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PROGRAMAÇÃO 
 

ATIVIDADES REALIZADAS / REALIZADORES 

Data: 24/09/2018 (segunda-feira) 
 
Local: Auditório do DACESE  
19h – 19h30min – Recepção e entrega de material 
19h30min – Apresentação artística / Grupo de Cordas UEM 
19h45min - Cerimônia de Abertura da 38ª SEMAD DAD/UEM – Empreendedorismo Jovem 
20h – Composição da Mesa 
20h30min – Palestra de Abertura: “Empreendedorismo Jovem” 
Palestrante: Crisfanny Souza Soares / Aliança Empreendedora - Curitiba-PR 
22h30min – Coquetel de Abertura 

Data: 25/09/2018 (terça-feira) 
 
7h45min às 11h45min - Visita Técnica à empresa Romagnole – Mandaguari-PR / 
Professora responsável: Carolina Andrea Gómez Winkler Sudré 
 
Local: Bloco E34 
19h – 19h30min – Recepção e encaminhamento dos participantes 
19h0min – 21h – Comunicações Orais de Trabalhos 
21h – 21h20min – Coffee break 
21h20min – 23h – Comunicações Orais de Trabalhos 
Apresentadores: discentes e docentes da UEM e de outras instituições 
Coordenadores de Sessão: 
Sala 3 – Prof.ª Vilma Meurer Sela 
Sala 4 – Prof. Augusto Cesare de Campos Soares 
Sala 5 – Prof. João Otávio Montanha Endrici 
Sala 6 – Prof. João Marcelo Crubellate 
Sala 7 – Prof. Vitor Koki da Costa Nogami 
Sala 8 – Prof.ª Carolina Andrea Gómez Winkler Sudré 
Sala 9 – Prof. Marcio Pascoal Cassandre 
Sala 10 – Prof.ª Priscilla Borgonhoni Chagas 

Data: 26/09/2018 (quarta-feira) 
 
7h45min – 11h45min – Visita Técnica à empresa COCAMAR – Maringá-PR / Professora 
responsável: Rosangela Mazzia Inocêncio Rodrigues 
 
13h30min – 17h30min – Visita Técnica à empresa Incubadora Tecnológica de Maringá – 
Maringá-PR / Professor responsável: Vitor Koki da Costa Nogami 
 
Local: Auditório do DACESE 
19h – 19h30min – Recepção e encaminhamento dos participantes 
19h30min – 21h: 
Mini-palestra 1 – Palestrante: Vânia Calsavara / Incubadora Tecnológica de Maringá 
Mini-palestra 2 – Palestrante: Bruno Aldana / SEBRAE 
21h – 21h20min – Coffee break 
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21h20min - 23h – Relatos de Experiência Jovem: 
1 – Cervejaria Cathedral – Proferida por Marcelo Baptistella 
2 – Crossfit Maringá – Proferida por Denis Nagahama 
3 – Grupo Massaru – Proferida por Rafael Marutaka  

Data: 27/09/2018 (quinta-feira) 
 
7h45min – 11h45min – Visita Técnica à empresa INCOPLAST – Marialva-PR / Professor 
responsável: João Otávio Montanha Endrici 
 
13h30min – 17h30min – Visita Técnica à empresa RECCO – Maringá-PR / Professora 
responsável: Fabiane Cortez Verdu 
 
Local: Bloco E34 
19h – 19h30min – Recepção e encaminhamento dos participantes 
19h30min – 23h – Minicursos: 
Minicurso 1 – Título: “Ingressei no curso de Administração! E agora?” – Ministrante: Prof. 
Anderson Katsumi Miyatake – ABRH Paraná Regional Noroeste / Unicesumar /ACIM / 
TINDIN – Maringá-PR 
Minicurso 2 – Título: “Branding: construindo marcas relevantes” – Ministrante: Denise 
Rosa da Silva – Voluntária do Instituto Fashion For Better / Consultora independente na 
área de Branding – Maringá-PR  
Minicurso 3 – Título: “Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho” – Ministrante: 
Prof.ª  Gisele Mendes de Carvalho / DDP/UEM 
Minicurso 4 – Título: “Ferramentas Ágeis para a Inovação” – Ministrante: Jean da Silva 
Baldaia / TecnoSpeed S/A – Maringá-PR 
Minicurso 5 – Título: “Entenda sobre investimentos e como isso pode impactar seu 
futuro” – Ministrante: Jhonatan Tonsic / SVN – Maringá-PR 
Minicurso 6 – Título: “Educação Financeira: aprendendo a administrar as finanças 
pessoais” – Ministrante: Prof.ª Vilma Meurer Sela / DAD/UEM 

Data: 28/09/2018 (sexta-feira) 
 
7h45min às 11h45min - Visita Técnica à empresa Morena Rosa – Cianorte-PR – Professora 
responsável: Carolina Andrea Gómez Winkler Sudré 
 
Local: Auditório do DACESE  
19h – 19h30min – Recepção e encaminhamento dos participantes 
19h30min – 20h30min – Palestra de encerramento: “ “ – Palestrante: Michael Hideki 
Yamao Tamura – Tamura Empreendimentos – Maringá-PR 
20h30min – 21h30min – Palestra: “Naturingá” – Palestrante: Edson Leonardo Pilati – 
Naturingá – Ecovida – Maringá-PR 
21h30min – 22h:  
Homenagem ao Prof. Ozório Kunio Matsuda pela sua atuação em diversas Semanas do 
Administrador  
Homenagem à aluna Ana Flávia Ziroldi entregue pelo representante do Conselho Regional 
de Administração do Paraná, como a acadêmica do Curso de Administração formada no 
ano de 2017, com a maior nota global entre os acadêmicos de administração formados 
naquele ano. 
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Nominação de artigos indicados a Fast-Track de revistas nacionais e premiação aos 
melhores trabalhos nas categorias Graduação e Pós-Graduação em Administração 
22h – 23h – Coquetel de Encerramento  
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FORMAÇÃO DE PREÇOS E PERCEPÇÃO SOBRE A 
QUALIDADE DE SERVIÇO DO HOSTEL BARRA DA 

LAGOA-SC  
 

 
Daniela Bellini 

 
 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo tem como objetivo principal descrever as características que influenciam a 
formação de preços e a percepção sobre a qualidade de serviço do Hostel Barra da Lagoa. 
Em termos específicos, pretende-se atingir os seguintes objetivos: (1) Identificar como ocorre 
a formação de preços (precificação) do Hostel Barra da Lagoa; (2) Identificar a percepção 
sobre a qualidade de serviço do Hostel Barra da Lagoa. A revisão da literatura abordará os 
seguintes assuntos: Hostel, formação de preços e qualidade se serviço. Esta pesquisa pode ser 
classificada como descritiva-qualitativa. A estratégia de pesquisa a ser utilizada é o estudo de 
caso. Os dados serão coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas 
serão gravadas e transcritas. Os dados serão analisados por meio da técnica de análise de 
conteúdo. O estudo teve como resultado a formação de preços (precificação) do Hostel Barra 
da Lagoa sendo como de estrutura de concorrência. A percepção sobre a qualidade de serviço 
foi identificada apenas por parte da gerencia, não abrange os consumidores sendo assim, não 
sendo compatível com a teoria abordada.  

 
 
Palavras-chave: Precificação. Qualidade de serviço. Hostel. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar da expansão do número de Hostels mundo afora, o conhecimento sobre a 

qualidade do serviço e precificação neste tipo de acomodação é escasso. Portanto é 

importante entender os principais determinantes da qualidade de serviço percebida pelos 

jovens turistas e as estruturas de precificação. BROCHADO, RITA e GAMEIRO (2015) 

define qualidade do serviço em hostel em seis fatores: atmosfera (ambiente social), 

localização, funcionários, limpeza, segurança e instalações. A precificação pode ser dividida 

em três abordagens baseadas em: custos, concorrência e valor. A abordagem baseada em 

custos abarca dois métodos simples: o preço composto por custo mais margem de 

contribuição e o preço de lucro alvo, baseado no ponto de equilíbrio. A abordagem de preços 

baseada na concorrência leva em consideração o preço dos concorrentes. A abordagem 

baseada em valor usa a percepção de valor dos compradores para estabelecer o preço 

KOTLER e ARMSTRONG, (2003). O presente artigo trará a inter-relação entre esses 

fatores.  

1.1 JUSTIFICATIVAS 

 Apesar desta expansão do número de Hostels mundo afora, o conhecimento sobre a 

qualidade do serviço neste tipo de acomodação é escasso. Portanto é importante entender os 

principais determinantes da qualidade de serviço percebida pelos jovens turistas a fim de 

atender suas necessidades (BROCHADO, RITA e GAMEIRO, 2015). A maioria dos estudos 

sobre precificação em Hostels leva em consideração somente característica objetiva. Poucos 

estudos levam em consideração características subjetivas na formação de preços, tal como 

demonstraram Santos e Nogueira (2015). 

2 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo principal descrever as características que influenciam 

a formação de preços e a percepção sobre a qualidade de serviço do Hostel Barra da Lagoa. 

Em termos específicos, pretende-se atingir os seguintes objetivos:  

 Identificar como ocorre a formação de preços (precificação) do Hostel Barra da 

Lagoa; 

 Identificar a percepção sobre a qualidade de serviço do Hostel Barra da Lagoa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 HOSTEL 

Nos últimos anos o turismo vem crescendo e se desenvolvendo de maneira 

significativa, tornando um ramo de grande relevância para os países. Dentro desse ramo, vem 

se destacando o setor hoteleiro. Com o fluxo de pessoas que chegam às cidades, há um 

aumento de serviços específicos como hospedagem e alimentação, que compõem a base da 

hospitalidade. No setor hoteleiro, chama a atenção o segmento alternativo de hostels (e ou 

albergues da juventude), que segundo o Ministério do Turismo cresceu cerca de 533%. 

Embora em nosso país o termo “albergue”, seja utilizado pelo senso comum, nesse trabalho 

será utilizada a terminologia “hostel”.  

Hostel, portanto, é um empreendimento contemporâneo e independente, voltada para o 

intercâmbio cultural jovem e de baixo custo. O público-alvo dos hostels faz parte de um 

segmento amplo e variado em que se classifica de forma especifica sendo turista alternativo 

e/ou um backpacker/mochileiro, ou seja, o segmento do turismo de juventude (MUSA e 

THIRUMOORTHI, 2011). É típico desse tipo de hospedagem também a de conter algumas 

características comuns, como mencionado pelos autores Trotta e Giaretta, “(...) as 

características gerais são as mesmas, ofertam dormitórios, toaletes separadas por sexo, sala de 

estar e cozinha e são regidos por uma filosofia mundial.” (TROTTA, 1978 apud GIARETTA, 

2003, p. 381).  

 Segundo um estudo realizado pela Embratur, hostel é  

Meio de hospedagem peculiar de turismo social, integrado ao movimento alberguista 
nacional e internacional, que objetiva proporcionar acomodações comunitárias de 
curta duração e baixo custo com garantia de padrões mínimos de higiene, conforto e 
segurança. (EMBRATUR, 2003).  

