civil da 

Empresa “X”, no estado do Paraná, em que foi 

possível entender um pouco mais a respeito do 

processo de reciclagem e do mercado. A empresa 

produz apenas os agregados areia, pedrisco, brita 

01, brita 02 e brita corrida, e não oferece outros 

produtos reciclados, como blocos de concreto, 

meio-fio, tijolos, etc. 

A área de atuação da empresa, ou seja, 

as regiões atendidas por ela são Ponta Grossa e 

região. Com relação ao percentual de mercado 

atingido pela empresa na área de reciclagem de 

resíduos da construção civil, a Empresa “X” é a 

única da região, não existindo concorrência direta 

para seus produtos. 

Os resíduos chegam até a empresa por 

meio de transportadores de caçambas contrata-

dos pelo gerador, sem cobrança dos clientes para 

a destinação dos mesmos. O volume de resíduos 

reciclado por mês pela empresa é muito pouco, 

está praticamente desativada há alguns meses em 

função de problemas com a chegada de material, 

porém sua capacidade de produção instalada é 

de 20 toneladas por hora. O preço cobrado pela 

venda dos produtos reciclados é de metade do 

preço dos materiais in natura, ou seja, aqueles 

vendidos no mercado que são produzidos a partir 

de jazidas naturais.

O processo de produção/operação da 

empresa funciona da seguinte forma: a empresa 

recebe o material limpo sem custo para o gerador, 

brita esse material, e a receita da venda é da 

empresa. Também foi informado que, para a área 

de reciclagem de resíduos da construção civil, não 

existe parceria com nenhuma empresa. Sobre a 

maneira que a empresa realiza a projeção do volume 

de resíduos da construção civil gerado no mercado 

em que atua, foi respondido que esse processo é 

realizado pelo acompanhamento das notícias sobre 

venda de cimento, transportadores de resíduos, 

vendas em casas de materiais de construção, etc.

Após a entrevista, foi realizada uma visita 

técnica ao local em que se percebeu aspectos a 

respeito do maquinário utilizado no processo de 

produção da empresa. A partir da entrevista e da 

visita à usina de reciclagem, pôde ser verificado o 

funcionamento da usina, o processo de produção, 

os produtos produzidos, a área de atuação, o mer-

cado, as dificuldades enfrentadas no negócio, bem 

como as perspectivas de crescimento e formas de 

acompanhar a demanda dos produtos.

Para o empreendimento proposto, a área de 

mercado a ser atingida é Curitiba e Região Metro-

politana, devido ao grande número de empresas do 

ramo da construção civil presentes nesse mercado e 

pela presença de pouca oferta de produtos recicla-

dos provenientes de resíduos da construção civil e, 

como observado por meio da aplicação dos ques-

tionários, pelo grande potencial de crescimento que 

esse mercado apresenta para esses produtos. 

A demanda projetada para a geração de re-

síduos da construção civil foi a seguinte: 

TABELA 1 – RCD Curitiba – 2010

Geração diária
Geração 
mensal

Geração anual
Unidade 
Medida

3.000 90.000 1.080.000 m3

3.900 117.000 1.404.000 t

3.900.000 117.000.000 1.404.000.000 Kg

FONTE: Os autores (2010)



156

Para a projeção dos próximos anos, a taxa 

utilizada para o crescimento da demanda de re-

síduos da construção civil, ou seja, de sua geração 

nos próximos anos, foi de 6% ao ano, considerando 

que a construção civil geralmente apresenta um 

aumento acima do crescimento do PIB brasileiro 

(estimado em cerca de 4,3% ao ano para os próxi-

mos anos). O volume de resíduos gerados em 

Curitiba para os próximos anos, utilizando a taxa 

citada, resultará nos seguintes valores:

 — A geração diária de resíduos da construção 

civil será de 3.180 a 4.015 metros cúbicos 

nos cinco anos, o que corresponde de 

4.134 a 5.219 toneladas por dia, chegan-

do ao volume entre 1.144.800 e 1.363.475 

metros cúbicos por ano, que equivale ao 

volume entre 1.488.240 e 1.879.896 tone-

ladas anuais. 

 — A projeção dos volumes de geração de 

resíduos da construção civil da Classe 

A em metros cúbicos e toneladas para 

os próximos anos teriam variação entre 

1.908 e 2.409 metros cúbicos diários, 

que corresponde ao volume, em tone-

ladas, entre 2.480 e 3.131, resultando 

em volume anual de 686.880 a 867.170 

metros cúbicos, o que representa um 

volume anual entre 892.994 e 1.127.321 

toneladas.

A oferta de mercado aportada pela con-

corrência é a capacidade de reciclar 6 mil metros 

cúbicos de resíduos classe A por mês. Se fizermos 

uma comparação entre a geração mensal (deman-

da), para os próximos cinco anos, de resíduos da 

construção civil classe A e a oferta da concorrên-

cia para reciclar esses resíduos, considerando que 

não haja aumento da capacidade do concorrente 

nos próximos cinco anos, o atendimento da de-

manda por meio da oferta de reciclagem dos re-

síduos ao mercado irá variar entre 8% e 10% nesse 

período, resultando numa demanda latente entre 

90% e 92% para o mesmo período de análise.

Foram analisados os riscos e oportunidades 

de negócio no ramo de reciclagem de resíduos da 

construção civil. O mercado da construção civil está 

em constante crescimento e, com isso, a utilização 

de materiais provenientes de jazidas naturais tem 

aumentado de maneira acelerada e sem controle. 

Além desses fatores, o desperdício de materiais 

no decorrer das fases das obras e o crescimento 

da geração de entulho têm feito as empresas do 

ramo da construção civil procurar outras alternati-

vas para baratear o custo de suas obras e resolver 

o problema da destinação do entulho, como a re-

ciclagem de resíduos da construção civil. Essa al-

ternativa não é bem aceita ou escolhida por todos, 

o que gera alguns riscos e barreiras para quem se 

interessa em criar um negócio nesse mercado.

Outro fator que pode ser encarado como uma 

barreira para a reciclagem de resíduos da construção 

civil é a falta de mobilidade, de interesse em novas 

pesquisas, e da existência de políticas públicas 

incipientes para o setor; já que não há controle sobre 

a geração, o destino e a utilização desse entulho, o 

cenário também é prejudicado pela dificuldade na 

comunicação e criação de parceria entre os entes 

que fazem parte da área de construção civil, bem 

TABELA 2 – RCD Curitiba Classe A – 2010

Geração diária
Geração 
mensal

Geração anual
Unidade 
Medida

1.800 54.000 648.000 m3

2.340 70.200 842.400 t

2.340.000 70.200.000 842.400.000 Kg

FONTE: Os autores (2010)

O mercado da construção 
civil está em constante 

crescimento e, com isso, 
a utilização de materiais 
provenientes de jazidas 
naturais tem aumentado 
de maneira acelerada e 

sem controle. 
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como a falta de dados sobre o assunto, controle e 

fiscalização da destinação dos resíduos.

As oportunidades identificadas nesse 

mercado estão constituídas na necessidade das 

empresas do setor da construção civil em dar 

destinação ambientalmente correta aos resíduos 

gerados por sua atividade, o que foi comprovado 

pela existência de regulamentações sobre o 

assunto, e a demanda latente para a destinação dos 

resíduos a outra empresa que possa realizar sua 

reciclagem, pois foi constatado que o concorrente 

não tem capacidade para reciclar nem 10% do total 

de entulho gerado em Curitiba. Outro fator que 

representa grande oportunidade foi o fato de ter 

sido detectado interesse de empresas da construção 

civil e varejistas de materiais de construção civil em 

adquirir e utilizar os produtos nas obras e revendê-

los, respectivamente, o que indica o grande potencial 

de mercado que esse setor possui. Vale ressaltar que 

a oferta de tijolos ecológicos também representa 

grande oportunidade de mercado, pelo fato de o 

produto estar em falta, como foi apresentado por 

um dos concorrentes, devido à grande demanda.

1.3 Desenvolvimento Prático do Negócio

O desenvolvimento do plano de negócios, 

com projeções para cinco anos, abordou os se-

guintes itens: descrição do produto, mercado da 

matéria-prima e insumos, estudo da localização, 

processo e programa de produção, mercado de 

mão de obra, responsabilidade social, inversões do 

projeto, financiamento do projeto, orçamento de 

custos e receitas, e análise econômico-financeira. 

Os itens citados encontram-se dispostos a seguir.

Os produtos que serão oferecidos por esse 

empreendimento são aqueles resultantes da re-

ciclagem de resíduos da construção civil – Classe 

A – considerados como reutilizáveis ou recicláveis 

pela legislação: brita (bica) corrida, areia, pedrisco, 

brita e rachão. Além dos agregados reciclados, o 

empreendimento fornecerá tijolos ecológicos, que 

utilizam em sua composição agregados reciclados, 

com dimensões de 30 cm x 15 cm x 7,5 cm. 

Os produtos similares são aqueles extraídos 

de jazidas naturais, ou seja, os produtos in natura, 

bem como os tijolos que não são produzidos a 

partir do processo de cura.

O consumidor que utilizará esse produto é, 

basicamente, a empresa do ramo civil, que o apli-

cará na execução de suas obras; a empresa de va-

rejo de material de construção, que fornecerá es-

ses produtos a seus próprios clientes; os pequenos 

construtores, que poderão utilizá-los em suas refor-

mas e construções particulares; os órgãos públicos 

e empresas relacionadas ao governo, que poderão 

realizar licitações para a compra desse material, 

até mesmo pelo fato do Decreto de Curitiba-PR, 

nº 852 de 15/08/2007 determinar a obrigatorie-

dade da utilização de agregados reciclados, oriun-

dos de resíduos sólidos da construção civil Classe 

A, em obras e serviços de pavimentação das vias 

públicas, contratadas pelo município de Curitiba.

A matéria-prima e os insumos utilizados 

na produção dos agregados reciclados e tijolos 

ecológicos serão provenientes de fornecedores de 

Curitiba e Região Metropolitana. A seguir, mais de-

talhes que foram abordados sobre o tema.

A fabricação dos agregados reciclados 

utilizará como matéria-prima os resíduos 

da construção civil (classe A), os principais 

fornecedores dessa matéria-prima são as 

empresas de construção civil, responsáveis pela 

sua geração e que necessitam dar uma destinação 

ecologicamente correta a eles. O diesel e a energia 

elétrica, também utilizados em seu processo 

produtivo, serão fornecidos por empresas 

revendedoras de combustível e pela empresa de 

energia elétrica do município, respectivamente.

Para a fabricação dos tijolos ecológicos, 

os materiais utilizados são a areia, terra, a água, o 

cimento e os paletes para acomodá-los. A areia 

utilizada no processo produtivo será a areia reciclada 

pela própria usina; a água será proveniente da 

empresa fornecedora localizada no município em 

que o empreendimento será instalado; o cimento 

será obtido das empresas varejistas de material de 

construção; a terra será fornecida por empresas de 
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terraplanagem; e os paletes, por empresas produtoras 

e/ou revendedoras do produto. A energia elétrica 

utilizada no processo produtivo será fornecida pela 

empresa de energia elétrica do município.

Os resíduos da construção civil (classe A) 

serão recebidos sem cobrança do cliente, por meio 

de entrega realizada por ele mesmo ou por em-

presa terceirizada contratada pelo cliente para re-

alizar o transporte. Enquanto o cimento, a terra e 

os paletes para a produção dos tijolos ecológicos 

serão adquiridos a partir de cotações realizadas 

com empresas de materiais de construção e ter-

raplanagem, que fornecem esse tipo de produto.

O custo de transferência com o qual a em-

presa terá de arcar no decorrer de suas operações 

é o frete cobrado pelos fornecedores para a entre-

ga da matéria-prima e o cobrado pelas empresas 

de transporte para a entrega do produto ao cliente 

da empresa. 

Quanto à localização, a usina será instalada, 

por questões estratégicas, no município de Curitiba, 

no bairro da Caximba, localizada na região sul do 

município, a aproximadamente 23 quilômetros de 

seu marco Zero (centro), localizada entre o bairro 

Campo de Santana, o município da Fazenda Rio 

Grande e o  município de Araucária. Suas vias de 

acesso serão a rua Francisca Beraldi Paolini e a 

Estrada Delegado Bruno de Almeida.

Para o processo produtivo, é necessária a 

aquisição de equipamentos para reciclagem de re-

síduos da construção civil para a produção de tijo-

los, além de equipamentos adicionais (retroescava-

deira, rolo compactador e transpaleteira manual).

Quanto ao programa de produção, a es-

colha foi a de iniciar a produção com 45% da ca-

pacidade real no primeiro ano, com aumento de 

produção de 10% ao ano nos anos seguinte, utili-

zando 30% dessa capacidade para a produção de 

bica corrida e 70% para material peneirado (desse 

total de peneirados:  pedrisco = 20%, brita = 20%, 

rachão = 20%, e areia = 40%). A produção fixada 

teria as seguintes variações anuais: bica corrida te-

ria uma variação de produção entre 9.798 e 18.507 

toneladas por ano; os materiais peneirados, entre 

25.039 e 47.295 toneladas (sendo assim divididos: 

pedrisco, brita e rachão entre 3.048 e 5.758 tonela-

das, e areia entre 6.096 e 11.515 toneladas).

Esses são os volumes de produção que se 

pretende atingir na usina para os próximos cinco 

anos. Para que essa produção aconteça, o proces-

so deve ocorrer da seguinte maneira: o caminhão 

entrará pelos portões da usina e irá descarregar 

o entulho bruto, que será limpo antes de iniciada 

a produção dos agregados no maquinário. Os re-

síduos da classe A representam cerca de 60% do 

entulho gerado pela construção civil, e, assim, para 

que a produção ocorra conforme o planejado, o 

volume de resíduos brutos da construção civil, que 

devem estar disponíveis na empresa para os próxi-

mos cinco anos, são entre 41.731 e 78.826 tonela-

das por ano.

Para os tijolos ecológicos escolheu-se utili-

zar 65% da capacidade real do equipamento para 

a produção dos tijolos, no primeiro ano, com au-

mentos de produção de 5% ao ano nos anos se-

guintes. Utilizando-se esses índices de capacidade 

para produção, considerando a capacidade real de 

produção, a variação de produção dos tijolos, por 

ano, seria entre 916.988 e 1.199.138 unidades.

Para que a programação de produção dos 

tijolos ecológicos firmada ocorra de maneira corre-

ta, serão necessários os seguintes volumes de ma-

teriais: o volume de areia teria uma variação anual 

entre 2.503 e 3.274 tonelada; a terra apresentaria 

uma variação anual entre 1.073 e 1.403 toneladas; 

o cimento, ente 22 e 300 toneladas;  a água variaria 

entre 146 e 191 metros cúbicos por ano; e os paletes, 

entre 2.547 e 3.331 unidades.

A matéria-prima utilizada na produção dos 

agregados reciclados são os resíduos da construção 

civil – Classe A. Outros materiais utilizados 

durante o processo são: energia elétrica e diesel, 

para a retroescavadeira e o rolo compactador. A 

energia elétrica será fornecida pela empresa de 

eletricidade da cidade e o diesel será fornecido 

pelos postos de combustível próximos ao 

empreendimento, trazido diariamente para a 

empresa pelo encarregado de produção.
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Para a produção de tijolos, serão utilizados 

o sol (areia e terra), o cimento e a água, além de 

outros insumos, como a energia elétrica (fornecida 

pela própria empresa de eletricidade da região), e os 

paletes (para a cura e posterior venda do produto).