 

De acordo com a Hostelling International, a maior rede de hostel do mundo presente 

nos cinco continentes (APAJ, 2014), o primeiro albergue da juventude surgiu em 1909 com o 

professor Richard Schirmann, que se dedicava a organizar momentos de convivência com os 

seus alunos, e em certo dia foi surpreendido por uma tempestade e precisou se refugiar pela 

estrada. Três anos após esse fato, foi criado então o primeiro hostel na Alemanha, focado em 

hospedagem jovem e de baixo custo, os chamados tourism for backpackers (GIARETTA, 

2003), ou então, segmento mochileiro (ROSS, 2001). Desde então, houve um grande aumento 

na criação de hostels pelo mundo. Devido a essa nova implantação, em 1935 foi criada a 

International Youth Hostel Federation, uma rede de associação que visa a organizar e 

padronizar o atendimento desses novos empreendimentos. A ideia inicial da rede Hostelling 
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International está em vigência até os dias atuais, no qual os hostels devem seguir a mesma 

missão, filosofia e princípios. Todos então, para satisfazer a demanda, necessitam seguir os 

padrões de qualidade, garantindo: conforto, higiene, segurança, comprometimento de 

preservação ambiental e bom preço.  

No Brasil, o primeiro hostel foi fundado em 1961, no bairro de Ramos – RJ, através de 

um casal. Hoje, existem 69 estabelecimentos brasileiros associados à rede Hostelling 

International, de acordo com a plataforma líder de reservas, Hostelword. Além de outros 

estabelecimentos que não são associados e que compõe cerca de 750 unidades (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2016).  

Esse novo modelo de negócio, dirigido pela sua filosofia em que preza a qualidade e 

aspectos subjetivos, incentiva através do crescimento desse segmento, a concorrência a 

montar estratégias de diferenciação cada vez maiores para atender a esse público 

culturalmente vivido, mas que são limitados financeiramente. A percepção que os 

backpackers têm do estabelecimento e o que ele pode ofertar com o preço reduzido, traz 

questionamentos interessantes a respeito da ligação entre preço e qualidade percebidos por 

esses.  

 

3.2 FORMAÇÃO DE PREÇO 

A partir do momento em que as pessoas passaram a produzir mais que o necessário 

para sua própria subsistência, gerando excedente com destino ao mercado, surgiu o preço. 

(BERTÓ e BEULKER, 2011. pg. 4). Os preços estão presentes em todos os agentes 

econômicos, desde que há relações de troca no mundo, mesmo quando não eram realizadas 

por valor monetário, as mercadorias já eram precificadas mediante um interesse e um desejo 

de se obter tal objeto. Para Churchill Jr. e Peter (2007), o preço é definido como a quantidade 

de dinheiro que deve ser dada em troca para se adquirir a propriedade ou o direito ao consumo 

ou à utilização de um produto ou serviço.  

A formação de preço de uma empresa envolve pontos internos e externos a ela. 

Incluem nos pontos internos, as questões de custo, marketing, as estratégias do mix de 

marketing, no âmbito externo, incluem a natureza do mercado, a demanda e concorrência, 

além de outros pontos tanto internam quanto externas (INGENBLEEK; VAN DER LANS, 

2013). Para Nogueira e Santos (2005), leva-se em consideração na formação dos preços: 

demanda do produto, poder financeiro dos clientes, qualidade do produto, existência de 

produtos substitutos, legislação, estrutura de custos e despesas da empresa, investimento total 
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no produto e os objetivos gerais da organização. Segundo Kotler e Keller (2007), para se 

estabelecer o preço final devem ser levados em consideração o objetivo estratégico da 

empresa, o público-alvo, posição competitiva, custos, canal de venda e ciclo de vida do bem, 

leis governamentais e grau de competição do setor, entre outras variáveis. Entre estas 

características destaca o fato do preço ser o único componente do mix de marketing que gera 

receita, sendo também o mais flexível podendo ser alterado rapidamente para se ajustar às 

mudanças no ambiente de competição da empresa. Entretanto a flexibilidade talvez seja 

também um dos maiores problemas para as empresas, visto que os preços dos concorrentes 

também são dinâmicos e mudam a todo o momento (LOVELOCK, 1996; BAKOS, 1997; 

KURTZ e CLOW, 1998 apud OLIVEIRA, 2014). 

Uma linha que vem se destacando nos estudos de formação de preço, é a linha de 

serviços. Dos setores que mais cresce e absorve mão de obra hoje, no mundo, está no setor de 

serviços (MINADEO, 2008). A importância do setor de serviços na estrutura econômica 

mundial tem atingindo patamares cada vez mais significativos, representando 75% da 

economia mundial (LOVELOCK; WIRTZ, 2001). Com o crescimento exponencial do setor 

de serviço, há cada vez mais necessidade de se estudar o marketing de serviços para entender 

os padrões que esse segmento tem e qual a dinâmica para a precificação do mesmo. Segundo 

Rocha e Silva (2006, p. 1):  

O interesse pelo marketing de serviços, particularmente nos últimos 20 anos, 
encontra-se ligado à importância econômica dos serviços nas economias pós-
industriais. Mais ainda, à medida que se reduzem as possibilidades de diferenciação 
de produtos, devido ao amadurecimento dos mercados, as empresas são levadas a 
desenvolver vantagens competitivas centradas na oferta ampliada de serviços. 
 

Partindo do pressuposto que o poder de decisão e de compra dos consumidores é 

baseado principalmente no preço, torna-se fundamentais a análise referente a essa temática 

para a formação estratégica do marketing, e para tal, é necessário que se compreenda a gestão 

de preços (precificação) e a perspectiva do consumidor perante aos valores percebidos. 

Estabelecida de forma clara a relação preço e percepção de valor do cliente, a organização 

terá um suporte para atingir os objetivos pretendidos, evitando percepções distorcidas da 

estratégia estabelecida sobre sua segmentação e imagem. “Os compradores utilizam o preço 

como indicador dos custos do serviço e também de sua qualidade, marca trazem evidências da 

reputação de uma companhia” (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2014, pag. 442).  

Zeithaml e Bitner (2003) abordam três estruturas de precificação baseada: no custo, na 

concorrência e na demanda (valor percebido). A precificação baseada no custo em que o 

preço será a soma de todos os custos mais a margem de lucro da empresa. Para a precificação 
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baseada na concorrência, Zeithaml e Bitner (2003) mencionam duas situações que podem 

existir na qual a primeira os diferentes prestadores buscam padronizar seus serviços e preços. 

Já na segunda situação, a precificação é baseada na demanda tendo fundamento no que os 

clientes pagarão pelos serviços prestados, ou seja, com o valor percebido que eles possuem a 

respeito do serviço. (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

No presente artigo, dará o foco na precificação baseado no valor. Para tal, é importante 

entender como o cliente entende o valor percebido e como incorporar o valor percebido na 

precificação do serviço. Ressalta-se que valor percebido e preço pago são itens diferentes. 

Zeithaml e Bitner (2004) definem valor percebido como a avaliação geral de um consumidor 

baseado na percepção do sacrifício que ele vai ter que fazer para obter o serviço e da utilidade 

desse serviço para ele, ou seja, percepção do custo versus benefício no valor da aquisição de 

um serviço.  

3.3 QUALIDADE DE SERVIÇO 

A economia dos países está em constante evolução, países desenvolvidos e em 

desenvolvimentos estão se tornando, nesse cenário de evolução, em economias de serviços. 

Em 2003, no Brasil, o setor de serviço foi responsável por aproximadamente 57% do PIB 

Nacional (IBGE, 2003). Devido a grande relevância do setor de serviços, as empresas 

reconhecem a necessidade de novas abordagens para se diferenciarem e competirem de forma 

mais eficaz nesse mercado. As abordagens de destaque são referentes à qualidade dos serviços 

e a satisfação dos consumidores, em que os prestadores de serviço priorizam atender os 

atributos considerados como importantes para os consumidores.  

Para muitos autores, a classificação de serviços e qualidade é indissociável, já que são 

tratados como conceitos ilusórios, sendo difícil definir separadamente. Para (Gronroos, 1984), 

serviços são conjuntos de atividades que ocorrem entre as interações cliente e empresa, bens e 

outros recursos físicos, possivelmente envolvendo outros clientes, que devem ajudar as 

práticas diárias dos mesmos. O controle da qualidade é um desafio entre as prestadoras de 

serviços, pois segundo as definições de marketing, sendo a mais utilizada como qualidade do 

serviço é atender às expectativas dos clientes (Parasuraman et al., 1988), em que expectativas 

por ser abstrato traz um grau de dificuldade maior em seu controle para o gestor. Portanto, 

além das características dos serviços, devem-se atentar também as características da qualidade 

dos serviços em si e as suas determinantes. Para (PARASURAMAN et al. 1988; 

JOHNSTON, 1995; GHOBADIAN et al.1994; GIANESI; CORRÊA, 1994), são considerados 

as determinantes: confiabilidade, rapidez, tangíveis, empatia, flexibilidade, acesso e 
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disponibilidade. Esses são pontos norteadores dos prestadores de serviços para manter um 

padrão de qualidade alto e satisfatório nos serviços prestados. Entretanto, cada segmento pode 

considerar outras determinantes e vertentes como base de suas análises. Para BROCHADO, 

RITA e GAMERO (2015), a qualidade de serviço no caso de um hostel, objeto principal desse 

estudo, abrange seis fatores: atmosfera (ambiente social), localização, funcionários, limpeza, 

segurança e instalações. No primeiro aspecto, ambiente social, refere-se aos lugares e espaços 

de interação entre os hospedes. O segundo aspecto está ligado à localização dos hostels estar 

próximas a pontos atrativos como bares, comércio e centro da cidade. O terceiro ponto, 

funcionários, está na eficiência do serviço prestado, aparência e entrega. O fator quatro está 

associado a limpeza dos ambientes, como quartos e banheiros. O quinto fator é determinado 

por segurança do estabelecimento externa e interna. E o último fator, instalação, está 

relacionado com o design interior da estrutura e suas comodidades aos hospedes.  Essas 

garantias de qualidade de serviços estão muito ligadas ao fato do público-alvo desse modelo 

de hospedagem alternativa, ser focado em jovens independentes que buscam uma maior 

interação social, e que apesar de terem finanças modestas buscam partilhar experiências e 

conhecimentos por onde passam. No presente estudo, serão levadas em consideração as 

determinantes apresentadas por BROCHADO, RITA e GAMERO (2015). 

 Sendo assim, a avaliação da qualidade está vinculada ao processo de prestação do 

serviço, em que a qualidade percebida é atribuída ao julgamento do consumidor ao serviço 

prestado, durante ou após o termino do processo, no qual o consumidor baseia essa avaliação 

mediante as expectativas criadas perante o serviço prestado (GIANESI; CORRÊA, 1994). 

Quando a avaliação excede as expectativas, o serviço é percebido como de qualidade, no 

entanto, se a avaliação for negativa e não atendendo as expectativas do consumidor, a 

percepção da qualidade do serviço é taxada como insatisfatória.  

Além da qualidade percebida, outro fator que afeta o comportamento do consumidor 

de serviço, em relação à satisfação, é a percepção de preço (BEI; CHIAO, 2001). A literatura 

a respeito da percepção do preço do serviço converge para a inter-relação entre preço e 

qualidade percebida.  

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva-qualitativa. A estratégia de 

pesquisa a ser utilizada é o estudo de caso. Yin (2005) ao apresentar sua definição de estudo 

de caso como estratégia de pesquisa enfatiza dois aspectos principais: o escopo e a 

metodologia.  
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Quanto ao escopo  

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando o os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005, p.32). 

 Quanto à metodologia 

a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio 
de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 2005, p.33). 

A escolha da cidade de Florianópolis foi devido à concentração de hostels existentes 

na cidade, o que facilitaria para ter acesso as informações para a pesquisa. Já a escolha do 

hostels, foi mediante a uma pré-pesquisa realizada através de sites de reservas, em que a 

prioridade foi dada a escolha de hostels que fossem pertencentes à rede Hostelling 

International, rede mencionada ao longo do projeto e de nome internacional para embasar e 

qualificar o projeto. Dentre as organizações pré-selecionadas, a escolha do hostel, Barra da 

Lagoa Hostel, objeto desse estudo foi feita pela facilidade de acesso as informações e 

abertura por parte do gestor para participar da pesquisa. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com o gerente do 

estabelecimento, Eduardo Costa Nobrega, em que teve uma duração de aproximadamente 

cinquenta minutos. De acordo com Triviños (1987, p.146), a entrevista semi-estruturada 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 

e se desenvolve em interação dinâmica (entre informante e pesquisador). Ao permitir um 
levantamento mais amplo, dada a sua flexibilidade adaptativa às circunstâncias, às 
percepções, às opiniões e às interpretações da realidade organizacional, a entrevista 
semi-estruturada constitui instrumento adequado para este estudo. 

A entrevista foi gravada, transcrita e analisada por meio da técnica de análise de conteúdo 

(BARDIN, 1979).  

5 ANÁLISE DE DADOS 

 Este tópico apresenta a analise dos dados coletados no empreendimento Barra da 

Lagoa Hostel, situado em Florianópolis, bem como detalha os resultados obtidos nesse 

estudo referente à formação de preço e percepção de qualidade do estabelecimento citado.  

5.1 HISTÓRICO DO HOSTEL 
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O Hostel Barra da Lagoa, objeto de estudo, foi fundado em abril de 2009, por Vasco 

Gondin. A unidade da Barra da Lagoa pertence a um grupo composto por três unidades, 

sendo elas a unidade localizada no centro da cidade de Florianópolis, a unidade da Barra da 

Lagoa e a unidade da Canasvieiras. O grupo em questão faz parte da rede internacional de 

hostel, Hostelling International (HI), a maior rede de hostels do mundo. Vasco Gondin foi 

um dos pioneiros da rede de hostel no Brasil, tendo construído seu primeiro hostel, unidade 

do centro, em 1986 sendo o terceiro hostel do Brasil e primeiro do Sul do país. Formado em 

Odontologia, após um período de especialização acadêmica na Europa, no qual desfrutou e 

utilizou dos serviços de hostels da rede HI, tomou a iniciativa de empreender nesse ramo no 

Brasil, após a sua volta.  

O empreendimento, HI Hostel Barra da Lagoa, está localizado na costa leste da ilha 

de Florianópolis, cerca de 150 metros da praia, situado em uma pequena comunidade de 

pescadores, próximo ao canal que liga a Lagoa da Conceição ao mar. A unidade da Barra da 

Lagoa, que desde sua concepção foi planejado para ser um hostel, conta hoje com quinze 

quartos compartilhados com quatro camas cada, tendo banheiro em cada um. Além de cinco 

quartos privados. O hostel possui um quadro efetivo pequeno, composto por um gerente, dois 

funcionários para o setor da limpeza e um funcionário para o setor da recepção. O 

empreendimento apresenta também, área de lazer, espaço gastronômico e estacionamento 

próprio.  

5.2 ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO PREÇO 

A unidade da Barra da Lagoa, objeto foco deste estudo, foi analisada com base na 

literatura sobre formação da precificação de Zeithaml e Bitner (2003) utilizando os 

parâmetros de custo, concorrência e/ou percepção da qualidade pelo cliente. Destaca-se que 

por pertencer à rede Hostelling International, na qual exige padrões a seguir desde a 

elaboração da instalação física até detalhes de atendimento de seus funcionários, e exigência 

de média de preço de hospedagem para todos os associados à rede HI. Há neste último tópico 

o diferencial da determinação na composição do preço final do hostel Barra da Lagoa, que 

devido à associação a rede HI, o fator chave para a base da precificação deste hostel está no 

critério de concorrência, dando ressalva que esse critério foi utilizado apenas como uma base, 

pois o hostel não segue o conceito ideal da definição trazida pela literatura do que é a 

formação de preço com base na concorrência.  

O hostel, portanto, trabalha a questão dos custos do hostel, como unidade de 

hospedagem compartilhada na qual se divide os custos do quarto entre as camas que compõe 
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o quarto. Somado aos custos compartilhados por quarto, tem um novo fator responsável por 

um aumento de cerca de 13% aos custos de hospedagem, que é destinado ao canal de vendas 

desses quartos, em que as reservas antes feitas pessoalmente na recepção ou email, passou a 

ser feita em grande escala através de sites de reservas de hospedagem, na qual se destina uma 

comissão pré-determinada ao site para cada reserva feita através desses canais. Além desses 

custos, há também o custo de royalties por ser pertencente à rede HI Hostel, em que há o 

repasse de um valor X (não divulgado pelo respondente), para a manutenção das estratégias 

da rede, desde legislação a marketing, no qual beneficia todos os hostels pertencentes à 

federação. Os custos por fim, são trabalhados como uma base de preço mínimo para 

manutenção do estabelecimento sem a definição de uma margem de lucro, diferente do que se 

traz na literatura de Zeithaml e Bitner (2003), em que o critério de custo é a soma de todos os 

custos mais a margem de lucro, que no caso, este é o principal ponto da estrutura.   

A estrutura de concorrência é o critério utilizado pelo hostel que mais se alinha a 

definição de Zeithaml e Bitner (2003) referente ao critério de precificação, em que nessa 

estrutura diferentes prestadores de serviços utilizam-se da padronização dos preços em seus 

serviços. Essa estrutura é utilizada pelo gestor do hostel Barra da Lagoa como base de 

adequação de preço, no qual o mesmo analisa três níveis de mercado: a rede HI Hostel, nível 

nacional e nível local de média de valores. Em nível de rede HI Hostel, há um padrão de 

estrutura entre os hostels da federação, sendo assim, o hostel segue a média de valores para 

não destoar e ficar fora do que a rede estabelece como padrão. A análise em nível nacional e 

local tem como ferramenta sites de reservas que não são vinculados a nenhuma rede e 

contemplam todos os tipos de hostel do país, credenciados ou não a alguma federação. O 

objetivo em analisar o mercado nacional é estabelecer uma média de valor que esteja 

adequada aos parâmetros que nacionalmente os hostels estão seguindo, independente do local 

em que estão estabelecidos e o tipo/segmento que se compõe, um valor padrão. A nível local é 

observado a questão das sazonalidades, temporadas e eventos locais que alteram os valores na 

cidade em que está estabelecido o empreendimento. A unidade trabalha sua fluidez de 

mercado através da alta e baixa temporada, se regulando sem muito apego as alterações de 

mercado, apenas se mantendo no padrão, a média utilizada em todo o ano. Ou seja, a estrutura 

de concorrência é utilizada, mesmo que de forma intuitiva, pelo gestor do estabelecimento 

indiretamente quando há a adequação dos seus preços perante o mercado, mesmo não 

havendo um estudo aprofundado da concorrência com o foco de fato na padronização dos 

preços aplicados pelos concorrentes.  
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Por fim, o método utilizado da unidade Barra da Lagoa pautada na percepção de valor, 

difere da definição dado por Zeithaml e Bitner (2003), devido à percepção de valor ser 

fundamentada pelo gestor do hostel e não em dados sobre a percepção do cliente 

propriamente dito, como traz a literatura. O hostel em questão busca se diferenciar-se dos 

demais através da garantia da qualidade no processo de prestação do serviço. O gestor tem 

como alicerce da sua estrutura de precificação o fato de o hostel pertencer a uma instituição 

internacional com rígidas regras para manutenção de mínimos de qualidade em todas as 

unidades da rede, seguindo padrões internacionais de comodidades, com certificação e 

fiscalização. Sendo assim, a unidade Barra da Lagoa trabalha com um aumento em sua faixa 

de preço de cerca de 10% a 20% comparado a outros estabelecimentos, em que justifica a sua 

maior valorização do estabelecimento mediante a análise de qualidade de entrega de serviço e 

a percepção dos mesmos pelos seus clientes, sendo assim, seu maior diferencial para 

determinar qual será seu preço final de entrega de serviço.  

5.3 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE 

O controle da percepção da qualidade é um desafio para os gestores, por se tratar de 

algo complexo e abstrato, os gestores buscam pontos de apoio para manter uma linha para 

atingir as características que dão norte aos principais pontos para então garantir a qualidade na 

entrega de seus serviços. No estudo em questão, o fato de a unidade Barra da Lagoa pertencer 

à federação internacional de hostel, Hostelling International, uma instituição internacional 

regulamentada e com padrões bem específicos de manutenção dos mínimos de qualidades, em 

que esses padrões são tratados pelo gestor como um dos principais pontos chaves para 

definição de toda a estratégia de garantia da qualidade do estabelecimento, no qual a rede HI 

exige que o estabelecimento garanta conforto, higiene, segurança, comprometimento de 

preservação ambiental e bom preço. A exigência da rede é semelhante às características 

apresentadas pela teoria de BROCHADO, RITA e GAMERO (2015), em que a qualidade de 

serviço no caso de um hostel, abrange seis fatores: atmosfera (ambiente social), localização, 

funcionários, limpeza, segurança e instalações.  

O hostel, portanto, tem bem definido a característica do seu estabelecimento sendo um 

hostel de padrão familiar em que preza pelo conforto dos seus clientes com foco na 

tranquilidade e sossego do seu estabelecimento. A atmosfera do hostel é de calmaria, em que 

o único ambiente de interação dos clientes está na parte onde são servidas as refeições, local 

que fica aberto 24 horas para os clientes ficarem a vontade. Há também um pequeno espaço 

externo, no qual serve de ambiente de lazer, detendo uma mesa de sinuca, entretanto, é um 
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espaço ainda em construção, com prospecção para melhorias. Para manter sua característica 

principal, o sossego de seus hóspedes, foi determinado que não houvesse bares e nem 

agitações dentro dos limites do hostel. As atividades de integração são promovidas por 

terceiros, através de parcerias. O hostel não se responsabiliza para criar atividades internas, 

mas sim em atividades promovidas externamente ao hostel através de empresas parceiras, 

disponibilizando cupons de descontos e passeios pela ilha.  

 A localização do empreendimento teve como foco principal ser localizado próximo a 

praia, essa era a única exigência de seu fundador. O hostel Barra da Lagoa tem como atrativo 

de seu local, uma região calma e sua localização foram determinados pelo estilo e espirito 

pelo qual o estabelecimento tem como proposito, uma região tranquila que atrai em sua maior 

parte, famílias. A localização faz relação com o ambiente pelo qual o hostel tem como 

definição e para garantir a sua qualidade.  

Outras características fundamentais para a entrega dos mínimos de qualidades 

definidos pelo hostel estão o quadro de funcionários do estabelecimento, limpeza do ambiente 

e segurança do local. A unidade Barra da Lagoa é composta por gerente, recepcionista, duas 

profissionais da limpeza e um agente de segurança. O hostel tem como grande diferencial 

todo o seu quadro composto por funcionários regidos pelas normas da CLT, em que o gestor 

frisa muito a importância dessa legislação para assegurar que todos os funcionários terão foco 

e compromisso para manter os mínimos que são cobrados para fluir as atividades do hostel, 

sendo assim aumento o nível de comprometimento em atender melhor o cliente, em que todos 

os funcionários são treinados para manter um padrão de atendimento garantindo a qualidade 

do serviço entregue por eles. Esse ponto contrapõe segundo o gestor, alguns estabelecimentos 

que não mantem vínculos empregatícios com seus funcionários optando apenas por 

voluntários e sendo assim, abaixando o nível de comprometimento dos funcionários com os 

hospedes, diminuindo a qualidade entregue por outros estabelecimentos. Essa característica 

também faz parte da política da empresa para passar a imagem aos clientes de um hostel 

familiar que preza pelos seus funcionários garantindo segurança não só aos externos, os 

clientes, mas também os internos, os funcionários. Dentre os funcionários do estabelecimento, 

tem, portanto, o setor da limpeza no qual é tratado como prioridade para imagem do local, em 

que o serviço é realizado duas vezes ao dia, em que as funcionárias fazem o trabalho no 

horário comercial, mantendo sempre a ordem dos cômodos, e com possibilidade de aumentar 

a quantidade de funcionários da limpeza mediante ao fluxo de hóspede no estabelecimento, 

em alta temporada dobra o número de funcionários para abranger o serviço extra pela 

quantidade de hóspede. Já a segurança do hostel é composta por mídias e tecnologias internas, 
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como câmeras e sensores para vigiar o estabelecimento, além de cofres individuais para os 

clientes manterem seus pertences dentro de seus quartos. O hostel mantém parceria com 

vigias externas que fazem rondas no bairro no qual está o estabelecimento.  