Para os agregados reciclados, a empresa 

trabalhará com um estoque médio de matéria-

-prima bruta (resíduos da construção civil), 

correspondente a sete dias de produção, para 

eventuais acontecimentos que possam atrapalhar 

o andamento de suas atividades, como falta de 

matéria-prima, problemas na estrada que não 

permitam a chegada dos resíduos na empresa, 

etc. O estoque médio de matéria-prima terá 

uma variação entre 1.082 e 2.044 toneladas nos 

próximos anos. Os outros insumos não terão 

estoque em função de sua aquisição: a água será 

fornecida pela empresa de saneamento da região 

e o diesel será levado diariamente à usina pelo 

encarregado de produção.

O estoque de materiais secundários diz 

respeito ao volume de cimento, areia, terra, água 

e paletes para a fabricação dos tijolos ecológicos. 

O índice de estoque médio utilizado também será 

o correspondente a sete dias de produção, com a 

seguinte variação nos próximos anos: a areia terá 

variação entre 65 e 85 toneladas; a terra, entre 28 

e 36 toneladas; o cimento, entre 6 e 8 toneladas; 

e os paletes variariam com quantidades entre 66 e 

86 unidades. A água, assim como a energia elétrica, 

não terão estoque devido à sua disponibilização 

ser realizada diretamente pela fornecedora desses 

serviços da cidade. Vale ressaltar que o estoque 

médio de areia para a produção dos tijolos 

ecológicos será proveniente da usina de reciclagem.

Para os produtos acabados, a empresa tra-

balhará com um estoque médio correspondente 

a 10% da produção de produtos acabados para 

o primeiro ano, visto que a demanda por esses 

produtos resulta, em média, em 86% de aceitação 

e potencial de vendas, conforme a pesquisa de 

mercado realizada, e será utilizada uma redução 

de 5% ao ano nesse volume de estoque médio 

para os quatro anos seguintes, resultando num es-

toque médio igual a 5% no segundo ano e zero no 

terceiro, quarto e quinto anos, com os seguintes 

volumes: o estoque médio da bica corrida seria de 

980 toneladas no ano 1, 599 toneladas no ano 2 

e zero nos anos seguintes; os produtos peneira-

dos teriam estoque médio de 1.524 toneladas no 

ano 1, 931 toneladas no ano 2 e zero nos anos se-

guintes, composto por 305 toneladas de pedrisco, 

305 toneladas de brita, 305 toneladas de rachão 

e 610 toneladas de areia no ano 1, 186 toneladas 

de pedrisco, 186 toneladas de brita, 186 toneladas 

de rachão e 373 toneladas de areia no ano 2, além 

de um estoque adicional de areia para a produção 

dos tijolos ecológicos, com variação entre 2.568 

toneladas e 3.359 toneladas no período. Os tijolos 

ecológicos teriam como estoque médio 91.699 uni-

dades no ano 1, 49.376 unidades no ano 2 e zero 

nos anos seguintes.

Será adotado o regime de oito horas diárias, 

cinco dias por semana, totalizando 40 horas sema-

nais, considerando o mês com 4,5 semanas.

As atividades ligadas à responsabilidade so-

cial que serão desenvolvidas pelo empreendimen-

to são as seguintes:

 — Resíduos da construção civil: os resídu-

os da construção civil recebidos pela 

empresa que não pertençam à classe 

A e sejam recicláveis serão destinados 

às pessoas e instituições que utilizem 

esses materiais.

 — Produção de tijolos ecológicos: a 

produção de tijolos ecológicos é con-

siderada uma atitude ligada à respon-

sabilidade social pelo fato de ser eco-

logicamente correta, o que significa a 

não poluição do meio ambiente nem a 

retirada de árvores para seu processo 

de produção por queima, como ocorre 

com a produção de tijolos convencio-

nais nas olarias. Além disso, há o adicio-

nal de utilizar agregados reciclados da 

construção civil em sua composição, 

oferecendo novos produtos ao mer-

cado que utilizam resíduos que origi-

nalmente seriam descartados no meio 

ambiente poluindo-o e reduzindo suas 

reservas das jazidas naturais.
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QUADRO 1 – Fluxo de Caixa

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Valor (Em R$)

Recebimentos 1.460.174,06 2.055.372,86 2.451.878,36 2.737.674,13 3.164.873,72

Clientes 1.460.174,06 2.055.372,86 2.451.878,36 2.737.674,13 3.164.873,72

(-) Pagamentos (1.560.890,27) (1.774.576,94) (2.023.504,84) (2.168.317,83) (2.413.710,10)

Fornecedores (877.144,24) (943.657,56) (973.626,42) (986.765,17) (1.015.935,14)

Impostos (203.097,82) (300.051,17) (491.570,20) (604.904,45) (794.486,74)

Despesas operacionais (480.648,22) (530.868,22) (558.308,22) (576.648,22) (603.288,22)

(=) FCx Líquido do Período (100.716,21) 280.795,92 428.373,52 569.356,29 751.163,62

FONTE: Os autores (2010)

Através do Fluxo de Caixa foi possível analisar que, apesar de o ano 1 ter terminado com prejuízo, os anos 

seguintes resultaram em lucro, e os recursos e capital de giro da empresa são suficientes para pagar todas as 

suas dívidas nos cinco anos de projeção.

O Fluxo de Caixa Líquido do período pode ser verificado a seguir: 

 — Instalação de cisterna: para o processo 

de cura dos tijolos ecológicos será uti-

lizada uma cisterna para a captação da 

água da chuva que armazenará a água 

que será levada até os bicos aspersores 

para a realização da molha dos tijolos, o 

que reduz a utilização de água tratada 

pela empresa de saneamento da ci-

dade e economiza a utilização desse 

recurso precioso para o Planeta. 

 — Plantação de árvores: será realizado 

um evento anual envolvendo todo o 

quadro de funcionários, clientes, for-

necedores, colaboradores e parceiros 

da empresa, bem como seus familiares, 

chamado de O Dia da Árvore, destina-

do à plantação de árvores para criar a 

mentalidade de conscientização ambi-

ental e responsabilidade.

O investimento fixo desse projeto corresponde 

aos equipamentos e obras necessárias para a 

implantação da empresa, com valor total do 

correspondente a R$ 1.559.291,65.

Para a realização desses investimentos, 

os recursos próprios foram de R$ 984.440,10, e 

os recursos de terceiros foram de R$ 1.353.851,55, 

correspondendo ao valor total de fontes de R$ 

2.338.291,65. O capital de terceiros representa 58% do 

valor total investido, e o capital próprio participa 

com 42% do total. O capital de terceiros é 

composto por recursos do cartão BNDES, no valor 

de R$ 8.186,55; do BNDES Finame, no valor de R$ 

900.665,00; do BNDES Leasing, no valor de R$ 

445.000,00; e os recursos próprios correspondem 

ao capital social no valor de R$ 984.440,10.

Os usos (investimentos) desses recursos apli-

cados na empresa (fontes) foram de R$ 138.893,20 

em obras civis, R$ 1.110,55 em cerca viva no entorno 

e paisagismo, R$ 1.404.018,90 em máquinas, e R$ 

15.269,00 em móveis e utensílios, o que correspon-

de a um valor total de R$ 1.559.291,65 em investi-

mento, e R$ 779.000,00 em capital de giro, o que 

demonstra que, do total investido na empresa, R$ 

1.559.291,65 corresponde a obras e equipamentos, 

e R$ 779.000,00 foi alocado à capital de giro. As 

garantias oferecidas serão os próprios bens ad-

quiridos pela empresa.

Fazendo-se as projeções de receitas e cus-

tos/despesas, chegou-se ao fluxo de caixa com os 

seguintes valores:
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QUADRO 2 – Resumo do Fluxo de Caixa

FATOR ANO Valor (R$)

FCx (caixa líquido) Ano 1  (100.716,21)

FCx (caixa líquido) Ano 2   280.795,92 

FCx (caixa líquido) Ano 3   428.373,52 

FCx (caixa líquido) Ano 4   569.356,29 

FCx (caixa líquido) Ano 5   751.163,62 

FONTE: Os autores (2010)

A partir desses valores, foi possível verificar a 

viabilidade do projeto, que apresentou os seguintes 

indicadores: Valor Presente Líquido (VPL) positivo 

no valor de R$ 381.834,14 (o VPL significa trazer 

a valor presente o fluxo de caixa auferido pela 

empresa, mediante utilização de uma taxa para 

desconto, e o resultado apresentado pela empresa 

demonstra que, neste período, além de recuperar 

o investimento, houve um excedente de recursos); 

Taxa Interna de Retorno (TIR) também positiva, no 

valor de 21,15% no período, acima da taxa mínima 

de atratividade (TMA) determinada em 9% ao ano 

(a TIR representa o rendimento propiciado pelo 

negócio no período analisado e, quando essa taxa é 

maior do que a TMA, significa que o rendimento do 

negócio foi superior ao rendimento determinado 

e/ou esperado pelos investidores, que foi o 

que ocorreu com a empresa); e Prazo Médio de 

Retorno do Projeto (Payback) em 3 anos, 7 meses 

e 6 dias (Payback representa o período de tempo 

necessário para a empresa recuperar o valor do 

investimento realizado inicialmente, e, quanto maior 

for maior a probabilidade de perda, o que não ocorre 

para a empresa em questão, pois o seu Payback 

foi inferior a quatro anos); estes indicadores 

demonstram que o projeto é realmente viável.

Conclusão

A realidade é que a construção civil contri-

bui para a economia e o crescimento do país e o 

bem-estar das pessoas, mas também tem um im-

pacto extremamente negativo: gera resíduos alta-

mente poluentes e que poderiam ser reutilizados 

para outros fins.

Com a geração de resíduos da construção civil 

crescendo cada vez mais e de maneira desordenada, 

além do fato de muitos desses resíduos que poderiam 

ser reciclados estarem sendo alojados em locais 

inapropriados, poluindo o meio ambiente, percebeu-

-se que a reciclagem de resíduos da construção civil 

é um processo extremamente importante para sua 

retirada do ambiente e sua transformação em novos 

produtos ao mercado, realocando-os, novamente, 

ao ciclo produtivo.
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Dessa forma, foi possível verificar os fatores 

que devem ser analisados para constatar se uma 

atividade é ou não viável, seus riscos, investimen-

tos, o que será oferecido ao mercado, que o pro-

jeto deve satisfazer às expectativas de retorno dos 

investidores e, para isso, deve sustentar-se eco-

nomicamente no mercado e trazer resultado mes-

mo apresentando prejuízo nos primeiros períodos, 

com o passar do tempo os resultados vão tornan-

do-se melhores e mais satisfatórios.

Após todos os cálculos, variáveis envolvidas 

e diretrizes bases para a elaboração do estudo, con-

clui-se que o projeto é viável, pois trouxe um valor 

presente líquido (VPL) positivo de R$ 381.834,14, 

uma taxa interna de retorno (TIR) de 21,15% no 

• Recebido em: 04/04/2011
• Aprovado em: 01/08/2011

período, considerando uma taxa mínima de atra-

tividade (TMA) de 9% ao ano, consequentemente 

gerando um prazo médio de retorno (payback) de 3 

anos, 7 meses e 6 dias, o que demonstra a condição 

de correr o risco de implantá-lo, além do apelo eco-

logicamente correto.

Vale ressaltar também o benefício do proje-

to proporcionado à sociedade e ao meio ambiente, 

já que apresenta uma maneira viável de transfor-

mar resíduos da construção civil em novos produ-

tos ao mercado de maneira econômica e interes-

sante, ao invés de depositá-los no meio ambiente, 

causando poluição e redução das jazidas naturais 

presentes na natureza.
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Qualificação e salário do trabalhador no segmento moveleiro do município de 
Arapongas – Paraná
Worker´s salary and qualification in furniture maker segment from 
Arapongas, Paraná

Darli Gonçalves Cordeiro1

Paulo Mello Garcias2

Resumo

Este artigo investiga a qualificação da mão de obra e sua influência nos salários dos trabalhadores 

das empresas de grande e médio porte que compõem o segmento moveleiro do município de 

Arapongas, no estado do Paraná, trazendo a caracterização do polo moveleiro desse município. 

Apresenta breve histórico desse segmento, bem como traça o perfil dos trabalhadores das 

empresas de acordo com sexo, salário, instrução, tempo de serviço e idade. Estabelece, ainda, 

comparação entre o perfil dos trabalhadores e o salário, de forma a analisar a associação existente 

entre eles. Os resultados mostram diferenças entre os trabalhadores das empresas quanto ao nível 

de instrução e ao tempo de serviço dos coordenadores e supervisores e dos empregados na função 

operacional, funções diretamente vinculadas às atividades de produção, as quais determinam 

a qualidade do produto final. A análise da relação entre salário e qualificação, considerando 

o conjunto de todas as funções dos trabalhadores nos dois tipos de empresas, indica que a 

escolaridade e a experiência dos trabalhadores afetam  sua remuneração. Tendo como referência 

a Teoria do Capital Humano e focalizando a qualificação dos trabalhadores das empresas grandes 

e médias do segmento moveleiro de Arapongas, observa-se que as variáveis instrução, tempo de 

serviço e idade estão intimamente associadas, além de definirem a qualificação e experiência dos 

trabalhadores e serem determinantes nos diferenciais de salário.

Palavras-chave: indústria moveleira; trabalhador; salário; qualificação; tempo de trabalho; idade.

Abstract

The article investigates manpower qualification and its influence in the medium and large 

enterprises workers inserted in the furniture maker segment in Arapongas, Paraná. It brings to 

the surface Arapongas furniture maker pole characterization. It shows a short history of this 

segment, as also traces the enterprises workers profile as to gender, salary, instruction, working 

time and age. It provides comparison among the workers profile and the wage, analyzing the 

association already existing among them. The results show differences among the enterprises 

workers as to the instruction level and the working time of the Coordinators and Supervisors and 

the employees in operational functions, which are directly connected to the production activities 

and determine the final product quality. The analysis between salary and qualification, considering 

the group of all workers functions in both sizes of business, indicates that the workers schooling  

and experience have an effect on their payment. Taking the Human Capital Theory as reference 

and focusing the qualification of medium and large enterprises workers inserted in the furniture 

maker segment from Arapongas, it can be observed that the instruction variables, working time 

and age are closely related, define the workers qualification and experience and are determinant 

for salary differential.

Keywords: Key-words: furniture maker; worker; salary; qualification; working time; age.
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Introdução

No Brasil, segundo Gorini (2000), a produ-

tividade no ramo moveleiro tem alcançado níveis 

internacionais, possibilitando um aumento con-

siderável nas exportações. Nesse ramo, é significa-

tiva a resposta das empresas às novas exigências 

de mercado e às condições de abertura comercial 

da economia brasileira. 

De acordo com a Secretaria de Estado da 

Indústria e do Comércio e Assuntos do Merco-

sul – PR (PARANÁ, 2006), a atividade moveleira 

no Paraná tem elevado sua posição de produtor 

de móveis do país em matéria de exportação. O 

Paraná é o terceiro do ranking de exportação, fi-

cando atrás apenas dos estados de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul.

Distribuídas por todo o estado, essas em-

presas encontram-se mais concentradas nos polos 

de Arapongas, Região Metropolitana de Curitiba e 

Rio Negro. O polo moveleiro paranaense de maior 

expressividade concentra-se na mesorregião Norte 

Central, principalmente no município de Arapon-

gas, que responde por uma participação de 28% 

no número total de empresas (FIEP, 2006). Assim, 

mostra-se relevante o desenvolvimento de um es-

tudo sobre o investimento em qualificação da mão 

de obra, focando o capital humano como um ele-

mento de desenvolvimento dos recursos humanos 

do segmento moveleiro, no município de Arapon-

gas, estado do Paraná.

O presente estudo investiga o salário e a 

qualificação dos trabalhadores das empresas do 

segmento moveleiro do município de Arapongas, 

procurando verificar em que medida o processo 

de qualificação da mão de obra no atual estágio 

dessa indústria moveleira contribui para melho-

rar a remuneração dos trabalhadores. Mais es-

pecificamente, aborda a qualificação da mão de 

obra e sua associação com variáveis, como sa-

lário, sexo, tempo de serviço e idade, mediante a 

análise comparativa entre empresas de diferentes 

tamanhos, tendo como referência o período entre 

2006 a 2007.

2 Metodologia

2.1 Coleta de dados e empresas 
investigadas

Além dos dados secundários, realizou-se 

pesquisa junto às empresas do setor por meio de 

entrevistas, em forma de questionário aplicado, em 

seus Departamentos de Recursos Humanos (RH), 

com o objetivo de obter informações específicas 

para este estudo. Os questionários foram aplica-

dos em empresas do segmento moveleiro do mu-

nicípio de Arapongas, a partir de uma amostra es-

tratificada, atendendo a um critério de diferentes 

tamanhos e categorias de produção. Antes de sua 

aplicação, o questionário foi testado em empresas 

da Região Metropolitana de Curitiba.

As variáveis investigadas para efeitos de 

mensuração e análise dos aspectos pertinentes ao 

trabalhador foram: sexo, salário, educação formal, 

tempo de serviço e idade, as quais traçam o perfil 

do trabalhador. 

2.2 Tratamento estatístico dos dados

A população em análise neste estudo 

compreende empresas do segmento moveleiro do 

município de Arapongas, no estado do Paraná, de 

médio e grande porte, definida segundo critérios 

adotados pelos pesquisadores, tendo como 

referência os parâmetros do Banco Nacional de 

No Brasil, a produtividade 
no ramo moveleiro tem 

alcançado níveis interna-
cionais, possibilitando um 
aumento considerável nas 

exportações.



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 164-179, jul./dez. 2011
167

3 Segundo o BNDES, as médias empresas têm receita 
operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 10.500 mil 
(dez milhões e quinhentos mil reais), e inferior ou igual a R$ 60 
milhões (sessenta milhões de reais); e as grandes empresas, 
receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 60 
milhões (sessenta milhões de reais). 

4 O Sebrae/PR adota a classificação por número de empregados 
para as micro e pequenas empresas.

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)3, 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae)4 e Ministério do Trabalho 

(MTb). Os estratos foram definidos considerando o 

número de trabalhadores (micro, até 20; pequena, 

de 21 a 60; média, de 61 a 180; e grande, mais de 

180). O universo restringiu-se a 19 empresas, sendo 

8 grandes e 11 médias, optando-se em realizar o 

levantamento quantitativo em toda essa população.

Para o tratamento dos dados que permi-

tem traçar o perfil dos trabalhadores das em-

presas de grande e médio porte do segmento 

moveleiro de Arapongas, aplicou-se o teste de 

aderência Kolmogorov-Smirnov, o qual avalia a 

concordância entre a distribuição observada da 

amostra e uma determinada distribuição teórica. 

Como a normalidade dos dados amostrais não foi 

satisfatoriamente atendida, a análise dos dados 

foi realizada por meio do teste não paramétrico 

χ2 (qui-quadrado). Esse teste, aplicado aos dados 

representados em forma de frequência, consiste 

em detectar significância estatística da diferença 

entre grupos independentes.

Uma exigência do teste é que o número de 

células, com frequência esperada inferior a cinco, 

deve ser menos de 20% do total de células. Portan-

to, para os casos em que não foi possível atender 

a essa exigência, utilizou-se a Correção de Yates 

(ou Correção de Continuidade). Devido à utiliza-

ção do teste não paramétrico χ2 (qui-quadrado), 

foi necessário criar grupos para as variáveis de 

mensuração intervalar (idade, tempo de serviço e 

salário). As faixas salariais foram definidas a partir 

dos percentis 33,33 e 66,66 para cada função nos 

dois tipos de empresa. Para a variável ordinal “es-

colaridade” foram constituídos os seguintes gru-

pos: não possui 2º grau completo; possui 2º grau 

completo, nesse grupo inclui: 2º grau completo e 

superior incompleto; e possui superior completo, 

a qual inclui: superior completo e especialização.

3 Referencial teórico

Nesta seção é apresentada a fundamentação 

teórica que orienta a seleção das variáveis relevantes 

e seus respectivos conceitos e sustenta a análise e 

interpretação sobre o tema. 

3.1 Capital humano

O estudo do capital humano desenvolveu-

-se rapidamente nos últimos séculos.5 Na década 

de 1960, os principais precursores foram os 

economistas Schultz e Becker, com a Teoria do 

Capital Humano6, cuja ideia principal era tratar os 

recursos humanos como uma forma de capital e a 

escolarização como resultado de uma decisão de 

investimento.

Em outro extremo, estão autores, como 

Collins (1979), que consideram a educação 

como uma forma de legitimar a inclusão social. 

Numa posição intermediária, são encontrados 

pesquisadores os quais consideram a educação 

não como meio para obter uma habilidade, mas 

como um indicador de potencial produtividade ou 

capacidade para exercer determinadas atividades 

ou funções. Entre os defensores dessa abordagem 

5 Desde 1611, com Rande Corgrave, que definiu capital como 
riqueza possuída por um indivíduo; passando por Adam Smith 
e Eduard Burke (1776-1790), que escreveram sobre o capital 
social; Jeremy Bentham, que estendeu a noção de capital 
social de uma empresa e discutiu a importância de começar 
um empreendimento (comércio) com capital; Karl Marx (1867) 
afirmou que todo valor vem da mão de obra; as ideias de 
Frederick Taylor (1911) compartimentam o trabalho, reduzindo 
seu valor percebido; Theodore Schultz e Sir Arthur Lewis 
(1979) recebem o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho 
pioneiro sobre o capital humano; Theodore Shultz (1998) é 
aclamado como o “pai do capital humano”.

6 Os trabalhos considerados de maior relevância nessa área 
foram produzidos por Theodore W. Shultz, em 1960, e Gary 
Becker, em 1964.
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estão Arrow (1973), Spence (1973), Thurow (1975). 

Alternativamente, outros interpretam a educação 

como um indicador para os trabalhadores, que 

procuram atender os desejos e necessidades 

dos empregadores, como proposto por Bowles e 

Gintis (2000). Uma discussão interessante sobre 

esse debate pode ser encontrada em Barone e 

Werfhorst (2011).

Entende-se por capital humano o resultado 

de investimento passado em trabalhadores, que 

aumenta sua produtividade e, assim, seus ren-

dimentos correntes e futuros. Becker (1964) 

acredita que a ampliação da produtividade dos 

trabalhadores está atrelada à necessidade de 

aprender novas habilidades ou aperfeiçoá-las. 

Schultz (1971, p. 52) parte do conceito geral de 

capital, a saber, “entidades que têm a proprie-

dade de prestar serviços futuros de um valor 

determinado”. Caracteriza-se como tal, porque 

faz parte do homem. “É capital humano por 

quanto se acha configurado no homem, e é capi-

tal porque é uma fonte de satisfações futuras, 

ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas.” 

(SCHULTZ, 1971, p. 52).

Assim, nenhuma pessoa poderá se separar 

do capital humano que possui. Para Becker (1964), 

a principal característica que diferencia o capital 

humano das demais formas de capital é a sua in-

corporação à pessoa na qual está sendo realizado 

um investimento. 

Schultz (1971, p. 43) faz o registro de cin-

co categorias de atividades que representam um 

avanço na capacitação humana:

a) recursos relativos à saúde e serviços, 

concebidos de maneira ampla de 

modo a incluir todos os gastos que 

afetam a expectativa de vida, o vigor e 

a capacidade de resistência, e o vigor 

e a vitalidade de um povo;

b) treinamento realizado no local do 

emprego, incluindo-se o aprendizado à 

velha maneira organizado pelas firmas;

c) educação formalmente organizada dos 

níveis elementar, secundário e de maior 

elevação;

d) programas de estudos para adultos 

que não se acham organizados em 

firmas, incluindo-se os programas de 

extensão, notadamente no campo de 

agricultura; e

e) migração de indivíduos e famílias para 

se adaptarem às condições flutuantes 

de oportunidades de emprego.

Gintis (1971, p. 144) concorda com essa 

abordagem, ao afirmar:

existe correlação entre o capital humano e a produtividade, 

a qualificação educacional reflete características de 

personalidades que os empregadores procuram nos seus 

futuros empregados, sugere que o que é importante para 

o empregador sobre a educação do trabalhador não 

é que ela forneça preparo técnico, mas, ao contrário, 

forneça uma socialização ao trabalhador para uma 

melhor adaptação na hierarquia industrial e burocrática, 

característica determinante do modelo produtivo 

exigido pelo sistema capitalista.

A produção, no dizer de Guitton (1971, p. 

29), representa

uma criação de utilidade, que se faz pelo trabalho do 

homem, por meio dos elementos e das forças que encontra 

na natureza e dos instrumentos que ele mesmo fabrica. 

Porém a produção, em sentido amplo, não subentende 

apenas a transformação mediante a qual bens materiais 

adquirem suas formas físicas características; compreende, 

também, as atividades ou serviços que satisfazem, direta 

ou indiretamente, as necessidades humanas, constituindo-

-se, do mesmo modo, como bens econômicos.

Entende-se por capital 
humano o resultado de 
investimento passado 

em trabalhadores, 
que aumenta sua 

produtividade e, assim, 
seus rendimentos 

correntes e futuros.
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Dessa forma, aumentar a produtividade 

é produzir cada vez mais, e/ou melhor, com 

cada vez menos. Pode-se, pois, representar a 

produtividade como o quociente entre o que a 

empresa produz (output) e o que ela consome 

(input). Segundo Gastaldi (1985, p. 16), o “trabalho é 

o desenvolvimento ordenado das energias humanas 

(psíquicas ou físicas) dirigido para um sentido 

econômico. Representa o fator ativo da produção e 

é considerado o seu verdadeiro agente.” 

Nesse sentido, para aumentar a produ-

tividade de uma organização humana, deve-se 

agregar o máximo de valor (máxima satisfação 

das necessidades dos clientes) ao menor custo. 

Para Gitlow (1993, p. 85),

quanto maior a produtividade de uma empresa, mais útil 

ela é para a sociedade, pois está atendendo às neces-

sidades dos seus clientes a um baixo custo. O seu lucro 

decorrente é um prêmio que a sociedade lhe paga pelo 

bom serviço prestado e um sinal de que deve crescer e 

continuar a servir bem.

Erdmann (1998, p. 11) afirma que “o ato de 

produzir implica transformar”. Essa transformação 

significa uma mudança em um insumo de um esta-

do inicial para um estado final desejado. Em 1950, 

a Comunidade Econômica Europeia apresentou 

uma definição formal de produtividade como sen-

do “o quociente obtido pela divisão do produzido 

(output) por um dos fatores de produção”. Assim, 

pode-se falar da produtividade do capital, das ma-

térias-primas, da mão de obra, etc. Segundo De-

vescovi e Toledo (1989, p. 15), vários são os fatores 

que determinam a produtividade de uma empresa, 

merecendo destaque:

a) relação capital-trabalho, que indica o 

nível de investimentos em máquinas, 

equipamentos e instalações em relação 

à mão de obra empregada;

b) mudanças na mão de obra decorrentes 

de alterações de processos produtivos, 

nos quais faz-se necessário pessoal 

com maior grau de instrução; 

c) inovação e tecnologia - investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

dão indicativos das perspectivas de 

aumento da produtividade a médio e 

longo prazos;

d) fatores gerenciais relacionados com a 

capacidade dos administradores de se 

empenharem em programas de melho-

ria de produtividade em suas empresas;

e) qualidade de vida, que reflete a cultura 

do ambiente em que a empresa se situa.

De acordo com esse entendimento, e as-

sociando-se a ele os processos de formação pro-

fissional, tem-se que “O aprendizado e conse-

qüentemente a aquisição de novos conhecimentos 

pode dar-se de diversas maneiras. Entre estas: 

learning-by-doing7, learning-by-using e learning-

by-interacting” (ROSEMBERG, 1982; LUNDVALL, 

1989, citados por CORREA; BÊRNI, 2006, p. 12).

Diorio sugere uma definição de produtivi-

dade associada à noção de eficácia, como “a eco-

nomia dos meios de produção na busca de um de-

terminado objetivo; é uma combinação da eficácia 

e da eficiência, ou seja, o alcance de resultados 

com a melhor utilização possível dos recursos” 

(DIORIO, 1980, p. 89). Portanto, a produtividade 

pode ser definida como a otimização do uso dos 

recursos empregados (inputs) para a maximização 

dos resultados desejados (outputs) (RUSSOMANO, 

1995). Leibenstein, citado por Kendrick (1961, p. 61), 

defende que fatores gerenciais e motivacionais 

(organização do trabalho, motivação, supervisão, 

monitoramento e controle da mão de obra, etc.) 

têm uma contribuição muito mais significativa para 

a produtividade do que mesmo a eficiência. 

Essas colocações levantam diversas dúvidas, 

como ressalta Hayes: “qual é o desempenho 

operacional efetivo de nossa unidade produtiva?”; 

“quais são as atividades que estão operando 

particularmente bem, e que atividades apresentam 

baixo desempenho?”; “a que resultados devemos 

chegar para melhorarmos nossa posição 

competitiva?” (HAYES et al., 1988, p. 142).

7 O termo learning-by-doing foi introduzido por Kenneth Arrow, 
em 1962, com o objetivo de explicar o crescimento da produ-
tividade (CORREA; BÊRNI, 2006, p. 12).
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De acordo com Coutinho e Ferraz (1994, 

p. 96), “O trabalhador qualificado, ocupado em 

funções densas e exigentes e cuja atividade é 

retribuída adequadamente, preocupa-se com o seu 

aprimoramento pessoal e com a educação familiar”. 

Para Bergamini (1997, p. 75), os funcionários 

representam um elemento facilitador ou impeditivo 

da chegada aos objetivos organizacionais. Segundo 

Ehrenberg (2000), o valor dessa quantia de capital 

produtivo é derivado de quanto essas habilitações 

podem ganhar no mercado de trabalho. Como 

afirma Crawford (1994, p. 34), “a característica 

mais marcante da economia do conhecimento é o 

surgimento do capital humano – ou seja, pessoas 

educadas e habilitadas – como força dominante da 

economia”.