Por fim, a principal característica de qualidade do hostel fica por conta do quesito 

estrutura do estabelecimento, em que esse foi tratado como foco desde a concepção da 

construção do estabelecimento. A unidade Barra da Lagoa, por pertencer à rede Hostelling 

International, teve que seguir critérios propostos pela rede internacional de como se montar a 

estrutura do estabelecimento para que esse garantisse a qualidade dos serviços prestados. A 

unidade teve que seguir critérios rígidos da rede para se enquadrar no padrão, já que o 

estabelecimento foi criado para ser hostel desde o principio sem nenhuma adaptação em sua 

estrutura, diferente de muitos estabelecimentos.  

O hostel tem como sua filosofia, um local com foco no sossego de seus hospedes. 

Todas as politicas da empresa prezam por isso dentro do estabelecimento. A sua estrutura 

desde o início foi pensada para que atingisse esse objetivo e fosse o diferencial dentre os 

diversos segmentos de hostels. Foi com esse foco, que o estabelecimento optou por ter apenas 

quatro camas em cada quarto, contendo um banheiro em cada, para com isso atingir maior 

privacidade apesar de ser um estabelecimento de compartilhamento de quarto. Essa 

quantidade reduzida de camas, trás também o sentimento de maior segurança, limpeza e 

sossego. O hostel aplica a política de não após as 22 horas não poder ter barulho, se 

adequando as necessidades de conforto e paz para os hospedes. Além da opção por não ter bar 

ou atividades de grande agito por parte do proprietário. Essas medidas fazem com que a 

qualidade do serviço seja garantida por parte do estabelecimento como prometido a cada 

cliente. Sendo, portanto, a estrutura de base da sua diferenciação não só na entrega da 

qualidade dos seus serviços como também o diferencial da sua estrutura de precificação do 

hostel, no qual o nível e padrão do hostel são elevados garantindo uma maior percepção de 

qualidade e valor por parte dos clientes.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho em questão buscou identificar como ocorre a formação de preços 

(precificação) do hostel Barra da Lagoa, procurou também identificar a percepção sobre a 

qualidade do estabelecimento. As informações analisadas foram de suma importância para o 

aprofundamento dos conhecimentos referente à hostel e como são trabalhadas as estruturas de 

precificação e a aplicação prática das ferramentas para garantia das características de 

qualidade na prestação de serviço.  
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Entende-se, portanto, que a precificação é uma prática complexa na qual envolve 

muitas variáveis internas e externas, contando com estruturas em que os gestores podem 

trabalhar com base nos custos, concorrência ou/e percepção de valor para construção da sua 

precificação. No caso do hostel Barra da Lagoa, foi interessante notar a questão da 

informalidade nesse processo de montagem do preço das diárias do local. O empreendimento 

não conta com uma orientação e cabe ao gestor definir o melhor critério base, o que no caso, 

acontece de forma intuitiva se aproximando mais da estrutura de concorrência, mas não sendo 

exatamente como a literatura aborda os conceitos e definições acerca disso. Ou seja, o hostel 

não aplica de fato o que a teoria traz referente aos melhores métodos de controle e montagem 

da precificação de um empreendimento. Mesmo isso não atrapalhando a desempenho e a 

qualidade do hostel, fica como uma sugestão de melhoria para que o estabelecimento tenha 

mais sucesso e controle da saúde financeira do hostel.   

Interessante notar que através desse estudo, ficou claro como o conceito hostel ainda é 

muito novo em nossa sociedade, em que apesar de esse tipo de hospedagem já estar a alguns 

anos em nosso país, o conhecimento referente a eles ainda é muito baixo. Ainda não há uma 

legislação competente para resguardar os diretos de quem empreende nessa área, tão pouco a 

conhecimento em relação às variações de preço correlacionado com sites de reservas e de 

classificação. Para futuros estudos, fica aberto o campo de pesquisa de segmentação de hostel, 

em que cada dia mais está tomando forma classificações e personalidades de hostels diversos, 

em que esses segmentos abrangem muitas variáveis em que essas limitações sinalizam uma 

necessidade maior de aprofundamento dos estudos nessa problemática.  
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RESUMO 
 
 
O estudo objetivou compreender as manifestações discriminatórias que desafiam a entrada e 
permanência de transexuais no mercado de trabalho formal. Suscetíveis à violência simbólica 
no nível macro social e à violência interpessoal no nível micro (CARRIERI; SOUZA; 
AGUIAR, 2014), transexuais encontram barreiras em diversas esferas da vida social. A 
relevância do tema no âmbito da Administração se evidencia visto que 90% dos transexuais e 
travestis se prostituem no país, fato que reflete a falta de oportunidades de trabalho (ANTRA, 
2018). Para a realização da pesquisa foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas, com 
homens e mulheres transexuais, escolhidos por meio da técnica de amostragem “bola de 
neve” (VINUTO, 2014) e analisadas mediante análise de conteúdo. Constatou-se que as 
manifestações discriminatórias contra transexuais iniciam-se antes de seu ingresso no 
mercado de trabalho, ainda em idade escolar, afetando sua formação. Posteriormente, a 
discriminação dificulta sua contratação e permanência em um emprego formal. A origem da 
discriminação é difusa, vem tanto dos contratantes, por motivação pessoal ou por medo de 
reações negativas alheias que possam prejudicar o negócio, quanto de  colegas de trabalho e 
clientes, fazendo com que aqueles que conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, 
acabem limitando suas carreiras a espaços onde são melhor aceitos. Conclui-se que existe a 
necessidade de criação de políticas inclusivas para que este grupo possa ter as mesmas 
possibilidades que os demais. Trata-se de uma tarefa difícil, pois, mais do que uma questão 
organizacional, isso implica mudanças socioculturais. 
 
 
 
Palavras-chave: Discriminação. Transexuais. Mercado de trabalho formal. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
Aquilo que é diferente causa estranheza. O que, ou quem, não está de acordo com os padrões 
culturais e sociais transmitidos de geração em geração, é considerado como desviante, errado 
e vergonhoso, devendo ser corrigido ou então, rejeitado (SILVA, 2011). Assim como outras 
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questões, a sexualidade humana segue esse mesmo padrão de transmissão e normatização ao 
longo do tempo, via educação sexual (RIBEIRO, 2005).  
Segundo Dias e Bernardineli (2016), o transexual é uma pessoa que possui uma identidade de 
gênero oposta ao seu sexo biológico, que não está satisfeita com o seu corpo e por isto, se 
sente aprisionada, passando por muitos conflitos psicológicos por não se reconhecer e se 
aceitar.  
Além desses conflitos internos, o transexual ainda enfrenta os preconceitos da sociedade em 
geral, tanto no âmbito escolar e organizacional, como também no âmbito familiar, pois muitas 
famílias rejeitam o seu modo de ser e de se ver, sendo assim excluídos do meio social em que 
vivem.  
Suscetíveis à violência simbólica no nível macro social e à violência interpessoal no nível 
micro (CARRIERI; SOUZA; AGUIAR, 2014), transexuais encontram barreiras sutis e 
também explícitas  em diversas esferas da vida social, dentre as quais, o mercado de trabalho. 
De acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA, 2018), 
90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil, devido à dificuldade de 
encontrar um emprego com carteira assinada, simplesmente por não estarem nos padrões que 
a sociedade estabeleceu como aceitáveis (VASCONCELLOS, 2014).  
Desse modo, esses indivíduos acabam se sujeitando a exercer funções inferiores à sua 
capacidade, somente para se inserirem no mercado de trabalho formal (DIAS; 
BERNARDINELI, 2016), dado que o trabalho é o elemento básico para o desenvolvimento 
do ser humano. 
Apesar de não ser algo fácil de se fazer, uma vez que mexe com estruturas culturais 
construídas ao longo do tempo (AQUINO ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004), estudos têm 
destacado como a gestão da diversidade pode trazer vantagem competitiva às organizações. De 
acordo com Vasconcellos (2014), a inclusão de pessoas diferentes dentro da organização, pode 
trazer vantagens importantes, como mais criatividade, mais discussões e exposições de idéias 
agregando mais valor para a empresa. E quando a população LGBT- lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros é aceita e inserida qualitativamente em uma organização, ela 
se sente respeitada e motivada e assim tenta trazer melhores resultados.  
Com base no exposto, o objetivo geral da pesquisa é compreender as manifestações 
discriminatórias que desafiam a entrada e permanência de transexuais no mercado de trabalho 
formal.  Esse estudo tem sua relevância justificada, pois conhecer e documentar essa realidade é 
necessária para que sejam repensadas as políticas de gerenciamento de recursos humanos, tornando 
as organizações espaços mais inclusivos e ricos do ponto de vista da diversidade, gerando 
implicações positivas para as organizações, pessoas e sociedade como um todo.   
Considerando que são escassas a pesquisas dedicadas a compreender esse fenômeno na área de 
estudos organizacionais (CARRIERI; SOUZA; AGUIAR, 2014), o presente artigo foi 
organizado de modo a privilegiar a apresentação e análise dos dados, desenvolvidas no item 4.  
O item 2 trará algumas definições teóricas que auxiliarão a compreensão do tema e, na 
sequência, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados pelas pesquisadoras 
no item 3. Após a análise, tem-se as conclusões e referências adotadas para a elaboração do 
estudo.  
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O preconceito e a discriminação possuem conceitos diferentes e consequentemente indicam 
manifestações diversas, mas geralmente estão relacionados, sendo assim necessário entender 
claramente o cada um aponta.  
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O preconceito pode ser compreendido como uma ideia, opinião ou julgamento pré-concebidos 
sobre uma pessoa,  ou grupo de pessoas, antes mesmo de conhece-los de fato Quando se fala 
em discriminação, foca-se no ato de excluir um indivíduo, ou realizar uma ação que viole seus 
direitos, através de fundamentos indevidos e injustificáveis, como por exemplo: a orientação 
sexual, a cor, a religião, o sexo e assim por diante. Frequentemente um preconceito pode se 
tornar uma discriminação (RIOS, 2007). 
A preservação dos preconceitos, que acaba acarretando em práticas discriminatórias, é uma 
forma dos grupos dominantes, entendidos como “normais”, permanecerem com alguns 
privilégios transmitidos ao longo dos anos (COUTINHO, 2003, p.26). 
No que se refere à normatização da sexualidade humana, a educação tem um papel crucial na 
manutenção dos padrões e critérios tidos como normais ao longo do tempo. De acordo com 
Ribeiro (2005, p. 36-37) a educação sexual trata-se da educação recebida pelo indivíduo desde 
o nascimento, inicialmente na família, posteriormente na comunidade, com seu grupo social e 
religioso, com a mídia, educação. Essa educação é contínua, indiscriminada e decorrente dos 
processos culturais que envolvem a aquisição de normas, regras e valores sobre o sexo. 
Segundo Gosdal (2003), existem diversas formas de discriminação, como a discriminação 
direta, a indireta, a vertical e a horizontal. A discriminação direta, ocorre quando o tratamento 
do agressor é fundamentado em atos ilegais, como por exemplo, quando um indivíduo não é 
contratado para um emprego, por suas características físicas, ou sua ideologia ser diferente. Já 
a discriminação indireta, se manifesta de forma mais discreta e sutil, pois tem os aspectos de 
igualdade, mas não é, pode ser visto esse tipo de discriminação em empresas que contratam 
homens e mulheres, mas em determinadas funções só querem homens e ganham um salário 
maior por este motivo.   
A discriminação vertical e horizontal, ocorrem no ambiente de trabalho, sendo a vertical, 
compreendida como uma dificuldade maior dos grupos ditos como minoritários de 
alcançarem cargos mais altos ou posições de destaque dentro da empresa, mesmo tendo as 
capacidades e habilidades para isso. Já a discriminação horizontal pode ser observada a partir  
das profissões geralmente ocupados por esses grupos, que não possuem tanto destaque e 
normalmente são pior remuneradas (GOSDAL, 2003) 
O Brasil lidera o ranking de mortes de transexuais no mundo e possui uma das menores 
expectativas de vida para pessoas trans, sendo em média 35 anos, esse fato diz muito sobre a 
discriminação enfrentada por essa população e também sobre a negligência do Estado para  
sua proteção (CERIONI, 2017).  
O transexual é um indivíduo que não se reconhece com o sexo presente em seu registro de 
nascimento, ou seja, sexo biológico, se reconhecendo como alguém do sexo oposto (VIEIRA, 
2000).  Segundo Vieira (1998), quando se faz referência ao transexual masculino se faz 
menção a uma pessoa que nasceu mulher e que hoje possui um corpo masculino, já quando se 
fala em transexual feminino descreve um homem que se tornou mulher.  
O termo transexual começou a ser utilizado somente após a primeira cirurgia de 
trangenitalização anunciada no país, na década de 1980, que até o momento não era 
legalizada. O processo transexualizador foi somente regulamentado em 1997 (ARÁN e 
MURTA, 2009).   
De acordo com Couto (1999), devido a longa espera na fila dos hospitais, para a realização da 
cirurgia de alteração do sexo, muitos transexuais em momentos de desespero acabam 
recorrendo a automutilação dos seios ou do pênis, sendo que em casos mais graves de 
desconforto com estes órgãos, essas pessoas acabam até cometendo suicídio, por não 
suportarem viver  em seu próprio corpo. 
O direito ao uso do nome social, em concordância com a identidade de gênero do indivíduo, é 
sem dúvida um avanço na busca por mais dignidade. Atualmente, ele é aceito em diversas 
instituições de ensino, inclusive na Universidade Estadual de Maringá, o que serve como um 