Conhecimento é definido por Sveiby (1998 

citado por Pereira, 2000, p. 17), como uma capaci-

dade de agir. O autor afirma que o conhecimento 

não pode ser dissociado do ambiente. De outro 

modo, Vasconcelos (1999) utiliza uma relação de 

causa e efeito para mostrar a relação entre pro-

gramas de treinamento e os resultados de produ-

tividade de uma empresa. As empresas precisam 

perceber que os seres humanos, em seu trabalho, 

não são apenas pessoas movimentando ativos 

– eles próprios são ativos que podem ser valori-

zados, medidos e desenvolvidos como qualquer 

outro ativo da corporação (PONCHIROLLI, 2003).

No modelo de Ben-Porath (1967, p. 119), a 

acumulação ótima de capital humano contempla 

três fases:

a primeira, em que o indivíduo aposta em exclusivo 

no investimento em formação escolar, a segunda [...] 

começo da atividade laboral, na qual o indivíduo está 

disposto a auferir um salário mais baixo em troca de 

formação profissional; e a terceira, que coincide com 

a aproximação da idade da reforma, caracterizando-se 

por uma quebra do volume de investimento em capital 

humano que se combina com a depreciação física e tec-

nológica do fator humano, sendo nula a acumulação de 

formação escolar e profissional.

O capital humano tem reflexos nos salários, 

por considerar os recursos humanos como capital, 

bem como ao investir na qualificação dos trabalha-

dores. De acordo com Garcias (1992, p. 20),

A teoria dos salários vem sendo elaborada e desenvolvida 

há bastante tempo. Ricardo já manifestava preocupação 

em entender o processo de determinação dos salários, 

sendo considerado um dos pioneiros na elaboração de 

um corpo teórico sobre o assunto. [...] entre as mais re-

centes teorias está a do capital humano – uma extensão 

moderna da teoria marginalista [...] valoriza o papel da 

capacitação do homem no processo de crescimento da 

produção nas empresas [...] [grifo nosso].

Segundo Smith (1983, p. 118) “os salários do 

trabalho variam com a facilidade e o pouco dis-

pêndio, ou a dificuldade e a alta despesa reque-

ridas para aprender a ocupação”. Por esse enten-

dimento, acredita-se que os investimentos das 

empresas no treinamento e capacitação de seus 

empregados influenciam nos salários, e estes ten-

dem a influenciar a produtividade das empresas.

4 O segmento moveleiro de 
Arapongas

O agrupamento de empresas selecionadas 

está fundamentado no conceito de Arranjo Produtivo 

Local (APL). De acordo com Lastres e Cassiolato 

(2005, p. 32), arranjo produtivo local é o termo que 

se usa para definir uma aglomeração de empresas 

que possuem a mesma especialização produtiva 

e se localizam em um mesmo espaço geográfico. 

Estas empresas mantêm vínculos de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 

outros locais: governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Conforme o IPARDES (2006), a constitu-

ição do município de Arapongas se deu a partir da 

Companhia de Terras Norte do Paraná, em 1947, 

desmembrado do município de Rolândia. O parque 

industrial de móveis de Arapongas surgiu em 1966, 

por meio de incentivos da prefeitura municipal, 

que fomentou a implantação de novas indústrias 

e a ampliação das existentes mediante a doação 

de terrenos e a concessão de isenção de impostos 

municipais. Entretanto, até meados dos anos 1970, 

a economia do município continuava baseada na 

agropecuária, particularmente na extração de ma-
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deira, criação de gado e plantações de café. Após 

a grande geada de 1975, que destruiu a maior parte 

dos cafezais, o município de Arapongas, como os 

demais da região, sofreu uma reestruturação da 

atividade econômica local, passando a centrar seus 

esforços na atividade moveleira.

Em 1978, foi criada a Associação dos 

Moveleiros de Arapongas, a qual, em 1982, transfor-

mou-se no Sindicato das Indústrias de Móveis de 

Arapongas (SIMA, 2006). Na década de 1990, ape-

sar da importância da atividade no emprego indus-

trial local, as ações do setor no município eram, de 

certa forma, dispersas e sem foco. Em 1998, a partir 

do Planejamento Estratégico do Polo Moveleiro da 

Região Norte do Paraná, traçaram-se as diretrizes 

para transformar a indústria de móveis de Arapon-

gas em um polo moveleiro nacional. Ressalta-se, 

também, a criação do Senai/Cetmam (Centro Na-

cional de Tecnologia da Madeira e do Mobiliário), 

em 1993, em São José dos Pinhais, município da 

Região Metropolitana de Curitiba, que em 2003 foi 

transferido para Arapongas.

Para melhor caracterizar a situação atual 

do APL, foram tomados por base os trabalhos de 

Leonello e Cario (2001; 2002; 2003). A produção 

concentra-se em móveis residenciais populares 

destinados ao mercado interno, porém algumas 

médias e grandes empresas exportam parte da sua 

produção, cujo total representa, aproximadamente, 

7% das vendas externas de móveis do país. Leonello 

e Cario (2002) demonstraram a especialização 

em móveis residenciais, destacando-se com 

43,35% a produção de estantes e racks; 16,09%, de 

estofados; 12,74%,  guarda-roupas; 10,78%, armários 

de cozinha; 5,87%, insumos; 4,35%, apliques para 

móveis; 2,91%, móveis infantis; 2,61%, balcões para 

pia; 0,65%, dormitórios; e 0,65%, colchões.

A composição do capital das empresas 

é totalmente nacional, predominando a 

administração familiar em 64,15% das empresas. 

O padrão de produção apresenta alto grau de 

verticalização. As empresas desenvolvem seus 

próprios protótipos e amostras, beneficiando-se 

com as experiências adquiridas no processo pro-

dutivo, o que demonstra a ausência de uma área 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

4.1 Análise comparativa das diferenças do 
perfil dos trabalhadores das empresas 
de grande e médio porte

Neste item serão analisadas as variáveis 

sexo, salário, instrução, tempo de serviço e idade, 

com o objetivo de avaliar as possíveis diferenças de 

perfil dos trabalhadores das empresas de médio e 

grande porte que compõem o segmento moveleiro 

de Arapongas. Para as funções de diretor e gerente 

das empresas de grande porte, assim como to-

das as funções das empresas de médio porte, não 

foram aplicados os testes de comparação, devido 

ao pequeno tamanho amostra nessas funções, sen-

do mais confiável analisar o conjunto delas.

Os resultados revelam que nas funções 

de coordenador e/ou supervisor, administrativa/

comercial e/ou de vendas, bem como na função 

operacional, não há evidências para afirmar que existe 

diferença significativa entre os portes das empresas 

quanto ao sexo. Para os dois portes de empresa, os 

percentuais de trabalhadores do sexo masculino são 

semelhantes e igualmente superiores aos do sexo 

feminino. Somente na função de serviços gerais e/

ou auxiliar de produção pode-se afirmar, com 99% 

de segurança, que nas empresas de grande porte o 

percentual de trabalhadores do sexo masculino não 

é tão superior ao do sexo feminino nas empresas de 

médio porte. 

A partir do Planejamento 
Estratégico do Polo 
Moveleiro da Região 

Norte do Paraná, 
traçaram-se as diretrizes 

para transformar a 
indústria de móveis de 
Arapongas em um polo 

moveleiro nacional. 
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O tempo de serviço é uma das variáveis importantes a serem consideradas quando se analisa o capital 

humano, uma vez que, quanto maior o tempo, maiores são as condições de o trabalhador corresponder à 

qualificação exigida para a função. Isso se dá por meio de treinamento e capacitação no próprio ambiente da 

empresa, ou fora dela em instituições profissionalizantes.

Pela tabela 2, coordenadores e/ou supervisores, bem como os trabalhadores das funções operacionais 

das grandes empresas, possuem mais tempo de serviço em relação aos trabalhadores das médias empresas 

nessas mesmas funções. Essas diferenças são significativas, com nível de significância de 1%. Ocorre certo 

equilíbrio de distribuição entre as faixas de tempo de serviço para os trabalhadores operacionais e de serviços 

gerais e/ou auxiliar de produção, com pequenas diferenças entre essas empresas.

Para a função de serviços gerais e/ou auxiliar de produção, com nível de significância de 10%, houve 

diferença significativa. Cerca da metade dos trabalhadores de serviços gerais e/ou auxiliar de produção, nos 

dois conjuntos de empresas, tem menor tempo de serviço. Porém, na faixa de maior tempo de serviço, para as 

grandes empresas há uma incidência maior de trabalhadores em relação às médias empresas (p – valor= 0,0572).

TABELA 1 - Análise de significância das diferenças de instrução, por função, dos trabalhadores das empresas de grande e 
médio porte do segmento moveleiro de Arapongas - 2006

ITEM FUNÇÃO ESCOLARIDADE
EM PERCENTUAL

p-valor
NÍVEL DE 

SIGNIFICÂNCIAGrande
Porte

Médio
Porte

1 Coordenação/Supervisão

Não possui 2º grau completo 45 50

0,6024 –Possui 2º grau completo 42 45

Possui superior completo 13 5

2 Administrativa

Não possui 2º grau completo 15 20

0,5640 –Possui 2º grau completo 60 70

Possui superior completo 25 10

3 Operacional
Não possui 2º grau completo 59 87

0,0018 1%
Possui 2º grau completo 41 13

4
Serviços Gerais/
Auxiliar de Produção

Não possui 2º grau completo 57 80
0,0023 1%

Possui 2º grau completo 43 20

FONTE: Pesquisa de campo

De acordo com a tabela 1, a seguir, para as funções de coordenador e/ou supervisor e administrativa/

comercial e/ou vendas não há evidências para afirmar que existe diferença significativa no nível de escolaridade 

entre esses portes de empresas. No entanto, para as funções operacional e de serviços gerais e/ou auxiliar de 

produção, com nível de significância de 1%, as diferenças são significativas, o que permite afirmar com 99% 

de confiança que nas empresas de grande porte há um percentual maior de trabalhadores nessas funções e 

com maior nível de escolaridade.

A diferença do nível de escolaridade entre essas empresas revela que a diferença importante está na 

função operacional, principal responsável pelo trabalho de fabricação de móveis, a qual define, em última 

análise, o acabamento e a qualidade do produto final. Os trabalhadores de serviços gerais e/ou auxiliar de 

produção acompanham, de certa forma, a função operacional.
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A idade representa uma informação geral e 

complementar sobre a experiência das pessoas. Em 

princípio, maior idade contribuiria para fortalecer 

a experiência; no entanto, interfere negativamente 

no vigor físico. Isso é explicado por Ben-Porath 

(1967), ao mencionar que a aproximação da 

idade da aposentadoria corresponde à redução 

de investimento em capital humano, coincidindo 

com a depreciação física e tecnológica do fator 

humano, sendo nula a acumulação de formação 

escolar e profissional.

A análise da significância das diferenças por 

idade e por função dos trabalhadores das empresas 

de grande e médio porte do segmento moveleiro 

de Arapongas não mostrou diferença significativa 

entre essas empresas quanto à faixa etária.

4.2 Relação da variável salário com as 
variáveis investigadas

Nesta seção, apresenta-se a relação da 

variável salário com as variáveis sexo, instrução, 

tempo de serviço e idade, que definem o perfil do 

trabalhador do segmento moveleiro de Arapongas.

A relação entre as variáveis salário e sexo 

dos trabalhadores mostra, tanto para as empresas 

grandes como para as de médio porte, que os 

trabalhadores do sexo masculino ocupam em 

maior proporção as funções com maiores salários 

e, em média, recebem maiores salários.

A tabela 3, a seguir, traz dados comparati-

vos entre escolaridade e salário. No item 1, em que 

se apresenta o conjunto de todas as funções das 

grandes e médias empresas, nota-se que aproxima-

damente metade dos trabalhadores que possuem 

menor escolaridade está na faixa salarial mais baixa, 

sendo que a maior parte dos trabalhadores com se-

gundo grau completo encontra-se distribuída nas 

faixas salariais intermediária e alta. Ainda, há um 

grande percentual na faixa salarial mais alta para 

trabalhadores com nível superior completo.

Ao se analisar o conjunto das funções somente 

das empresas de grande porte, verifica-se uma 

situação semelhante à apresentada para o item 1. 

Mas, examinando somente as empresas de médio 

porte, nota-se que, para os trabalhadores que 

possuem, pelo menos, o segundo grau completo, há 

um equilíbrio entre as faixas salariais alta e baixa, 

e um percentual maior na faixa salarial mais baixa 

para os trabalhadores que não possuem o segundo 

grau completo.

TABELA 2 - Análise de significância das diferenças de tempo de serviço, de acordo com a função dos trabalhadores das 
empresas de grande e médio porte do segmento moveleiro de Arapongas – 2006

ITEM FUNÇÃO
TEMPO DE 
SERVIÇO

EM PERCENTUAL
p-valor

NÍVEL DE 
SIGNIFICÂNCIAGrande

Porte
Médio
Porte

1 Coordenação/Supervisão

Até 2 anos 16% 80%

< 0,0001 1%De 2,1 a 5 anos 28% 20%

Mais de 5 anos 56% 0%

2 Administrativa

Até 2 anos 29% 10%

0,3387 –De 2,1 a 5 anos 39% 60%

Mais de 5 anos 33% 30%

3 Operacional

Até 2 anos 36% 68%

0,0025 1%De 2,1 a 5 anos 33% 19%

Mais de 5 anos 31% 13%

4 Serviços Gerais/Auxiliar de Produção

Até 2 anos 54% 55%

0,0572 10%De 2,1 a 5 anos 28% 39%

Mais de 5 anos 18% 5%

FONTE: Pesquisa de campo
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Os trabalhadores nas funções de coordenador/supervisor e operacional seguem a mesma tendência do item 

1, a saber: a maior parte dos trabalhadores que possui menor escolaridade está na faixa salarial mais baixa. Para os 

trabalhadores nas funções administrativa/comercial e/ou vendas e serviços gerais e/ou auxiliar de produção, não 

há diferença significativa entre a escolaridade e as faixas salariais.

Ao se analisar a relação entre salário e instrução no segmento moveleiro de Arapongas, considerando o 

conjunto de todas as funções dos trabalhadores das empresas nos dois portes, notou-se que aproximadamente 

metade dos trabalhadores que possuem menor escolaridade está na faixa salarial mais baixa, enquanto a maior 

parte dos trabalhadores com segundo grau completo acha-se distribuída entre as faixas salariais intermediária e 

alta. Também, como era de se esperar, profissionais com nível superior ocupam funções de coordenador/supervisor 

ou administrativa.

TABELA 3 - Análise de significância das diferenças de salário e instrução dos trabalhadores das empresas de grande e 
médio porte do segmento moveleiro de Arapongas - 2006

ITEM FUNÇÃO FAIXAS SALARIAIS

EM PERCENTUAL

p-valor
NÍVEL DE 

SIGNIF. (%)
Não possui 

2º grau 
completo

Possui  
2º grau 

completo

Possui 
superior 

completo

Empresas de Grande e Médio Porte

1 Todas

até R$ 600,00(1) 46 23 2

< 0,0001 1de R$ 600,01 a R$ 845,04(2) 31 38 11

mais de R$ 845,04(3) 23 38 87

Empresas de Grande Porte

2 Todas

até R$ 625,51(1) 43 27 2

< 0,0001 1de R$ 625,52 a R$ 875,85(2) 34 36 12

mais de R$ 875,85(3) 22 36 86

3
Coordenador/ 

Supervisor

até R$ 1.000,00(1) 57 18 8

0,0007 1de R$ 1.000,01 a R$ 1.527,14(2) 24 51 25

mais de R$ 1.527,14(3) 19 31 67

4 Administrativa

até R$ 799,97(1) 33 38 20

0,3122 -de R$ 799,98 a R$ 1.253,22(2) 25 38 30

mais de R$ 1.253,22(3) 42 25 50

5 Operacional

até R$ 613,24(1) 41 25

0,0058 1de R$ 613,25 a R$ 815,10(2) 34 39 -

mais de R$ 815,11(3) 25 36

6
Serv. Gerais/ Auxiliar 

de Produção

até R$ 500,50(1) 34 38

0,1271 -de R$ 500,51 a R$ 605,60(2) 39 23 -

mais de R$ 605,60(3) 27 39

Empresas de Médio Porte

7 Todas

até R$ 526,83(1) 58 45

1%de R$ 526,84 até R$ 600,00(2) 20 3 0,0025

mais de R$ 600,00(3) 22 52

FONTE: Pesquisa de campo
(1) Faixa salarial baixa. 
(2) Faixa salarial intermediária.
(3) Faixa salarial alta.
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TABELA 3 - Análise de significância das diferenças de salário e instrução dos trabalhadores das empresas de grande e 
médio porte do segmento moveleiro de Arapongas - 2006

ITEM FUNÇÃO FAIXAS SALARIAIS

EM PERCENTUAL

p-valor
NÍVEL DE 

SIGNIF. (%)Até  2 anos
De 2 a 5 

anos
Mais de  5 

anos

Empresas de Grande e Médio Porte

1 Todas

até R$ 600,00 51 31 15

< 0,0001 1de R$ 600,01 a R$ 845,04 38 37 22

mais de R$ 845,04 11 31 63

Empresas de Grande Porte

2 Todas

até R$ 625,51 52 30 18

< 0,0001 1de R$ 625,52 a R$ 875,85 37 40 24

mais de R$ 875,85 11 30 59

3 Coordenador/ Supervisor

até R$ 1.000,00 60 31 29

0,0655 10de R$ 1.000,01 a R$ 1.527,14 20 50 33

mais de R$ 1.527,14 20 19 38

4 Administrativa

até R$ 799,97 61 26 15

0,0027 1de R$ 799,98 a R$ 1.253,22 30 39 31

mais de R$ 1.253,22 9 35 54

5 Operacional

até R$ 613,24 52 28 20

< 0,0001 1de R$ 613,25 a R$ 815,10 41 41 25

mais de R$ 815,11 6 31 55

6
Serv. Gerais/ Auxiliar de 

Produção

até R$ 500,50 40 24 39

0,0879 10de R$ 500,51 a R$ 605,60 33 43 13

mais de R$ 605,60 27 32 48

Empresas de Médio Porte

7 Todas

até R$ 526,83 49 67 45

0,0959 10de R$ 526,84 a R$ 600,00 23 5 0

Mais de R$ 600,00 28 28 55

FONTE: Pesquisa de campo

Pela tabela 4, observa-se situação semelhante nos itens 1, 2, 4 e 5, em que a maioria dos trabalhadores 

com até dois anos de tempo de serviço possui salários mais baixos, invertendo-se essa situação para 

trabalhadores com mais de cinco anos. Na faixa intermediária de tempo de serviço, há equilíbrio entre as 

faixas salariais.

Situações distintas ocorrem entre os outros três itens. Para coordenador/supervisor de empresas de 

grande porte há percentual maior desses trabalhadores que possuem até dois anos de tempo de serviço na faixa 

salarial mais baixa, metade dos que têm de dois a cinco anos de tempo de serviço na faixa salarial intermediária, 

e uma certa igualdade de distribuição salarial dos trabalhadores com mais de cinco anos de serviço. 

Esses resultados, juntamente com a análise da relação entre salários e idade, revelam que a experiência 

também é uma variável importante para determinar o salário nesse setor.
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Considerações Finais

Este estudo investigou a qualificação da 

mão de obra das empresas do segmento moveleiro 

do município de Arapongas, no estado do Paraná, 

e sua influência nos salários dos trabalhadores 

desse segmento. 

Ao analisar o perfil dos trabalhadores das 

empresas de médio e grande porte do segmento 

moveleiro do município, observou-se que, além do 

nível de instrução, as variáveis idade e tempo de 

serviço são importantes e corroboram a abordagem 

da teoria do capital humano. A maior instrução facilita 

o aprendizado profissional, enquanto maiores idade 

e tempo de serviço permitem adquirir experiência 

no trabalho, aprimorando-se, principalmente, por 

meio do learning-by-doing. Diferenciam-se as 

grandes empresas em relação às médias quanto ao 

nível de instrução mais elevado dos trabalhadores 

da função operacional e quanto ao maior tempo 

de serviço dos coordenadores/supervisores e dos 

empregados na função operacional. Este resultado 

revela que as grandes empresas apresentam pessoal 

mais qualificado e com mais experiência, sobretudo 

nas funções vinculadas às atividades de produção, 

que determinam a qualidade do produto final.

Ao se analisar a relação entre salário e quali-

ficação nesse segmento moveleiro, considerando 

o conjunto de todas as funções dos trabalhadores 

das empresas analisadas, notou-se que aproxima-

damente metade dos trabalhadores que possuem 

menor escolaridade encontra-se nas faixas salariais 

menores. A maioria dos trabalhadores com nível su-

perior completo situa-se na faixa salarial mais alta.

Quando se examina o tema sob a luz da teo-

ria do capital humano, e focalizando a qualificação 

dos trabalhadores das grandes e médias empresas 

do segmento moveleiro de Arapongas, observa-se 

que as variáveis instrução, tempo de serviço e idade 

não se dissociam e são intimamente relacionadas.

Considerando que a relação entre salário e 

qualificação constitui o ponto central da teoria do 

capital humano, pode-se concluir que o investimento 

em capital humano influencia os salários. Esse é o 

princípio que determina a remuneração mais elevada 

para o trabalhador qualificado, em comparação com o 

trabalhador não qualificado. A relação de causa efeito 

entre qualificação do trabalhador, seu desempenho, 

e respectiva remuneração pode ser explicada de 

acordo com a perspectiva de Becker (1964), que 

considera o capital humano sob o enfoque da análise 

de investimento, em que níveis de qualificação 

superiores implicam retornos mais elevados. 

Todavia, as perspectivas da abordagem de 

Arrow (1973), Spence (1973) e Thurow (1975) tam-

bém podem ser contempladas, quando se leva 

em conta que os trabalhadores, para atender as 

necessidades das empresas, precisam aprofundar 

seus conhecimentos e aprimorar as habilidades. As 

empresas, por sua vez, precisam adotar políticas 

de remuneração capazes de atrair esses trabalha-

dores mais qualificados e motivá-los a permanecer 

na empresa e participar de um processo contínuo 

de aprendizado. Dessa forma, a capacitação, o de-

sempenho e a remuneração se reforçam mutua-

mente e caminham na mesma direção, proporcio-

nando resultados que são do interesse da empresa 

e do trabalhador. 

• Recebido em: 23/03/2011
• Aprovado em: 10/07/2011
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Resumo

Este artigo tem por objetivo discutir as políticas de incentivos fiscais nos dois maiores 

municípios em termos econômicos da região do Vale do Paraíba Paulista: São José 

dos Campos e Taubaté. Considerando que a carga tributária brasileira apresentou 

aumentos nos últimos anos como consequência de políticas econômicas e da expan-

são do Estado e que a tributação excessiva onera o sistema produtivo, políticas que 

levem à diminuição de impostos acabam atraindo empresas e fomentando a econo-

mia local. Nos municípios pesquisados essas políticas de incentivos fiscais aparecem 

de maneiras bastante consolidadas: em São José dos Campos baixas alíquotas de 

ISS e isenção de IPTU e em Taubaté a doação de terras e facilidades para que em-

presas de interesse se instalem em sua área territorial. No entanto, o que se nota é 

que essas políticas devem ser melhores fiscalizadas para que atinjam seu fim. Além 

disso, políticas de atração de investimentos necessitam estar acompanhadas de um 

planejamento prévio quanto aos efeitos ocasionados pela acumulação de capital em 

determinada região.

Palavras-chave: Tributação; Políticas Fiscais; Desenvolvimento Regional.

Abstract

This article aims to discuss the policies of tax incentives in the two largest municipalities 

in terms of the economic region of Vale do Paraiba Paulista, Sao Jose dos Campos and 

Taubaté. Considering that the Brazilian tax burden has increased in recent years as a 

result of economic policies and expansion of the state and that excessive taxes levied 

on the production system, policies that lead to end tax breaks to attract companies 

and fostering the local economy. In the cities surveyed this fiscal incentive policies 

appear quite consolidated, in Sao Jose dos Campos low rates of ISS and exemption 

from property tax and Taubaté the donation of land and facilities of interest for 

companies setting up in their territorial area. However, I have noticed that such policies 

should be better supervised so that they reach their end. In addition, policies to attract 

investments need to be accompanied by a pre-planning for the effects caused by the 

accumulation of capital in a region.
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Introdução

O Brasil em seu aspecto econômico re-

gional apresentou melhorias econômicas e um 

consequente aumento da carga tributária, forma 

de financiar gastos públicos com investimentos e 

subsídios oferecidos a partir de programas de in-

centivos fiscais.

Com descentralização tributária os mu-

nicípios passaram a ter autonomia para legislar e 

determinar políticas de incentivos fiscais em sua 

área territorial. A questão tributária está estrita-

mente ligada à administrativa e à gestão municipal. 

Os impostos municipais assim como os incentivos 

fiscais, constituem-se em uma poderosa ferramen-

ta de incentivo e fomento ao desenvolvimento lo-

cal e regional. 

Entretanto essas mesmas ferramentas po-

dem ser usadas como uma arma de competição 

entre os entes federados, fator que gera a chama-

da “guerra fiscal”, na qual os municípios mais ricos, 

que possuem mais recursos financeiros e econômi-

cos, e podendo abrir mão de determinados valores 

que podem ser oferecidos como subsídios e incen-

tivos fiscais, acabam saindo na frente e em van-

tagem competitiva. Os municípios estudados são 

os principais em termos econômicos do Vale do 

Paraíba Paulista. 

Até a década de 1970, Taubaté era o princi-

pal município em termos econômicos da região. Os 

incentivos fiscais e investimentos estatais na eco-

nomia (sobretudo pelo governo federal) levaram 

São José dos Campos a ocupar essa posição privi-

legiada na economia regional. 

O presente artigo, por meio da pesquisa 

bibliográfica e documental, descreve a evolução da 

carga tributária brasileira e apresenta as políticas 

de incentivos fiscais como ferramenta de fomento 

ao sistema econômico regional, sob esse enfoque 

analisa os municípios de São José dos Campos e 

Taubaté ambos no Vale do Paraíba Paulista. Com a 

pesquisa bibliográfica foi possível conceituar a car-

ga tributária brasileira, em especial os impostos mu-

nicipais e os benefícios fiscais no processo de cres-

cimento e desenvolvimento econômico regional. A 

pesquisa documental mostrou a questão tributária 

e fiscal e suas particularidades específicas. 

A vantagem competitiva entre esses dois 

municípios acontece, sobretudo no aspecto de in-

centivos fiscais, uma vez que em termos de logísti-

ca e localização privilegiada ambos possuem pari-

dade. No entanto, a fiscalização dos incentivos 

oferecidos e a sua posterior avaliação quanto aos 

resultados trazidos por tais políticas carecem de 

um melhor acompanhamento.

1 Evolução Tributária no 
Brasil: Breve Histórico

O Brasil, desde o seu descobrimento, tem 

uma vasta história relacionada aos altos tributos 

cobrados.  No primeiro momento da economia, 

com a necessidade de atrair investimentos de fora 

para o Brasil, o governo cria condições que faz 

com que esse capital seja bem-vindo no país, em 

Os impostos municipais 
assim como os incentivos 
fiscais, constituem-se em 
uma poderosa ferramenta 
de incentivo e fomento ao 
desenvolvimento local e 

regional.

O Brasil, desde o seu 
descobrimento, tem uma 
vasta história relacionada 

aos altos tributos cobrados.  



R e v .  F A E ,  C u r i t i b a ,  v. 14, n. 2, p. 180-197, jul./dez. 2011
183

A evolução da carga tributária brasileira 

pode ser observada na tabela 1:

Observa-se um crescimento da carga 

tributária na ordem de 48% no período que vai 

do começo ao final do século XX. As maiores 

altas ocorrem nos anos de 1970, sendo que a taxa 

passa de 18,99% a 25,98%. Esse crescimento, se-

gundo Batista Jr (2000), deve-se à ampla refor-

ma tributária feita pelo então presidente Castelo 

Branco. Após esse aumento, a taxa começa a 

cair até 1985, chegando neste ano a represen-

tar 24,06%. Nesse período, no ambiente macro-

econômico, o país padecia de um alto nível de 

inflação e uma queda na taxa de crescimento da 

economia (BATISTA JR, 2000).

No começo da década de 1990, a carga 

tributária passa de 24,06% a 28,78% e esse au-

mento deve-se, sobretudo, ao Plano Collor e ao 

alto nível de inflação da época. Durante o gover-

no Collor, foi proposto um conjunto de medidas 

pela Comissão Executiva da Reforma Fiscal, o qual 

tinha por finalidade fazer uma mudança no siste-

ma tributário nacional. Entretanto nunca foram 

colocados em prática devido ao impeachment do 

presidente (AZEVEDO; LIMA 1997). 

A partir de 1994, a carga tributária brasileira 

já havia ultrapassado 29% do PIB. Esse valor, re-

corde de tributação, representou o início de uma 

alta contínua, chegando em 2005 ao valor máximo 

de 37, 37%. A tributação é um assunto complexo 

no ambiente econômico, uma vez que se cobrado 

em excesso pode prejudicar o sistema produtivo, 

sendo que parte dos recursos distribuídos ou que 

poderiam ser reinvestidos são retidos pelos cofres 

públicos. Por outro lado, se a arrecadação pública 

diminuir pode ocasionar déficit nas contas públi-

cas, o que poderá comprometer a continuidade de 

investimentos públicos e programas governamen-

tais (HENRIQUE, 2011). 

TABELA 1 - Evolução da carga Tributária Brasileira 
(1947-2009)

ANO CARGA TRIB. ANO CARGA TRIB.

1947 13,84 1996 28,93

1950 14,42 1997 26,92

1955 15,05 1998 29,84

1960 17,41 1999 30,32

1965 18,99 2000 33,18

1970 25,98 2001 34,36

1975 25,22 2002 35,86

1980 24,52 2003 34,9

1985 24,06 2004 35,91

1990 28,78 2005 37,37

1991 25,24 2006 34,23

1992 25,01 2007 34,72

1993 25,78 2008 36,56

1994 29,75 2009 35,02

1995 29,41

FONTE: Elaborada pelos autores a partir de dados da 
Receita Federal.