29 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

29 

incentivo para que as pessoas transexuais se mantenham no ambiente de ensino e se 
qualifiquem para o mercado de trabalho. De acordo com a Eccard e Sousa (2016), o Exame 
Nacional do Ensino Médio a partir do ano de 2014, começou a colocar em suas fichas de 
inscrição um novo campo para preenchimento, para que os candidatos coloquem seu nome 
social, trazendo dignidade aos concorrentes além de também ser uma forma de incentivo, para 
que continuem estudando.  
Por fim, é preciso ainda ressaltar que o preconceito e a discriminação são somatórios. Alguns 
indivíduos, como por exemplo uma mulher transexual negra, sofrem tanto o preconceito por 
causa de sua cor, como também pelo fato de não se sentirem pertencentes ao seu sexo 
biológico, e ter um comportamento oposto ao esperado pela sociedade. Isso torna suas 
chances de entrada e de crescimento no meio organizacional, quase nulas, pois a 
discriminação no mercado de trabalho formal ainda é muito forte.   
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 
Prezando pelo alinhamento entre o objetivo de pesquisa e o método adotado para chegar aos 
resultados, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa (STRAUSS; CORBIN, 2008) e 
descritiva (VERGARA, 1998), tendo utilizado como dados primários (DIEHL; TATIM, 
2004) nove entrevistas semiestruturadas conduzidas ao longo do segundo semestre de 2017 
com homens e mulheres transexuais que podiam: a) estar inseridos no mercado de trabalho 
formal; b) pretender se inserir no mercado de trabalho formal c) nunca terem se inserido no 
mercado de trabalho formal; d) não pretender se inserir no mercado de trabalho formal. As 
entrevistas foram transcritas na íntegra e analisadas posteriormente via análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977). 
O roteiro de entrevista foi elaborado com perguntas de 4 categorias distintas, sendo elas: a) o 
perfil dos entrevistados;  b) o processo de transição de sexo e o preconceito sofrido na vida 
em geral;  c) a dificuldade de inserção no mercado de trabalho;  e d) a dificuldade de 
permanência no mercado de trabalho. 
Foi utilizada a técnica de amostragem denominada “bola de neve” (VINUTO, 2014) para 
identificar os candidatos ao estudo. De acordo com Vinuto (2014), tudo se inicia com 
informantes-chave, que no caso desta pesquisa foram duas transexuais recém-formadas pela 
Universidade Estadual de Maringá. Elas foram chamadas de "sementes" e auxiliaram na 
entrada em contato com outros indivíduos. Após as entrevistas com as pessoas indicadas pelas 
sementes, novas indicações foram feitas por eles e, assim, sucessivamente. Pelo fato de a 
maioria desses sujeitos de pesquisa não residirem na cidade de Maringá, em seis casos foi 
necessária a realização de entrevistas por áudio no aplicativo Whatsapp. O quadro 1 traz um 
resumo do perfil dos participantes e indica como as entrevistas foram conduzidas. 
 

ID  
IDENTIDADE  
PÓS-
TRANSIÇÃO  

IDADE  ESCOLARIDADE  PROFISSÃO ENTREVISTA  

M1 MULHER 22 
SEGUNDO GRAU 
COMPLETO 

 MAQUIADORA 
E PRODUTORA 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 

 
 
M2 

MULHER 
 
 
25 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO E PÓS 
GRADUAÇÃO 

PROFESSORA PESSOALMENTE 

 
M3 MULHER  

25 
SEGUNDO GRAU 
COMPLETO 

CABELEIREIRA 
E MAQUIADORA 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 
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M4 MULHER 21 
SEGUNDO GRAU 
COMPLETO 

TELEFONISTA- 
ESTÁGIARIA 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 

M5 MULHER  
22 

CURSANDO ENSINO 
SUPERIOR 

ESTAGIÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

PESSOALMENTE 

 
M6 MULHER  

24 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO 

NÃO ESTÁ 
INSERIDA NO 
MERCADO DE 
TRABALHO 

PESSOALMENTE 

H1 HOMEM  
24 

SEGUNDO GRAU 
INCOMPLETO 

ATENDENTE EM 
BARBEARIA 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 

H2 HOMEM  
30 

SEGUNDO GRAU 
COMPLETO 

ATUA NA 
FABRICAÇÃO 
DE LANCHES 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 

H3 HOMEM 27 
CURSANDO ENSINO 
SUPERIOR 

ESTÁGIO NA 
ÁREA DE 
ENGENHARIA 
DE 
COMPUTAÇÃO 

ÁUDIO PELO 
WHATSAPP 

Quadro 1 - Participantes 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
 Os dados serão apresentados e analisados a partir de três grandes tópicos: O período de 
transição e o preconceito sofrido na vida em geral; dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho; e dificuldades de permanência no mercado de trabalho. 
 
 
4.1 O PERÍODO DE TRANSIÇÃO E O PRECONCEITO SOFRIDO NA VIDA EM GERAL 
 
 
Os entrevistados possuem idades de 21 a 30 anos e a maioria se descobriu como transexual na 
época da puberdade, pois ainda não se falava muito no assunto, mas desde a infância sentiam 
que não pertenciam ao sexo biológico e que eram diferentes, mas  não possuíam o 
conhecimento do que era exatamente a transexualidade. Por isso foram em busca  de 
informações consistentes sobre o tema na internet, tentando se reconhecer em histórias de 
vida relatadas na rede. 
Antes de se assumirem como transexuais, esses entrevistados achavam que eram gays ou 
lésbicas pois a transexualidade não era algo tão exposto para a sociedade, como está sendo 
agora, época em que existe até uma novela da Globo destacando esse tema, para mostrar para 
às pessoas que o transexual existe e para quebrar alguns estereótipos.  Antes de iniciativas 
como essa em horário nobre, quando se falava no assunto, a população associava à 
prostituição. O que ocorre, de fato, é que grande parte das pessoas transexuais acaba nesta 
vida por falta de oportunidades. Esse fato também pode ser percebido na fala da entrevistada 
M4 “a culpa de muitas trans estar na prostituição é de nós mesmos que temos esse 
pensamento fechado e não damos oportunidade”. 
A maioria das pessoas entrevistadas destacou que esse sentimento de não pertencer ao sexo 
biológico não foi algo fácil, foi um sentimento de confusão e medo, de se assumir e não ter o 



31 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

31 

apoio das pessoas que amam. No entanto, a não aceitação por parte da família e amigos mais 
próximos foi apenas no início. Com o passar do tempo e com alguns esclarecimentos de que 
isso não era uma escolha, a aceitação desses foi mais fácil. 
Os entrevistados também destacaram que o preconceito no ambiente escolar foi algo muito 
forte e que sempre enfrentaram esses tipos de discriminações, como piadinhas, xingamentos e 
até os excluindo de brincadeiras, pois gostavam de brincadeiras do sexo oposto. Por exemplo, 
como foi destacado pelo entrevistado H2 “eu já me vestia de forma masculina e aí os meninos 
não queriam brincar comigo porque aparentemente eu não era um menino e as meninas não 
queriam brincar comigo porque eu me vestia como um garoto”.  
Esses aspectos segundo Suplicy (2012), ocorrem por causa da desatenção do governo com a 
educação, pois se incentivassem práticas e estudos sobre a diversidade sexual, essas 
manifestações de discriminação na escola talvez seriam menos intensas.  
Algo que foi bastante destacado pelos sujeitos de pesquisa, foi o fato do uso dos sanitários no 
ambiente escolar, pois se  uma mulher trans utilizasse o banheiro masculino era alvo de 
discriminação e piadinhas, e se utilizasse o banheiro feminino, constrangia as demais garotas. 
Assim,  por se sentirem incomodados com os olhares, preconceitos e discriminações, 
acabavam se privando dos seus direitos como cidadãos, como poder utilizar os sanitários da 
escola, só para não serem mais discriminados do que já eram, evitando maiores 
constrangimentos para si mesmos.         
Esses constrangimentos e discriminações sofridas pelos entrevistados durante a infância, 
provavelmente afetam seu comportamento. Na atualidade, apesar de muitos deles dizerem que 
não se machucam com esses tipos de preconceitos e que sabem muito bem se defender, 
percebe-se que se a defesa é necessária, significa que o ataque existe. Um fator muito 
importante que impactou para essa personalidade forte dos entrevistados em saber lidar com 
situações de preconceito e discriminação, provavelmente tem a ver com a aceitação dos pais e 
amigos. 
 

 
4.2 DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
 
 
A dificuldade de inserção no mercado de trabalho é visível pelas entrevistas, pois apesar de 
oito entrevistados estarem trabalhando no momento, é possível verificar que os ramos de 
atividade em que estão inseridos, ou já trabalharam, é bastante limitado, ou seja, as profissões 
que aceitam essa população são poucas. A entrevistada M1 disse que todos deveriam poder 
ser o que quisessem, como destacado nessa frase, mas há limitações:  
 
 acho que qualquer um pode ser um advogado, um farmacêutico, um padeiro, um juiz, um médico, 
homem, mulher, trans, todos têm capacidade né? Independentemente de cor ou gênero... a sociedade tem que 
abrir a mente mesmo” […] mas eu acho que é muito limitado […] você é maquiadora, cabeleireira, prostituta, 
que é o que a maioria pensa, que todas são.   
 
Quem mais sofreu com o preconceito no mercado de trabalho foi a entrevistada M6, pois 
apesar de ter cursado o ensino superior e de ter se qualificado, não está inserida no mercado. 
Ela conta que já sofreu muitas discriminações no colégio em que estagiou no período de 
faculdade. Este maior preconceito estaria ligado com a profissão, pois ela não está no ramo de 
atividades que a sociedade aceita com mais facilidade um transexual. Sua área de atuação é a 
educação, o ensino. Isso é contraditório, pois esperava-se que quem trabalha nesse ambiente, 
como por exemplo professores, deveria estar mais instruído sobre o tema da diversidade.  
Outro relato feito por esta mesma entrevistada, revela o preconceito presente na sociedade em 
relação ao transexual e as profissões que podem exercer.  Em seu trabalho de conclusão de 
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curso, ela perguntou para as entrevistadas quais profissões pessoas trans poderiam 
desempenhar. Quando questionados se poderiam exercer uma função de atendente em um 
hospital, por exemplo, que não precisasse de ensino superior, uma das entrevistadas alegou 
que não, pois passaria a imagem de um lugar sujo e não seria conveniente.       
  A dificuldade para a troca de nome nos documentos também foi indicada como uma barreira 
importante para a inserção dos transexuais no mercado de trabalho, pois a aparência não 
condiz com o nome que está no currículo. Eles afirmam que já se sentiram constrangidos 
quando o entrevistador os chamou para a entrevista e os outros entrevistados ficaram olhando, 
vendo que o nome e a fisionomia não eram condizentes, além do que a entrevista tomou 
rumos diferentes, já que o entrevistador tinha receio em contratá-los. Tal receio era originado 
ou pelo preconceito do contratante, ou pelo medo das reações dos demais funcionários e 
clientes.  Pode-se verificar isso no relato da entrevistada M4 “ uma vez eu fui em uma loja e 
deixei o currículo, aí eles falaram que estava precisando e quando eles viram que eu era 
trans, eles falaram que não precisava”, ou seja, não a contratou pelo simples fato de ser uma 
pessoa transexual.  
Outros empresários nem chamam para as entrevistas quando descobrem por conta própria, 
como por exemplo em buscas na internet, que os candidatos para a vaga são pessoas trans. O 
que foi manifestado na fala da entrevistada M5 quando diz que foi procurar um estágio em 
uma academia e a amiga que trabalhava lá relatou que a gerente havia gostado muito do seu 
currículo dizia que “nossa seu currículo é muito bom... nossa seu amigo é excelente...”, e 
quando entrou no seu facebook  viu que o nome era diferente, que o sexo era diferente e 
preferiu não chamar para a entrevista, ou seja, não importou o currículo e sua qualificação, 
por ser trans já foi descartada das opções de contratação, muitas vezes preferem contratar uma 
pessoa que não seja tão qualificada, do que lidar com as mudanças que teriam que realizar 
para inserir uma pessoa trans e para não precisar lidar com possíveis ações discriminatórias 
seja por parte dos colegas de trabalho ou pelos clientes.  
Essas manifestações discriminatórias sofridas pelos entrevistados, corroboram o que Gosdal 
(2003) diz sobre a discriminação direta, pois não foram realizadas as contratações e ocorreram 
mudanças claras no comportamento dos recrutadores durante as entrevistas após saberem 
sobre a transexualidade dos candidatos, ou seja, o indivíduo não foi contratado para um 
emprego, por suas características físicas, ou por sua ideologia ser diferente das demais 
pessoas, algo muito explícito, conforme citado pelos entrevistados.     
Percebe-se  pelas entrevistas que o homem trans possui uma certa invisibilidade perante a 
sociedade, já que não é algo muito falado e a sociedade não tem a percepção de sua 
existência. Muitos homens trans passam despercebidos, ou seja, são vistos tanto como o 
homem heteronormativo como também uma lésbica masculinizada e possuem uma maior 
facilidade para se inserir no mercado de trabalho.  
As entrevistas relevaram que os homens transexuais estão inseridos ou já trabalharam em 
locais e ramos geralmente masculinos como por exemplo o entrevistado H1 que destacou que 
trabalhou como “instalador de circuitos pneumáticos, instalação de freio de caminhão, 
trabalhei com entregador de gás, como office boy, como pintor, como borracheiro” e o 
entrevistado H2 que diz que sempre trabalhou em postos de combustíveis,  profissões essas 
que possuem uma predominância de trabalhadores homens, ou seja, realmente passam 
despercebidos. Essa invisibilidade ocorre porque sua transição geralmente é mais rápida e a 
mudança do timbre da voz ocorre mais facilmente do que com mulheres trans, sendo que este 
ponto também foi destacado pelos entrevistados principalmente pelo H1 que diz que “a 
testosterona é muito mais fácil de colocar dentro de um corpo do que de tirar, então mulheres 
transexuais elas tem a tendência a ainda ter uma voz mais grave, altos, gogós e etc e tal... 
então o homem transexual é muito mais passável (sic) na sociedade”.  
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Esse aspecto também pode estar ligado a cultura machista na qual o homem é visto como 
superior à mulher, ou seja, uma mulher trocar de sexo para virar homem é mais aceito que o 
contrário. Como se destaca no estudo da socióloga Kristen Schilt, quando ocorre essa 
mudança de sexo de mulher pra homem, os mesmos possuem um pequeno aumento nos seus 
salários e ganham mais autoridade perante seus colegas de trabalho, o que evidencia o 
preconceito em relação ao sexo do indivíduo (CID,2008).     
A aparência física também foi destacada como uma barreira de dificuldade para a inserção no 
mercado de trabalho, principalmente no caso das mulheres trans que são muitas vezes 
comparadas com travestis, mas não é a mesma coisa como dito por Dias e Bernardineli 
(2016), pois mesmo se seus documentos fossem alterados conforme o gênero que se sentem, 
ou seja, ter conseguido realizar a troca de nome nos documentos judicialmente , mas não 
possuir uma aparência muito feminina o preconceito ainda irá ocorrer.  
Muitas das entrevistadas destacaram que têm sorte por ter um visual e uma aparência bastante 
feminina e isso ajuda para que elas tenham uma certa aceitação perante a sociedade. O 
entrevistado H1, homem trans, destacou que “ no início eu achei um pouco de dificuldade por 
eu não estar totalmente com a aparência masculina”.   Ou seja, quanto mais completa é a 
transição, menor é o desconforto causado.  
Conforme Ferreira e Siqueira (2007) apontam, os homossexuais muitas vezes preferem não 
comentar sobre sua sexualidade no ambiente de trabalho, para não precisar enfrentar nenhum 
tipo de discriminação. Mas no caso do transexual, se este possuir o nome masculino e o visual 
feminino isso não será possível, o que dificulta sua inserção no ambiente de trabalho. Se caso 
seus documentos fossem retificados e possuísse a aparência compatível com seu novo gênero, 
não teria a necessidade de ficar explicando que não pertence mais ao seu sexo biológico e que 
é transexual, o que poderia facilitar sua inserção, já que muitas empresas nem chamam para 
entrevistas caso observem este fato.  
Os entrevistados homens disseram que quando elaboram o currículo colocam o nome social e 
só depois na hora de entregar o documento dizem que são pessoas trans, pois é mais difícil de 
não ser contratado logo de cara, já que possuem uma a aparência bastante masculina e os 
empregadores não percebem, e esse fato geralmente fica somente entre eles e não se espalha 
para o restante dos integrantes da empresa. Caso já tivessem alterado seu nome e gênero nos 
documentos, não precisariam nem comentar sobre o assunto, o que iria facilitar ainda mais 
sua aceitação e uma possível contratação.        
Quando os empregadores identificavam que um indivíduo transexual estava interessado em 
uma vaga de emprego, logo eram descartados e a vaga já havia sido preenchida, foi o que o 
entrevistado H3 destacou em sua fala “eu senti, várias vezes que havia transfobia, que a vaga 
deixava de existir, porque descobriam que eu era uma pessoa trans e não queriam lidar com 
isso”.      
Outro fator que dificulta a inserção no mercado de trabalho é a utilização do banheiro durante 
o período de trabalho. As empresas iriam ter que instruir seus funcionários, ou seja seria um 
trabalho a mais que teriam se contratasse pessoas transexuais, algo que geralmente as 
empresas não pretendem fazer, como abordado pela entrevistada M6 que relatou o caso de 
uma amiga que  
 
foi realizar um teste em  um frigorifico e antes de entrar no frigorifico eles separam os homens das mulheres 
para fazer aquela higienização, por ela ser trans ela não foi contratada, porque se ela fosse pro vestiário das 
mulheres, as outras mulheres iam se sentir desconfortável, por ter uma mulher trans lá e se ela fosse pro 
vestiário dos homens, ela poderia ser assediada e a empresa não gostaria de se responsabilizar por nenhum dos 
dois. 
  
Ou seja, é mais fácil para a empresa não ser inclusiva e continuar contratando pessoas ditas 
"normais", do que conseguir se adaptar e inserir esse grupo de pessoas no mercado de 
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trabalho, algo que deveria mudar, para assim conseguir dar oportunidades para todos, pois é 
exatamente isso que eles procuraram: uma oportunidade. E do ponto de vista organizacional, 
esses funcionários provavelmente dariam muito valor para o emprego e seriam engajados com 
a empresa se recebessem esse voto de confiança, já que as possibilidades e empresas 
inclusivas são poucas para pessoas transexuais.                 
   