No começo da década 
de 1990, a carga tributária 
passa de 24,06% a 28,78% 
e esse aumento deve-se, 

sobretudo, ao Plano Collor 
e ao alto nível de inflação 

da época. 

especial a partir de mudanças da taxa de câmbio e 

mudanças estruturais. 

O crescimento econômico no século XX, 

que tornou o Brasil um país industrializado e que 

o colocou entre umas das principais economias 

do mundo teve como resultado o crescimento 

da “máquina pública”, o que consequentemente 

exigiu maior arrecadação de impostos. Parte do 

aumento significativo dos tributos cobrados pelo 

Estado durante esse período deve-se ao fato de 

incentivos fiscais e benefícios concedidos para que 

se implantasse a industrialização, baseada, sobre-

tudo no investimento estrangeiro e nos benefícios 

oferecidos pelo governo (NEGREIROS, 2000).
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1.1 Impostos Municipais

Grandes mudanças ocorreram no país, na 

reformulação do Estado e no Sistema Tributário, 

durante a Constituinte de 1988. Houve um movi-

mento de descentralização, isto basicamente re-

lacionado aos impostos federais que passaram a 

ser controlados e arrecadados pelos municípios, 

sendo o ISS (Imposto Sobre Serviços) o caso mais 

marcante. Esse processo de descentralização tinha 

como meta ou objetivo formular e implementar 

políticas públicas voltadas a atender as particu-

laridades e demandas locais e regionais. O uso dos 

impostos municipais como ferramenta de políti-

cas públicas de desenvolvimento municipal era 

algo que já estava moldado desde os primórdios 

da Constituição Federal, sendo a descentralização 

dos impostos algo já pensado com relação ao fo-

mento do crescimento e posterior desenvolvimen-

to econômico. No entanto, ao definir a “República 

Federativa do Brasil”, formada pela união indis-

solúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, 

a Constituição Federal de 1988 deixou de considerar 

as particularidades regionais de cada local e que 

essa diferença seria algo que iria favorecer o siste-

ma de crescimento econômico regional, gerando 

desigualdades mais do que significativas em seu 

meio de atuação (SOUZA, 2001).

A descentralização representou mais do que 

a Carta Magna mostrava, mais uma descentralização 

de poder da parte da União em favor dos estados e 

municípios. Formou-se, então, no Brasil uma guerra 

fiscal entre os estados (ICMS – Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) e municípios 

(ISS), para atrair capitais para investimentos 

dentro da área territorial de interesse. O problema 

é que essa briga entre os entes da federação não 

encontrou marcos regulatórios e começou a se 

desenvolver em um ambiente descontrolado, 

fazendo com que os estados e municípios mais 

fortes dominassem sobre os mais fracos no que 

diz respeito a políticas de incentivos fiscais. Essa 

vantagem dos territórios fortes sobre os mais fracos 

deve-se ao fato de que os fortes têm mais poder 

e mais disponibilidades para cobrir as vantagens 

competitivas oferecidas pelos demais e isso atrai as 

empresas pelos incentivos e não propriamente pela 

lógica de mercado, que faz com que um local seja 

mais ou menos interessante economicamente que 

outro (DULCI, 2002).

No entanto, a descentralização do sistema 

de arrecadação, tem se mostrado ineficiente em 

seu aspecto de intervenção dos governos es-

taduais no planejamento dos municípios, uma vez 

que com a autonomia constitucional, cada um 

possui seu próprio orçamento e aplica como acha 

mais conveniente. Isso nem sempre acontece de 

maneira equilibrada e tendo como finalidade o 

bem comum (PRADO, 2007).

Segundo Carvalho Jr (2006, p. 9) “Os esta-

dos possuem liberdade para fixar as alíquotas do 

ICMS, imposto indireto com grande volume de ar-

recadação, já os municípios ficam reféns apenas 

do ISS e do IPTU”. Os municípios, ao planejarem 

as metas para o futuro, em seu aspecto tributário 

podem contar apenas com esses dois impostos e 

devem usar de maneira coerente com os objetivos 

esperados para o futuro do município.

Esses impostos usados como fatores de 

atratividade de empresas são, no âmbito estadual 

o ICMS, e no municipal o ISS e o IPTU (Imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana). 

A tributação pode levar o “custo de produção” a 

aumentar de maneira mais do que significativa, 

A tributação pode levar 
o “custo de produção” 
a aumentar de maneira 

mais do que significativa, 
uma vez que no Brasil 

os impostos apresentam 
um peso na produção de 

bens e serviços.
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uma vez que no Brasil os impostos apresentam 

um peso na produção de bens e serviços, fator 

que torna o produto pouco competitivo diante de 

produtos importados ou mesmo diante dos na-

cionais produzidos em áreas de benefícios fiscais 

(FABRETTI, 2003).

Os municípios e o Distrito Federal podem 

impor o recolhimento de ISS sobre a lista de ser-

viços descritos na Lei Complementar n° 116/2003, 

sendo a base de cálculo o preço do serviço e o 

imposto a ser recolhido o valor encontrado da 

aplicação da alíquota estipulado por estes sobre 

a base de cálculo. A legislação não permite ne-

nhuma dedução do valor da receita de serviços 

(tributada e tida como base de cálculo do ISS) 

exceto no caso de serviços relacionados com a 

construção civil em que a legislação permite que 

se deduza o valor dos materiais fornecidos pelo 

prestador e das prestações realizadas em regime 

de subcontratação (FERREIRA, 2007)

De acordo com Paulsen e Melo (2006, 

p.266) “os municípios estão dotados de competên-

cia para instituir o ISS, dentro do âmbito territorial 

de validade, [...] como o local da específica realiza-

ção do fato gerador”. O ISS é um imposto que tem 

como produto de tributação, o valor dos serviços 

prestados. Suas alíquotas variam entre 2% e 5% de-

pendendo da região e da atividade tributada.

Carvalho Jr (2006) argumenta que o ISS 

poderia ser uma importante fonte de renda para a 

maioria das cidades brasileiras, mas tem sido usa-

do de maneira a atender aos desejos políticos dos 

governantes, em especial nas médias e grandes 

cidades. Outro empecilho ao uso mais eficiente é 

que as alíquotas desse imposto estão delimitadas 

a 2% e 5%, não podendo ser maior ou menor do 

que as estipuladas em lei. O que se vê atualmente é 

uma grande guerra fiscal entre municípios vizinhos, 

tendo em vista atrair recursos.

Para Toffanello (2008), a incidência do ISS, 

ou seja, o fato gerador ocorre onde o serviço é 

prestado. Nesse caso, ainda que uma empresa es-

teja localizada em um determinado município e 

preste serviço em outro, a obrigatoriedade de re-

colher o ISS será devido no município em que es-

teja localizada a que contratou o serviço. Entretan-

to isso deve ser observado caso a caso, já que em 

muitos casos, como na atividade contábil, jurídica 

e de assessoria, muitas vezes o serviço ainda que 

contratado por clientes de outros municípios é 

oferecido no estabelecimento da empresa presta-

dora, sendo nesse caso o município da prestadora 

o responsável por recolher o tributo.

Segundo Belo (2008), essa questão de onde 

o imposto é cobrado, onde o serviço é prestado 

ou onde está localizada a empresa prestadora, 

representa uma importante briga fiscal entre os 

municípios e é responsável por muitas divergên-

cias, até mesmo entre os tribunais de justiça no 

país. No entanto, de acordo com o mesmo autor, 

a Lei Complementar n° 116 de 31 de julho de 2003 

é clara ao definir a ocorrência do fato gerador do 

ISS no local onde ele ocorre. O município compe-

tente para cobrança do imposto é aquele onde se 

realizou o fato gerador.

1.2 Políticas Tributárias Locais e 
Desenvolvimento Econômico Regional

De acordo com Veiga (2008), desenvolvimento 

não se confunde com crescimento econômico. 

Crescimento é apenas a condição necessária 

para o desenvolvimento, porém não o suficiente. 

O planejamento econômico no processo de 

desenvolvimento é algo necessário por parte dos 

governantes, tendo como finalidade promover 

e alavancar o desenvolvimento, pois se torna 

necessária a coordenação das atividades tendo 

em vista um crescimento sustentável. 

Para Amartya Sen (2000) o desenvolvimento 

é um termo mais amplo uma vez que abrange 

liberdades individuais e coletivas que permitem 

maiores possibilidades de escolhas. Isso acontece 

a partir da adoção das seguintes liberdades: 

 — I. Liberdades políticas: incluem os di-

reitos civis e referem-se à liberdade de 

escolha por parte das pessoas sobre 
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o que deve governar e por que, além 

dos direitos de fiscalização e crítica 

dos governantes por meio de uma im-

prensa livre e atuante. A manifestação 

de seu direito de escolha e de crítica. 

 — II. Facilidades econômicas: oportuni-

dades por parte das pessoas para uti-

lizar recursos econômicos para o con-

sumo, produção ou troca. Para isso, 

os mecanismos de mercado podem 

ter um valor fundamental, já que per-

mitem a livre circulação de pessoas e 

produtos na economia. 

 — III. Oportunidades sociais: referem-se 

aos serviços de saúde, educação, etc., 

que permitem ao indivíduo não apenas 

viver melhor em sua vida privada (esca-

pando da miséria por meio de um tra-

balho mais bem qualificado, por exem-

plo), como também participar melhor 

da vida pública. 

 — IV. Garantias de transparência: referem-

-se à necessidade de uma pessoa 

esperar sinceridade em sua relação 

com outras pessoas, instituições e com 

o próprio Estado. Além de essencial 

para a coesão social, ela pode ter 

papel importante na prevenção da 

corrupção, por exemplo.

 — V. Segurança protetora: resguarda os 

vulneráveis de caírem na miséria extre-

ma por uma rede de seguridade social e 

outras medidas que visem às garantias 

mínimas de sobrevivência das pessoas. 

De acordo com Veiga (2008, p. 80): “O 

desenvolvimento tem sido exceção histórica, e 

não regra geral. Ele não é o resultado espontâneo 

da livre interação das forças de mercado”. Ou 

seja, o livre mecanismo de mercado não garante 

a melhoria efetiva das condições de vida de uma 

população. Precisa mais do que isso. É necessária 

a participação efetiva de políticas públicas que 

orientem o mercado e busque como meta a médio 

e longo prazo o desenvolvimento.

Ainda, de acordo com Sen (2000), essas 

medidas propostas teriam eficácia maximizada 

em economias subdesenvolvidas já que atingem a 

base e possibilitariam ampliar suas liberdades indi-

viduais e alcançar o desenvolvimento.

Para Souza (2002, p. 60): o “desenvolvi-

mento é entendido como uma ‘mudança social 

positiva’, cujo conteúdo é tido como não devendo 

ser definido ‘a priori’, à revelia dos desejos e ex-

pectativas dos grupos sociais concretos, com seus 

valores culturais próprios e suas particularidades 

histórico-geográficas”. 

Segundo Fonseca (2006, p.25) “[...] 

esse debate não diz respeito propriamente ao 

planejamento, mas ao papel do Estado no processo 

de desenvolvimento”. E nesse aspecto, o Estado, 

regulador do sistema econômico (e tributário), pode 

intervir no desenvolvimento econômico regional.

Uma das saídas apontadas por Belo (2008) 

para amenizar os efeitos dos altos impostos no 

setor empresarial é utilizar-se do planejamento 

tributário na elaboração de estratégias e planos 

para a condução dos negócios. Planejamento 

tributário significa elaborar uma estratégia lícita 

que tenha como consequência a economia no 

pagamento de impostos, muito embora, por ser 

inerente à relação tributária o antagonismo entre 

os sujeitos: ativo e passivo, a divisa da licitude não 

Planejamento tributário 
significa elaborar uma 

estratégia lícita que tenha 
como consequência a 

economia no pagamento 
de impostos, muito 
embora. A divisa da 

licitude não seja gritante 
e identificável com 

facilidade.
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seja gritante e identificável com facilidade. Por isso 

quando o assunto é a economia de impostos, tor-

na-se necessária a assessoria de profissionais quali-

ficados e que possam fazer um trabalho eficaz e 

que traga resultados positivos para as empresas já 

que o que parece lícito para os contribuintes nem 

sempre é visto com licitude pelos órgãos arrecada-

dores, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

2 Resultados e Discussão

2.1 São José dos Campos e Taubaté e a 
questão tributária

Os municípios de São José dos Campos e 

Taubaté encontram-se na área mais rica e indus-

trializada da região do Vale do Paraíba Paulista, 

tendo em seus territórios grandes empresas multi-

nacionais e importantes universidades e institutos 

de pesquisa (HENRIQUE, 2011). 

Até a década de 1950, São José dos Campos 

era considerada uma cidade de pequeno porte, 

sendo transformada pela instalação de empresas 

estatais ligadas ao setor especial em 1945. O cres-

cimento econômico local ocorreu devido à instabi-

lidade econômica da década de 1980, o que trouxe 

para a cidade um período de transformação, e 

nesse aspecto a contribuição do governo federal é 

mais do que significativa. Hoje a cidade abriga um 

importante polo aeroespacial e tecnológico, e tem 

instalado em sua área importantes empresas mul-

tinacionais, universidades e institutos de pesquisas 

(LAVOR, 2007). 

O setor de serviços é responsável por grande 

parte dos empregos gerados em ambos os mu-

nicípios, e representa valores significativos na eco-

nomia regional. As atividades econômicas sejam 

elas atividades de comércio, industrial ou quaisquer 

outras geram um mercado à parte, e esse mercado 

é suprido pela atividade de serviços, em especial os 

serviços ligados à área contábil, jurídica, assessoria 

e construção civil (HENRIQUE, 2011).

O município, tendo como foco promover 

o desenvolvimento econômico, tem implantado 

algumas políticas de incentivos fiscais e desen-

volvimento regional.  Exemplo disso foi à implan-

tação da Lei Municipal Complementar n° 256/03, 

de 10/07/2003, a qual visa dar benefícios fiscais 

a determinadas atividades econômicas. De acordo 

com tal lei, houve no município uma redução de 

2% no imposto sobre serviços prestados por: Mi-

croempresas das cadeias produtivas dos setores: 

 — Aeroespacial; 

 — Automotivo; 

 — De telecomunicações;

Serviços prestados por empresas dos se-

guintes setores: 

 — De tecnologia da informação; 

 — De informática; 

 — De pesquisa e desenvolvimento em 

ciência e tecnologia; 

 — Da área de Saúde; 

 — De treinamento empresarial; e 

 — De grande interesse do Município. 

Exportação de serviços sem incidência, por 

Lei Federal. 

Tal lei tem por incentivo incrementar o 

sistema econômico e favorecer áreas estratégicas 

para a economia local. Com relação ao IPTU, um 

importante avanço nas políticas tributárias da 

cidade foi a implantação da isenção do IPTU por 

um período de dois á seis anos no município, um 

incentivo para a instalação de empresas novas 

na cidade. São condições para usufruir desses 

benefícios; o faturamento dessas empresas e a 

quantidade de empregos que serão gerados. Além 

disso, o prazo de isenção pode ser dobrado se essas 

empresas forem de grande interesse ao município: 

empresas das cadeias produtivas dos setores 

aeroespaciais, automotivo telecomunicações, de 

defesa e segurança, e as empresas de tecnologia 

de ponta (PMSJC, 2009). Essas políticas de 

isenções têm por objetivo promover atividades 
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de interesse ao município e alavancar o processo 

de desenvolvimento, uma vez que são condições 

determinadas: a instalação de empresas novas, o 

faturamento e a geração de empregos.