 
4.3 DIFICULDADES DE PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 
   
 
Existem duas questões que podem dificultar a permanência das pessoas transexuais no 
mercado de trabalho. A primeira é a dificuldade da empresa em se adaptar para receber um 
funcionário trans, já que poderia enfrentar formas de discriminação tanto por parte dos outros 
funcionários, como também por parte dos clientes. Assim teriam que saber lidar com essa 
situação da melhor forma possível, para conseguir ser uma empresa inclusiva e fornecer um 
ambiente harmonioso para este colaborador. Como consequência, deveria estar pronta para 
orientar e, se for o caso, punir os demais funcionários que mostrarem-se preconceituosos e 
que possam ferir tanto o trans como também prejudicar o ambiente de trabalho e as atividades 
que deverão ser desempenhadas. A empresa deveria visualizar e informar para seus funcionários 
o que afirma Vasconcellos (2014), que  a inclusão de pessoas diferentes dentro da organização, 
poderá trazer vantagens significativas, como por exemplo: mais criatividade, mais discussões e 
exposições de ideias agregando cada vez mais valor para a empresa. 
 A segunda questão que dificulta a permanência é o próprio transexual que está inserido em 
uma empresa, mas que sofre preconceito e discriminação por parte de todos e que precisa 
manter-se no emprego, suportando a “duras penas” olhares e ofensas, se sentindo incomodado 
e desconfortável, posteriormente, pedindo sua demissão. Este fato destaca ainda mais o que 
diz Vasconcellos (2014) de que o trabalho é o elemento básico para o desenvolvimento do ser 
humano, talvez por isso suportam essas manifestações de discriminação, já que têm receio de 
não conseguir outro trabalho e se pedirem demissão provavelmente também sofrerão com 
esse problema em outras organizações, já que não seguem o padrão estabelecido pela 
sociedade.     
  Sentir-se desconfortável por trabalhar em um ambiente no qual não é aceito e é muitas 
vezes humilhado, é uma situação bastante comum enfrentada por pessoas trans e um caso foi 
relatado pela entrevistada M6. Ela havia comprado um vestido com o comprimento no joelho 
e era a única roupa com a qual se sentia confortável na época da transição. Ela utilizava  
aquela roupa em todos os lugares que frequentava, inclusive para trabalhar,  até que  um dia a 
diretora da escola falou pra ela não ir mais de vestido alegando que: “não é porque você está 
de vestido é porque seu vestido está muito curto” e a entrevistada respondeu alegando que 
“mas a pedagoga está com uma roupa menor que a minha e não foi falado nada” e a diretora 
acabou confirmando que a real razão do pedido era que os pais poderiam se incomodar, ou 
seja, a crítica era por estar usando vestido e ser uma pessoa trans. Por fim, depois desse 
episódio, a entrevistada não conseguiu permanecer na empresa e se excluiu deste meio, por 
não ser aceita da maneira que ela é.     
Para que qualquer indivíduo desempenhe um bom trabalho, é necessário um ambiente 
agradável para trabalhar onde possa se sentir confortável, pois caso contrário, o ambiente de 
trabalho será uma tortura e provavelmente a empresa e o funcionário sairiam prejudicados, tal 
como pode-se verificar principalmente pela entrevista com as entrevistadas M5 e M6, que 
possuem cargos nos quais não há tantas pessoas transexuais. Dessa maneira, elas são menos 
aceitas e convivem muito mais com o preconceito e discriminação. Diferente do que ocorre 
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em ambientes como salões de beleza, entendidos como o universo no qual essas pessoas 
podem transitar, profissionalmente, com naturalidade.  
O caso relatado pela entrevistada M5 foi de um senhor, cliente da academia em trabalha, que 
questionou o tamanho da sua roupa, especificamente do comprimento do seu shorts na 
academia. Mas este mesmo senhor não reclamava das mulheres que iam treinar de saia ou 
com shorts apertado e/ou curto. Foi quando o senhor alegou que sua preocupação era se 
chegassem crianças, elas não entenderiam e elas ficaram confusas e os idosos também, ou 
seja, era uma questão de discriminação, já que ninguém reclamou, somente ele.  
Já a M6 relatou que a pedagoga da escola em que trabalhou controlava o tempo do intervalo 
que a entrevistada passava se maquiando no banheiro, sendo que ela optava por usar o 
banheiro de deficiente, para evitar desconforto para as outras professoras. Ou seja, a 
entrevistada tentava de todas as formas não deixar ninguém desconfortável, mas as demais 
pessoas controlavam tudo que ela fazia e tentavam tornar tudo errado, apesar de ser o mais 
discreta possível, sendo assim tornando o ambiente de trabalho muito desagradável.                     
Acabar com essa discriminação é algo muito difícil, mas é possível tentar diminuir a começar 
por empresas que insiram esse grupo minoritário de pessoas no mercado de trabalho, através 
de políticas públicas, como por exemplo as criadas para inserir pessoas deficientes nas 
organizações ou até mesmo criando palestras que busquem explicar para os empreendedores 
que esse grupo de pessoas tende a ser comprometido com a organização, até mesmo pelo 
medo de não conseguir encontrar outro emprego, já que são poucas empresas que aceitam, 
como é o caso da entrevistada M5 que alegou  “inclusive eu estou recebendo bem mal na 
academia que estou […] mas eu tenho um pouco de receio de sair dali e não ser aceita em 
outro lugar, causa um pouco de insegurança”. Fica explícito, portanto, que o fato de estarem 
inseridos no mercado de trabalho formal, não é garantia de que têm empregos nos quais e 
pelos quais possam se realizar profissionalmente. 
 Outro fator primordial para mudar essa situação é a educação, pois muitas pessoas saem dos 
colégios e faculdades com uma mente muito fechadas e não conseguem enxergar as diversas 
possibilidades de gênero que existem, por isso ocorre tanto bullying. Cabe aos educadores e 
pais esclarecerem que na vida em sociedade seus filhos vão conviver com pessoas diferentes e 
que todas merecem o respeito, pois não é porque são diferentes que são inferiores. Como 
Suplicy (2012) destaca, deveriam haver ações governamentais nos colégios para diminuir a 
discriminação em relação a orientação sexual e abrir a mente das pessoas para o diferente, 
evitando assim diversas situações desnecessárias.     
Um caso muito claro é o que relata a entrevistada M6. Ela contou que sofria com preconceito 
e discriminação dentro do ambiente universitário, por estudantes que estavam inseridos em 
uma empresa júnior, ou seja, futuros administradores. Ela considera que se esses alunos já 
faziam bullying enquanto ainda estudantes, dificilmente iriam querer contratar essas pessoas 
para trabalhar em suas empresas no futuro. Nesse sentido, deveria, haver palestras em 
empresas juniores dentro de universidades explicando e incentivando a diversidade dentro das 
organizações, para que esse quadro mude, para que ocorram mais contratações de pessoas 
trans e que elas não precisem recorrer a prostituição como meio de garantir seu sustento. 
Essas percepções sobre a diversidade devem ser apresentadas para as crianças desde cedo, 
pois quem convive com a pessoa trans desde cedo, encara sua existência com naturalidade, 
como é o caso do sobrinho da entrevistada M5 que a aceita como ela é, como se ela tivesse 
realmente nascido com o sexo biológico feminino, ou seja, conforme se convive com essas 
pessoas e as conhecem a fundo o preconceito acaba se anulando ou diminuindo.   
Nesse sentido, pode-se interpretar que a dificuldade maior é a inserção no mercado de 
trabalho e não a sua permanência, pois uma vez inseridos, eles têm a chance de mostrar suas 
competências e personalidades e certos preconceitos vão sendo rompidos com a convivência. 
É quando o diferente passa a ser visto como normal.   
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 Apesar disso, mesmo que empregador e colegas convivam com naturalidade com o 
trabalhador trans, o preconceito e a discriminação ainda podem vir por parte dos clientes do 
negócio. Compreende-se que a caminhada contra a discriminação dos transexuais no mercado 
de trabalho formal ainda é longa, mas toda caminhada começa pelo primeiro passo. Nesse 
sentido, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal, precisa começar a se tornar 
realidade o quanto antes, para que a vida de milhares de brasileiros transexuais possa ser 
transformada para melhor. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
O artigo busca compreender as manifestações discriminatórias que desafiam a entrada e 
permanência de transexuais no mercado de trabalho formal, pois é importante demonstrar a 
natureza da discriminação sofrida por eles, tanto na sua entrada como também permanência no 
mercado de trabalho, só assim é possível repensar políticas de gerenciamento de recursos humanos, 
com o intuito de criar ambientes mais inclusivos e ricos do ponto de vista da diversidade, gerando 
assim vantagens para as organizações, pessoas e sociedade em geral.   
 É visível perceber que os transexuais não possuem muitas oportunidades de inserção no 
mercado de trabalho formal e caso estejam inseridos, possuem poucas opções de profissões nas 
quais são aceitos e respeitados, restringindo suas possibilidades de carreira. Quando a pessoa trans 
busca por trabalho em outras áreas diversas daqueles ambientes onde são vistos com maior 
naturalidade, como salões de beleza, por exemplo, a discriminação aumenta. É o caso de trans que 
trabalham na área da educação. Fato esse bastante contraditório, pois a educação é justamente o 
meio pelo qual essa realidade pode ser transformada.    
Apesar das empresas hoje em dia visualizarem que a diversidade dentro da organização pode trazer 
vantagens, os transexuais ainda continuam distantes do mercado de trabalho formal, pois, ao que 
tudo indica, as empresas não estão dispostas a realizar adaptações para receber essas pessoas, a 
começar pela questão do uso do banheiro, já que teriam, muitas vezes, que lidar tanto com o 
preconceito e discriminação dos demais funcionários como também o de seus clientes. 
As manifestações da discriminação contra o transexual no mercado de trabalho formal se iniciam 
logo quando o candidato trans manda o currículo para uma vaga, pois muitos usam o nome de 
registro, que consta nos documentos originais, e como sua aparência não condiz com seu nome, 
muitos empregadores na hora que percebem que se trata de um(a) trans descartam essa pessoa  na 
entrevista, somente por este motivo.  
Por esse motivo alguns trans optam por colocar o nome social no currículo para ao menos tentar 
passar despercebidos e ter uma oportunidade de competir pela vaga. Deixando para depois a 
explicação de que são trans, somente na hora de mostrar os documentos.  
A adequação para o nome social foi especialmente citada nas entrevistas como algo que pode 
ajudar muito a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal. No entanto, há muita 
dificuldade envolvida na mudança de nome em documentos e a troca do gênero, pois é um 
processo demorado e requer muitos documentos e processos burocráticos.  
O preconceito ainda é um fator limitante para os trans ocuparem posições profissionais na maioria 
das áreas, pois a sociedade de maneira geral associa a transexualidade à prostituição, e não em 
profissões como advogado, administrador, professor, médico, engenheiro e tantas outras. O 
problema é que a discriminação dificulta não só sua entrada no mercado de trabalho formal, mas 
antes disso, sua permanência na educação formal. Assim, muitos acabam se prostituindo como 
única alternativa viável de sobrevivência e isso reforça a imagem que a sociedade em geral tem dos 
trans.  
As manifestações de discriminação no ambiente de trabalho por parte de funcionários e clientes 
também constituem um fator decisivo para a permanência da pessoa trans nas organizações, pois é 
muito difícil a pessoa permanecer em um meio onde é continuamente criticada, ofendida, alvo de 
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olhares preconceituosos, inclusive em horários de intervalo, como simplesmente enquanto se 
maquia no banheiro da empresa. Por diversas razões sua permanência nesse ambiente se torna uma 
tortura, até o ponto de ter que pedir demissão, o que geralmente demora para acontecer por medo 
de não conseguir trabalho em outra organização.   
Apesar de ser difícil para o transexual permanecer uma uma instituição assim, o desafio maior é a 
sua inserção, pois poucos estão inseridos. Quando eles têm a oportunidade de mostrar seu potencial 
dentro da empresa, suas competências e personalidades, certos preconceitos vão sendo 
destruídos  com a convivência.          
Para que a sociedade, e as organizações sejam mais inclusivas é necessário mudar o pensamento 
dos indivíduos, isso poderia ser feito através de políticas públicas, nas escolas através de palestras 
sobre a diversidade sexual, explicando que ser diferente é normal e que não é porque uma pessoa é 
transexual que ela é inferior às demais. O governo poderia também agilizar o processo de troca de 
nome, ser obrigatório o uso do nome social em instituições de ensino, para facilitar a vida dessas 
pessoas e evitar possíveis constrangimentos. Outro aspecto básico, mas igualmente importante 
segundo os entrevistados, é a utilização do banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. 
Assim, deveria também haver treinamentos com os funcionários das empresas para esclarecer e 
minimizar qualquer tipo de preconceito e criar políticas de diversidade dentro das organizações a 
fim de não mais haver esse tipo de discriminação e todos terem as mesmas possibilidades. O 
caminho é longo e difícil, pois isso envolve transformações culturais enraizadas nas mentes dos 
indivíduos.             
Sugere-se que pesquisas futuras busquem identificar e compreender, do ponto de vista das 
organizações e seus recrutadores, quais as razões pelas quais transexuais não estão presentes em 
seus quadros profissionais. 
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RESUMO 
 
 
Considerando que a formação acadêmica de futuros bacharéis em Administração constitui-se 
como o primeiro, se não o único, momento de reflexão orientada acerca do tema “ética 
organizacional”, o presente estudo busca compreender como a formação no curso de 
graduação em Administração da Universidade Estadual de Maringá influencia a percepção de 
alunos quanto ao significado e à importância conferida à ética organizacional. Após um 
levantamento bibliográfico acerca de três grandes áreas temáticas: ética organizacional, 
legitimidade moral das organizações e o espaço ocupado pela ética no ensino da 
Administração no país, foram levantadas as percepções acerca do tema juntamente a 168 
alunos do curso de Administração da universidade, sendo 91 do primeiro ano (ingressantes) e 
77 do quinto ano (concluintes), por meio da aplicação de questionários com questões abertas e 
fechadas, no mês de novembro de 2017. Os dados foram analisados de maneira quantitativa 
por meio de análise estatística descritiva e qualitativa por meio de análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977). Os resultados indicaram que, apesar de 95% dos alunos do quinto ano 
afirmarem que tiveram contato com o tema ao longo do curso, os concluintes não 
demostraram um conhecimento significativamente maior acerca dos conceitos relacionados à 
ética organizacional em comparação com os ingressantes. 
 