Entretanto, para as empresas já instaladas 

no município, as políticas visam aumentar sua ca-

pacidade de geração de renda e alavancar suas 

atividades produtivas. Uma pequena empresa que 

venha a se instalar, ou já instaladas em São José dos 

Campos, e que aumente suas atividades produtivas 

estarão isentas de taxas municipais de licença para 

localização e de fiscalização de funcionamento. 

Além disso, outros benefícios serão concedidos 

se as atividades forem de interesse do município, 

por exemplo: as facilidades para a instalação de 

cooperativas e associações de microempresas, o 

município poderá criar loteamentos ou condomínios 

industriais para a venda a investidores a preço de 

custo e disponibilizar terrenos para a instalação de 

universidades públicas de seu interesse. Isso tem 

por finalidade atrair universidades para a região, o 

que vai impactar de maneira bastante significativa o 

desenvolvimento regional, uma vez que a educação 

é a base do desenvolvimento (PMSJC, 2009).

De acordo com a Lei Complementar n° 

182/99, as operações de transmissão de imóveis 

destinados ou pertencentes à implantação de 

loteamentos industriais, condomínios industriais, 

ou de uso múltiplo em atividade industrial, estão 

isentos do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens 

Inter-Vivos) pelo prazo de cinco anos. Os imóveis 

que tiverem como destino a implantação de lotea-

mentos industriais previamente aprovados pela 

Prefeitura Municipal estão isentos do IPTU durante 

o prazo concedido para a implantação do lotea-

mento. De acordo com essa lei, as empresas pos-

suem um prazo máximo de três anos para con-

clusão das edificações, e nesse período gozarão 

do benefício.  Essa política visa oferecer incentivos 

para a instalação de indústrias na região, o que 

gera empregos, traz riqueza e alavanca o cresci-

mento econômico (PMSJC, 2009).

De acordo com o Seade (2009), em se-

gundo lugar, em termos econômicos no Vale do 

Paraíba Paulista, está o município de Taubaté, 

considerado de grande importância para a região. 

Situa-se numa localização estratégica, e em seu 

território concentram-se grandes empresas e in-

dústrias, contando com estabelecimentos de ser-

viços na região ficando atrás apenas do município 

de São José dos Campos. O município de Taubaté 

foi um dos mais importantes do país na época do 

café, sendo por isso escolhido para sediar a “Con-

venção de Taubaté”, evento que decidiu os rumos 

da economia cafeeira no começo do século XX. 

Por se situar em uma área estratégica, entre o eixo 

Rio São Paulo, uma das regiões mais importantes 

do país, à margem da Rodovia Presidente Dutra, 

por onde passa grande parte da riqueza nacional 

Taubaté possui grandes empresas multinacionais, e 

universidades. Há alguns anos deixou para trás sua 

vocação agrícola para uma nova era econômica 

(RICCI, 2006).

A prefeitura de Taubaté, pelo Departamento 

de Desenvolvimento Econômico do Município, 

possui os seguintes programas: o GEIN Grupo 

Executivo Industrial, o GECOMP Grupo Executivo do 

Comércio e de Atividades de Prestação de Serviços, 

e o GEAP Grupo Executivo Agropecuário, os quais 

têm por objetivo promover o desenvolvimento 

econômico do município.

Pela Lei Complementar nº 184, de 05 de 

março de 2008, o município oferece diversos 

benefícios fiscais para que empresas dentro de 

sua área territorial, visem principalmente à expan-

são industrial e outras atividades de interesse do 

município. Entre esses benefícios estão: a doação 

de terras para empresas se instalarem, o que de-

penderá de requerimento e aprovação judicial; 

acesso pavimentado às instalações; infraestrutura, 

sendo que alguns distritos industriais já possuem 

até mesmo gás natural; a lei ainda prevê a isenção 

parcial de ISSQN ((Impostos sobre Serviços de 

Qualquer Natureza) dependendo do caso; isenção 

de IPTU de cinco a dez anos, o que pode variar de-

pendendo do faturamento e geração de empregos 

que essas empresas trarão para o município (PMT, 

2009). A alíquota do ISS no município de Taubaté 

varia de 2% a 5% dependendo da atividade. 

Apesar de existir bastante polêmica sobre 

o assunto, entende-se como o fato gerador do ISS 

o local onde o serviço é prestado e no caso dos 
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serviços pesquisados, na maioria dos casos o lo-

cal do fato gerador é onde está localizada a em-

presa prestadora, ainda que o cliente esteja em 

outra cidade. 

Se considerarmos que dada empresa tenha 

tido um lucro mensal tributável de R$ 150.000,00 e 

aplicássemos as alíquotas de ISS dos referidos mu-

nicípios, teríamos os seguintes valores de impostos 

a recolher.

Conforme se pode observar na tabela 2, al-

TABELA 2: Valor dos impostos a recolher considerando as diferentes Alíquotas de ISS

Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres

Valor de Impostos sobre Serviços considerando um lucro mensal tributável mensal de R$ 150.000,00

São José 
dos Campos

Valor de ISS 
São José dos 

Campos
Taubaté

Valor de ISS 
Taubaté

Diferença de 
impostos a 

recolher

Assessoria ou consultoria de qualquer 
natureza.

3% R$ 4.500,00 5% R$ 7.500 R$ 3.000

Planejamento, coordenação, programa-
ção ou organização técnica, financeira 
ou administrativa. 

3% R$4.500 5% R$7.500 R$ 3.000

Recrutamento, agenciamento, seleção e 
colocação de mão de obra. 

3% R$4.500 5% R$7.500 R$ 3.000

Fornecimento de mão de obra, mesmo 
em caráter temporário, inclusive de em-
pregados ou trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo presta-
dor de serviço.

3% R$4.500 5% R$7.500 R$ 3.000

Propaganda e publicidade. 3% R$4.500 5% R$7.500 R$ 3.000

Contabilidade, inclusive serviços 
técnicos e auxiliares. 

5% R$7.500 2% R$ 3.000 R$ 4.500

FONTE: Elaborada pelos autores a partir da Lei de ISS de Taubaté e São José dos Campos, 2009. 

gumas atividades apresentam diferenças significa-

tivas de alíquotas de Imposto sobre Serviços. No 

exemplo citado, considerando um faturamento 

tributável de R$ 150.000,00, as empresas poderiam 

ter uma economia mensal de até R$ 4.500,00 se 

optassem por se instalar e prestar seus serviços em 

um determinado município. Essas considerações 

poderão servir de base para determinar o quanto 

à questão fiscal poderá determinar a decisão de 

investimentos nos municípios, tendo como fator a 

economia de impostos.

Nas atividades apresentadas como exemplos 

na tabela 2, a contabilidade é a única atividade que 

o município de Taubaté oferece melhores condições 

competitivas do que São José dos Campos, 

ambos no interior de São Paulo. Tendo em vista 

que a atividade de escrituração contábil ocorre no 

estabelecimento do prestador, assim como o fato 

gerador do ISS, ainda que a empresa preste serviço 

em São José dos Campos, o fato dela estar localizada 

em Taubaté oferece essa vantagem em termos 

tributários. Esse diferencial deixa de existir quando o 

serviço é composto por assessoria e consultoria no 

estabelecimento do cliente, pois nesse caso o serviço 

passa a ser prestado e a ocorrência do fato gerador 

do imposto nesse local.  Um fator importante é que 

as atividades apresentadas na tabela 2 representam, 

em sua maioria, serviços oferecidos por pequenas 

e médias empresas e, nesse caso, o município ao 

oferecer condições especiais de funcionamento 

e tributação beneficia esse setor econômico que 

é o maior gerador de empregos e propulsor da 

economia do país (HENRIQUE, 2011).

Ao analisarmos o aspecto da gestão pública 

municipal com atos que levem à manutenção das 

atividades econômicas em sua área territorial, esses 
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TABELA 4: Evolução da Receita Tributária em Taubaté (em Unid. R$)

Ano base
Impostos Municipais: total de 

arrecadação
IPTU ISS

2000 56.761.732,00 33.657.962,00 18.591.317,00

2001 55.384.402,00 31.444.613,00 19.411.655,00

2003 67.969.432,00 32.262.231,00 18.138.497,00

2004 75.897.598,00 32.914.167,00 22.131.278,00

2005 81.271.599,00 33.419.811,00 26.567.758,00

2006 89.887.462,00 35.997.286,00 31.999.186,00

2007 94.049.397,00 35.543.923,00 34.942.271,00

FONTE: Elaborada pelos autores a partir de dados do Seade, 2010.

No município de Taubaté, ocorreu um aumento em todos os elementos da tabela: arrecadação total, IPTU 

e ISS entre os anos de 2000 e 2007. Esses dados apresentados mostram um aumento contínuo na arrecadação 

de impostos municipais em Taubaté (tabela 4), o que no município de São José dos Campos (tabela 3) 

apresentou oscilações. No entanto, se comparada a quantidade arrecadada, São José dos Campos por ser o 

mais desenvolvido economicamente da região, pois apresenta valores mais expressivos em termos nominais.

benefícios oferecidos a partir de alíquotas reduzidas de ISS induzem a manutenção dessas atividades e benefi-

ciam aqueles que desenvolvem tais atividades, ou seja, o empresariado local.

Os dados referentes à evolução da receita tributária no município de São José dos Campos podem ser 

observados na tabela 3:

TABELA 3: Evolução da Receita Tributária em São José dos Campos (em Unid. R$)

Ano base
Impostos Municipais: total de 

arrecadação
IPTU ISS

2000 154.536.227,00 66.981.495,00 69.991.430,00

2001 161.206.444,00 65.396.955,00 16.830.372,00

2003 175.418.724,00 59.766.333,00 65.858.176,00

2004 217.578.582,00 57.000.356,00 107.122.587,00

2005 232.046.462,00 61.351.070,00 113.854.360,00

2006 242.635.684,00 64.681.902,00 114.229.322,00

2007 273.815.579,00 65.280.001,00 140.600.243,00

FONTE: Elaborada pelos autores a partir de dados do Seade, 2010.

Conforme dados da tabela 3, a arrecadação de tributos em ambos os municípios apresentou aumentos 

significativos, isso devido ao crescimento econômico local e não necessariamente induzidos por políticas de 

incentivos fiscais. No município de São José dos Campos, entre os anos de 2000 e 2007 ocorreu aumento 

na arrecadação total dos impostos municipais e no ISS, sendo que o IPTU apresentou queda em relação ao 

período anterior.

Os dados referentes à evolução da receita tributária no município de Taubaté  são apresentados na tabela 4.

Quanto aos benefícios fiscais oferecidos por meio de doação de terras e isenção de IPTU, a situação 

apresenta uma característica distinta do caso do ISS. Nesse aspecto, devido ao fato de tais políticas beneficiarem 

principalmente empresas de médio e grande porte, elas também servem como indutoras de investimentos 
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QUADRO 2 - SITUAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS EM TAUBATÉ EM 2005.

Situação das empresas Total de empresas Previsão de empregos Situação das empresas

Aprovadas na Câmara Municipal 28 1.881
Duas em obras e 26 em 
projeto de construção

Processo em fase de tramitação 07 441 Projeto

Empresas beneficiadas com isenção 
de impostos

2 720 Duas em funcionamento

Empresas inauguradas em 2005 04 950 Quatro funcionando

Expansão do Taubaté Shopping 07 1.800 Projeto

Expansão empresa Rio Negro 01 130 Projeto

Microempresas 140 540 Funcionando

Total 189 6.462

FONTE: Prefeitura Municipal de Taubaté, 2010

QUADRO 1 - Incentivos fiscais em São José dos Campos e Taubaté

Incentivos Fiscais em SJC Incentivos Fiscais em Taubaté

 — Isenção de IPTU de dois a seis anos para empresas novas 

que se instalarem na cidade (condições: faturamento e 

empregos gerados)

 — Doação de terras para empresas se instalarem.

 — Prazo de isenção dobrado se as empresas forem de inter-

esse do município: setores aeroespaciais, automotivo, tele-

comunicações, defesa e segurança e tecnologia de ponta.

 — Acesso pavimentado às instalações.

 — Loteamentos industriais e condomínios industriais estão 

isentos de ITBI pelo prazo de cinco anos.

 — Isenção parcial de ISSQN.

 — Isenção de IPTU de cinco a dez anos (pode variar, depen-

dendo do faturamento e da geração de empregos).

 — Isenção de IPTU de cinco a dez anos (pode variar, de-

pendendo do faturamento e da geração de empregos).

FONTE: Elaborado pelos autores a partir das leis municipais.

localizados, o que não significa o surgimento de crescimento econômico acompanhado de desenvolvimento 

regional, uma vez que investimentos reais nem sempre trazem melhorias conforme o estipulado em lei.

No município de São José dos Campos, a isenção de IPTU e facilidades para instalação de empresas 

beneficia as atividades de interesse ao município: setores aeroespaciais, automotivo, telecomunicações, defe-

sa e segurança e tecnologia de ponta, o que justifica a manutenção do polo tecnológico e do cluster aeronáu-

tico da cidade (HENRIQUE, 2011).

Os dados referentes aos incentivos fiscais nos dois municípios pesquisados podem ser observados de 

maneira resumida no quadro 1, a seguir:

No caso de Taubaté, dados da Prefeitura Municipal mostram que em 2005 a situação dos incentivos fis-

cais oferecidos eram os apresentados no quadro 2:
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A Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio 

de políticas de incentivos fiscais para a instalação 

de empresas no município esperava um investi-

mento de empresas no valor de US$ 75.389.990,00, 

e no Taubaté Shopping, um investimento de US$ 

47.038.931,00, totalizando US$ 122.428.921,00 

(cento e vinte e dois milhões quatrocentos e vinte 

e oito mil e novecentos e vinte e um dólares). Isso 

aconteceria devido ao fato de que cerca de 80 

novas empresas, entre micro, pequenas, médias e 

grandes empresas tiveram contato com a prefei-

tura manifestando interesse em se instalar no Mu-

nicípio de Taubaté (PMT, 2010).

De acordo com Ricci (2007), nesses mu-

nicípios muitos projetos de empresas que tinham 

como finalidade conseguir recursos e subsídios 

municipais, não saíram do papel e quando saíram 

operaram num nível de renda, geração e manuten-

ção de empregos muito inferior ao necessário ao 

que foi comprometido ao agente público para con-

seguir tal benefício. 

No aspecto dos incentivos fiscais que tem 

como objetivo a ocupação territorial, deve-se con-

siderar o Plano Diretor das cidades e a questão do 

desenvolvimento socioespacial, não apenas o as-

pecto econômico puro. Essas políticas necessitam 

de um acompanhamento e fiscalização quanto à 

eficácia e eficiência nos resultados para que ocorra 

uma mudança positiva do resultado das ações hu-

manas (SOUZA, 2002).

Já que para as empresas conseguirem os 

benefícios precisam cumprir uma série de requi-

sitos determinados em lei, torna-se necessário por 

parte dos órgãos públicos, e também por parte 

da população, uma fiscalização mais intensa para 

constatar se os resultados são os esperados e 

se os reais benefícios trazidos pelo investimento 

para o município são realmente significativos. En-

tretanto, um fator que precisa ser mensurado é o 

quanto essas medidas beneficiaram os municípios, 

e se essas políticas não ficaram apenas no papel. 

Uma empresa prestadora de serviços encontraria 

dificuldades ou incentivos, dependendo do mu-

nicípio onde pretendesse instalar, isso porque as 

alíquotas de ISS são diferentes em cada um deles.

As políticas tributárias locais têm uma con-

tribuição crucial no desenvolvimento econômico 

regional, pois por meio delas o governo poderá fa-

vorecer o desenvolvimento de uma região. Atrain-

do empresas para o município haverá aumento 

do emprego, o que consequentemente levará ao 

aumento da renda per capita e se o aspecto dis-

tributivo for eficiente levará à melhoria do padrão 

de vida das pessoas.

As políticas públicas agem como um fator 

que pode mudar ou pelo menos melhorar o sistema 

econômico ao mesmo tempo em que agem como 

indutora de investimentos localizados e aumentos 

populacionais. O aumento do emprego e renda em 

determinada região, pode fazer com que aumente 

a migração de pessoas de outra cidade para o 

local, fator que pode trazer como consequências: 

o crescimento desordenado; falta de moradias 

e o aumento da violência. Por esse motivo, o 

crescimento econômico deve ser planejado e 

acompanhado por políticas públicas que orientem 

o sistema a fim de que este crescimento econômico 

promova o desenvolvimento.

De acordo com Souza (2002), o processo 

gerencial está cada vez mais ligado a outros as-

pectos diferentes do empresarial: ocupação do es-

paço geográfico; urbana, ambiental e gestão ter-

ritorial. E nesse ponto de vista, a gestão pública 

municipal e o planejamento urbano ou o planeja-

mento da ocupação territorial são conceitos inter-

ligados que se complementam. 

Além desses aspectos citados, é preciso ser 

feito muito mais para que se alcance o crescimen-

to acompanhado do desenvolvimento econômico. 

A sustentabilidade apresenta-se como algo que 

precisa ser levado em consideração tanto por par-

te do setor público quanto do privado. A questão 

ambiental deve fazer parte do planejamento do 

desenvolvimento. Deve ser visto não como algo 

que atrapalhe ou mesmo dificulte o setor produti-

vo, mas algo que é necessário, que pode caminhar 

junto com o crescimento econômico, além disso, é 

urgente, não dá para esperar, algo precisa ser feito 

hoje para que se garanta um mundo melhor às fu-

turas gerações.
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Cabe a cada um fazer sua parte, e nesse 

caso deve-se levar em consideração aspectos 

como: a escolha dos governantes, o reconheci-

mento de políticas sérias e realistas para a atual 

situação regional e local. Não vivemos mais em um 

tempo de demagogia, perspectivas irreais e fanta-

siosas para o país, estados e municípios. Vivemos 

uma economia sólida e em desenvolvimento, moe-

da forte e avanço em diversos aspectos econômi-

cos e sociais.

Considerações Finais

Em seu aspecto histórico, a carga tributária 

aumentou de maneira excessiva no século passa-

do. Nesse período, as crises econômicas e mudan-

ças estruturais na economia brasileira fizeram com 

que o país buscasse uma nova forma de atividade 

econômica – a industrialização. 

Essa mudança veio acompanhada de endi-

vidamento externo, necessário para construir fá-

bricas e modernizar o país frente ao novo desafio 

econômico. No final do século passado, a inflação 

estava a níveis jamais vistos, apresentando-se como 

uma das mais altas do mundo. Todos esses fatores 

levaram ao aumento da carga tributária que teve 

aumentos sucessivos no decorrer dos tempos.

Atualmente fala-se em reforma tributária, 

mas esse assunto é difícil de ser tratado, uma vez 

que isso implicaria reduzir a arrecadação e levaria 

ao déficit orçamentário. Programas de governo, 

tanto no setor de investimentos (PAC - Programa 

de Aceleração do Crescimento) quando no setor 

social (Bolsa Família), dependem de recursos, e a 

descontinuidade desses programas seria retroagir 

ao passado e paralisar obras de vital importância 

ao país a longo e médio prazo, em especial à 

construção de estradas, modernização de portos 

e a geração de energia. 

As empresas de serviços (objeto deste estudo) 

sofrem incidência de tributação das diferentes 

esferas de governo: impostos federais, estaduais, e 

municipais, além de taxas e contribuição. Pequenos 

investidores por terem capital, acreditam que 

podem abrir uma empresa e ser bem sucedido, 

entretanto quase sempre fracassam por não 

conhecerem o mercado e não planejarem o “custo” 

de uma empresa no Brasil.

Com relação aos impostos municipais (ISS 

e IPTU), são comumente usados como fatores de 

atratividade de empresas para determinada região. 

No caso do Vale do Paraíba Paulista, os principais 

municípios: (São José dos Campos e Taubaté) têm 

utilizado dessa poderosa ferramenta para atrair 

empresas de interesse para sua área territorial.

Em seu aspecto tributário local, Taubaté 

possui o ISS maior do que São José dos Campos 

nas atividades pesquisadas, com exceção das 

atividades contábeis e similares, que a alíquota 

é menor que a aplicada em São José dos Cam-

pos. Entretanto no aspecto de incentivos fiscais, 

oferece isenção parcial do ISS, doação de terras 

e benefícios para grandes empresas se instalarem 

no local, o que torna suas políticas de incentivos 

fiscais de interesse para investidores.

São José dos Campos, conhecida por ser 

um polo tecnológico, teve seu desenvolvimento 

graças a incentivos governamentais, em especial 

pelo governo federal, que instalou na região insti-

tutos federais de pesquisa e empresas do setor 

aeronáutico (Instituto de Pesquisas Espaciais – 

INPE, Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA, 

Centro Tecnológico da Aeronáutica – CTA, Em-

presa Brasileira de Aeronáutica – Embraer). Essas 

empresas atraíram para a região outras fornece-

doras de matéria-prima, fator que fez com que o 

município se tornasse um polo tecnológico.

Com relação ao aspecto tributário munici-

pal, as alíquotas de ISS nas atividades pesquisadas 

são menores do que as do município de Taubaté 

(exceto nas atividades contábeis e similares). O 

município oferece isenção de IPTU e outros benefí-

cios para que empresas se instalem no local, desde 

que obedeçam a determinadas condições estipu-

ladas para cada caso, por exemplo, a geração de 

emprego e renda para o município.
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Na análise dos incentivos e benefícios 

fiscais municipais, pode-se constatar que seria 

interessante para uma empresa de serviços se 

instalar no município de São José dos Campos e 

prestar serviços nas cidades vizinhas, já que no 

caso das atividades pesquisadas a “prestação 

do serviço” propriamente dita acontece no 

estabelecimento do prestador e ali ocorre o 

fato gerador do imposto. Entretanto como a 

alíquota da tributação das atividades de serviço 

é limitada de 2% a 5% o valor a ser recolhido 

pode não representar um valor determinante para 

investimentos localizados. 

No que diz respeito aos incentivos fiscais por 

meio de doação de terras e isenção de IPTU para 

que empresas de grande porte se instalem no local, 

os resultados trazidos por tais políticas deixam 

a desejar tendo em vista que grandes partes dos 

investimentos não tiveram retornos esperados.

As políticas de incentivos fiscais que tenham 

por objetivo trazer empresas para a área territorial 

devem ser pensadas não somente a partir na análise 

econômica local, mas também no que diz respeito 

à viabilidade social e territorial. Pensar o local a 

partir do regional é o diferencial que influencia 

no planejamento estratégico da gestão pública 

municipal com foco no desenvolvimento regional. 

As empresas ao se instalarem em determinado 

local podem trazer mudanças inerentes à ocupação 

territorial. Em seu aspecto positivo: geração de 

empregos e riquezas, investimentos, aumento dos 

níveis renda per capita entre outros. No aspecto 

negativo: crescimento das cidades; ocupação 

desordenada; falta de segurança pública e carência 

de serviços básicos (sobretudo nos bairros de 

periferia). O diferencial neste caso são políticas 

planejadas e que promovam o desenvolvimento 

local sustentável. 

• Recebido em: 10/2008
• Aprovado em: 12/09/2011
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Histórico e Missão

A Revista da FAE, existente desde 1998, é um es-

paço para divulgação da produção científica e acadêmica 

de temas multidisciplinares, que enfoca, principalmente, as 

áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Direito, 

Engenharia, Educação, Sistemas de Informação, Psicologia 

e Filosofia, com o intuito de discutir o posicionamento das 

organizações e o desenvolvimento local. 

Pela sua missão ser a de formentar a produção e a 

disseminação de conhecimento em áreas correlatas à dis-

cussão sobre a gestão de negócios e o posicionamento das 

organizações no processo de desenvolvimento local, entre 

nossos leitores, encontram-se professores, alunos de gradu-

ação e pós-graduação, consultores, empresários e profis-

sionais de empresas públicas e privadas.

Já com o tema organizações e desenvolvimento, o 

objetivo é analisar o papel e a interação da organização, qual-

quer que seja sua origem ou situação societária, no processo 

de sustentabilidade econômica, social, ambiental e política.

Além de trabalhos puramente teóricos, serão aceitos 

para apreciação artigos resultantes de estudos de casos ou 

pesquisas direcionadas que exemplifiquem ou tragam ex-

periências fundamentadas teoricamente e que contribuam 

com o debate estimulado pelo objetivo da revista.

Enfatiza-se a necessidade de os autores respeitarem 

as normas estabelecidas nas Notas para Colaboradores, 

especialmente as referentes ao limite de tamanho. Os 

trabalhos serão publicados de acordo com a ordem 

de aprovação, porém será priorizado o conteúdo 

multidisciplinar do debate.

Todos os artigos estão disponíveis para download, 

exceto a última edição.

Objetivo

O objetivo da Revista da FAE é promover a publica-

ção de temas relacionados à gestão de negócios e à inserção 

das organizações no processo de desenvolvimento local.

A Revista da FAE deseja motivar e instigar os seus 

leitores a compreenderem o papel das organizações no pro-

cesso de desenvolvimento local, tendo acesso à discussão 

de temas atuais e relevantes para definição estratégica e op-

eracional das organizações.

Assim, será dada prioridade à publicação de artigos 

que, além de inéditos, nacional e internacionalmente, versem 

sobre o papel das organizações no desenvolvimento local e 

discutam sobre temas contemporâneos da gestão de negó-

cios.

Orientação Editorial

Os trabalhos selecionados pela Revista da FAE 

serão aqueles que abordem temas relacionados ao seu 

objetivo, ou seja, que se refiram a ferramentas técnicas e 

teorias relacionadas à gestão de negócios e à função das 

organizações no processo de desenvolvimento local.

Com o tema gestão de negócios, visa-se contri-

buir com o debate sobre sistemas de gestão de produção 

e gestão econômica de sistemas produtivos, com o intuito 

de discutir o processo de desenvolvimento da organização. 

Trata-se de uma visão holística sobre a gestão de negócios, 

a partir de uma abordagem multidisciplinar das áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Contábeis e 

Economia), Jurídica (Direito) e Exatas (Engenharias).

Focos

O principal requisito para publicação na Revista 

da FAE consiste em que o artigo represente, de fato, uma 

contribuição científica. Tal requisito pode ser desdobrado 

nos seguintes tópicos:

• O tema tratado deve ser relevante e pertinente 

ao contexto e ao momento e, preferencialmente, 

pertencer à orientação editorial. 

• O referencial teórico-conceitual deve refletir 

o estado da arte do conhecimento na área. 

• O desenvolvimento do artigo deve ser consis-

tente, com princípios de construção científica 

do conhecimento. 

• A conclusão deve ser clara e concisa e apon-

tar implicações do trabalho para a teoria e/

ou para a prática administrativa. 

Espera-se, também, que os artigos publicados na 

Revista da FAE desafiem o conhecimento e as práticas 

estabelecidas com perspectivas provocativas e inovadoras.
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Escopo

A Revista da FAE tem interesse na publicação de 

artigos de desenvolvimento teórico e trabalhos empíricos. 

Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser 

sustentados por ampla pesquisa bibliográfica e devem 

propor novos modelos e interpretações para fenômenos 

relevantes com relação à gestão de negócios e à interação 

das organizações no desenvolvimento local. 

Os trabalhos empíricos devem trazer avanços ao 

conhecimento na área, por meio de pesquisas metodologi-

camente, bem fundamentadas, criteriosamente conduzi-

das, e adequadamente analisadas. 

autor-data. As referências bibliográficas 

completas deverão ser apresentadas em 

ordem alfabética no final do texto, de acordo 

com as normas da ABNT (NBR-6023).

• Diagramas, quadros, figuras e tabelas devem 

ser numerados sequencialmente, apresentar 

título e fonte, bem como ser referenciados 

no corpo do artigo. 

Permuta

A Revista da FAE faz permuta com as principais faculdades 

e universidades do país.

Assinatura

Periodicidade: Anual

Valor: R$ 65,00

• Para assinar, favor entrar em contato pelo 

telefone (41) 2105-4093 ou pesquisa@fae.edu

Envio de Artigos

Os artigos deverão ser encaminhados para:

FAE Centro Universitário

Núcleo de Pesquisa Acadêmica

Rua 24 de Maio, 135

80230-080    Curitiba/PR

E-mail: pesquisa@fae.edu 

Fone: (41) 2105-4093 - Fax (41) 2105-4195

Agradecemos o seu interesse pela Revista da FAE e espe-

ramos tê-lo(a) como colaborador(a) frequente.

Notas para Colaboradores

A Revista da FAE está aberta a colaborações 

do Brasil e do exterior. A pluralidade de abordagens e 

perspectivas é incentivada.

Podem ser publicados artigos de desenvolvimento 

teórico e artigos baseados em pesquisas empíricas (de 5 

mil a 8 mil palavras).

A aceitação e publicação dos textos implicam a 

transferência de direitos do autor para a Revista. Não são 

pagos direitos autorais.

Os textos enviados para publicação são aprecia-

dos por pareceristas pelo sistema blind review.

Os artigos deverão ser encaminhados para o 

Núcleo de Pesquisa Acadêmica (NPA) com as seguintes 

características:

• Na folha de rosto deverão constar o título 

do trabalho, o(s) nome(s) completo(s) do(s) 

autor(es), acompanhado(s) de um breve cur-

rículo, relatando experiência profissional e/

ou acadêmica, endereço, números do tele-

fone e do fax e e-mail. 

• A primeira página do artigo deve conter o 

título (máximo de dez palavras), o resumo 

em português (máximo de 250 palavras) e 

as palavras-chave (máximo de cinco), assim 

como os mesmos tópicos vertidos para o in-

glês (title, abstract, keywords). 

• A formatação do artigo deve ser: tamanho 

A4, editor de texto Word for Windows, mar-

gens 2,5 cm, fonte times new roman 13 e/ou 

arial 12 e espaçamento 1,5 linha. 

• As referências bibliográficas devem ser 

citadas no corpo do texto pelo sistema 
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