 
Palavras-chave: Ética Organizacional. Legitimidade Moral. Ensino de Administração. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Escândalos de corrupção recentes no Brasil envolvendo a alta administração de 
grandes corporações e o setor público têm evidenciado comportamentos que atentam contra o 
bem comum da sociedade em prol do favorecimento de pequenos grupos.  

Ainda que organizações possam se beneficiar, em um primeiro momento, com 
condutas dessa natureza, uma vez trazidos à tona, tais comportamentos levam ao 
enfraquecimento da legitimidade moral das organizações envolvidas. 

 Além dessa implicação, talvez a consequência mais grave de tais comportamentos 
diga respeito à reverberação social desencadeada, normalizando-o com o passar do tempo, 
isto é, tornando-o legítimo, uma vez que a realidade social é resultado de uma construção 
contínua na qual indivíduos e organizações são produtores e ao mesmo tempo produzidos por 
tal realidade (FERGUSON, 1998).  

Portanto, seja pelo risco do enfraquecimento da legitimidade moral das organizações, 
ou pelas consequências sociais mais amplas que resultam de uma conduta que viole valores 
socialmente aceitos - dado o impacto potencial do administrador na sociedade, seja como 
empreendedor, profissional autônomo ou mesmo funcionário de organizações - a formação 
desses futuros profissionais tem uma importância significativa também no que se refere a 
questões relacionadas com a temática da ética organizacional.  

Com base no exposto, o objetivo geral deste estudo foi compreender como o curso de 
graduação em Administração da Universidade Estadual de Maringá influencia a percepção de 
alunos quanto ao significado e à importância da ética organizacional. Para viabilizar tal 
investigação, buscou-se comparar as percepções de alunos ingressantes e concluintes, acerca 
do significado e da importância da ética organizacional para as organizações e para a 
sociedade em sentido mais amplo. 

Optou-se por essa abordagem de investigação do fenômeno, isto é, analisar as 
percepções dos alunos, ao invés de analisar as ementas das disciplinas ministradas no curso, 
uma vez que interessava aos pesquisadores compreender o resultado da transformação que o 
curso provoca nos alunos e não os meios utilizados para tal transformação. 

Do ponto de vista teórico, o estudo objetiva ampliar a discussão sobre ética 
organizacional, a partir do cruzamento de estudos sobre ética organizacional; estudos sobre a 
legitimidade moral das organizações e; estudos sobre o espaço ocupado pela ética na 
formação acadêmica dos Administradores no Brasil. 

Do ponto de vista prático o estudo proposto se justifica pois permite refletir sobre o 
ensino desses futuros profissionais para que seja possível rever maneiras de enfatizar as 
discussões sobre ética no cotidiano das disciplinas ministradas no curso.  

Dessa maneira evidencia-se a importância de analisar a formação do Administrador, 
para compreender de que maneira a graduação influencia a percepção desses futuros 
profissionais quanto à ética organizacional.  

O próximo item traz a fundamentação teórica que serviu de base para a condução da 
pesquisa. Na sequência são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados. O 
quarto item do texto, por sua vez, reúne a apresentação e análise dos dados obtidos na porção 
empírica do estudo. Por fim, tem-se as conclusões e as referências. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

É importante para as organizações que elas consigam demonstrar que sua existência 
tem um importante papel na sociedade. Legitimidade é o processo pelo qual uma organização 
justifica a seus sistemas iguais ou superiores seu direito de existir (MAURER, 1971, tradução 
nossa).  
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Nessa perspectiva, a legitimidade revela uma adequação entre os valores sociais e 
atividades organizacionais, dentre as normas de comportamento aceitável no campo de 
sistema social (DOWLING & PFEFFER, 1975, tradução nossa). Legitimidade é uma hipótese 
or percepção generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou 
apropriadas dentro de um sistema de normas, valores, crenças e definições construídos 
socialmente (GINZEL, KRAMER & SUTTON 1992; NIELSON & RAO, 1987; PERROW, 
1970 apud SUCHMAN, 1995, tradução nossa). 

Nesse sentido,  compreende-se legitimidade organizacional como a maneira e o 
processo pelo qual organizações fundamentam a razão de sua existência. Tal fundamentação 
baseia-se no entendimento de que essas organizações, e suas ações que afetam direta e 
indiretamente o mercado e seus agentes, são desejadas em determinado círculo social. 

Como uma vertente dos estudos sobre legitimidade, a legitimidade moral avalia o 
comportamento ético da organização perante suas atividades. Refere-se à ‘fazer a coisa certa’, 
e reflete os valores socialmente construídos, promovendo assim um bem estar social 
(SUCHMAN, 1995). 
 Organizações anseiam por legitimidade e, para isso, buscam estar em conformidade 
com leis, regras, questões normativas e com o quadro cultural-cognitivo prevalecente 
(MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 1983). A legitimidade moral é obtida e 
mantida se a organização demonstrar adequação aos valores sociais aceitos e, sobretudo, não 
violá-los (DEEPHOUSE et al, 2017). 
 No entanto, estudos mais recentes no âmbito da Teoria Institucional evidenciam um 
processo mútuo, contínuo e dialético na construção do mundo institucional (BERGER; 
LUCKMANN, 2003). Em outras palavras, a relação que se estabelece entre organizações e 
ambiente institucional, é melhor compreendida se observada a partir de uma perspectiva de 
uma interação recursiva.  
 Respostas organizacionais às pressões institucionais não podem ser explicadas 
segundo uma lógica de causalidade direta e unilateral. O poder de agência, segundo essa 
perspectiva, é o que permite a escolha de respostas adequadas não só ao ambiente, mas 
também em relação às expectativas e objetivos internos das organizações (OLIVER, 1991; 
LAWRENCE, 1999; MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2005; 
CRUBELLATE et al, 2007; SCOTT, 2014). 
 Como consequência, é possível afirmar sob essa perspectiva que decisões 
organizacionais, como por exemplo, sobre o agir ético, são resultantes de processos 
complexos e dinâmicos entre agência e estrutura que formam “[…] um universo social em 
que todos os participantes são ao mesmo tempo produtores e consumidores, capturados em 
uma rede complexa de relações sociais, políticas e culturais que eles próprios teceram e 
continuam a tecer" (FERGUSON, 1998, p. 598, tradução nossa). 
 Além de implicações gerenciais resultantes da perda de legitimidade moral que 
afetariam a organização, uma segunda consequência mais ampla resultante de um 
comportamento organizacional que viole valores socialmente aceitos, trata-se da legitimação 
desse tipo de comportamento, que, com o passar do tempo, pela repetição e impunidade, 
passa a ser socialmente aceito e reproduzido por outras organizações, causando o que 
poderíamos chamar de caos institucional, prejudicando a sociedade como um todo. 
 Assim,  há de se refletir sobre o impacto que a conduta daqueles que estão à frente de 
organizações, sejam elas públicas ou privadas, pode exercer sobre a sociedade de um modo 
geral, ultrapassando os limites organizacionais, pois de acordo com Srour (2003, p. 50), “as 
decisões empresariais não são inócuas, anódinas ou isentas de consequências: carregam um 
enorme poder de irradiação pelos efeitos que provocam”. 

O tema ‘ética’ é utilizado em diversos contextos: desde o dia-a-dia dos trabalhadores 
comuns até os mais altos escalões do mundo político e das grandes corporações. Atualmente, 
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muito discute-se sobre o que é pensar e agir eticamente, sobre o que é moral ou imoral. Sabe-
se que o termo ética relaciona-se com a consideração da coletividade durante a tomada de 
decisões. Enquanto teoria, a ética refere-se aos valores e aos códigos que norteiam o 
comportamento em uma tomada de decisão em um determinado contexto. É um consenso dos 
princípios morais, que diz o que se deve ou não ser feito em conjunção do que é considerado 
certo ou errado em um determinado contexto de espaço-tempo. Se considerado o contexto 
organizacional, leva-se ainda em conta a cultura e o clima (ALMEIDA, 2007). 

Podendo ser considerada uma vertente dos estudos relacionados à ética, a então 
chamada ética organizacional tem sido objeto de relevantes estudos. O termo remete ao 
pensar das organizações relacionado a planejamentos e tomadas de decisão. O entendimento 
de ética organizacional abrange padrões e princípios que norteiam o comportamento das 
empresas no mundo dos negócios, uma vez que elas estão imersas na sociedade. Elas 
precisam tomar decisões e agir de modo que não agridam os princípios e padrões que 
orientam a sociedade e seus agentes. A importância de estar em conformidade com tais 
princípios de maneira predominante é evidente, pois, comportamentos desviantes podem 
ocasionar impacto negativo direto nos resultados da organização, levando, inclusive, a 
falência (SIMS; BRINKMANN, 2003). 

A partir dessa concepção, entende-se Ética Organizacional como as responsabilidades 
éticas que correspondem aos comportamentos esperados pela sociedade, apesar de não 
codificados por lei, que envolvem uma série de padrões, normas e expectativas para atender o 
que diversos públicos da organização consideram como legítimas, corretas e justas (ASHLEY 
et al., 2002). Portanto, existe uma série de exigências sociais com as quais empresas que 
buscam ser eticamente responsáveis devem cumprir. 

É possível compreender, então, que ética organizacional trata-se dos padrões e normas 
que, embora muitas vezes não formalizados, afetam direta e indiretamente as ações de 
qualquer organização. Ratificando as definições apresentadas, têm-se que: 

 
Ética Organizacional é um estudo de como esses padrões morais aplicam-se 
à conduta dos indivíduos envolvidos nessas organizações, através das quais 
sociedades modernas produzem e distribuem produtos e serviços. Ética 
organizacional é uma forma de ética aplicada. Inclui não apenas a análise de 
princípios e normas  morais, mas também tenta aplicar as conclusões dessa 
análise à tipos particulares de comportamentos: o comportamento de pessoas 
em instituições empresariais (DE GEORGE, 1990 p. 16 apud PAULINO, 
2003 tradução nossa). 
 

Para Ferrel, Fraedrich e Ferrel (2000), ética empresarial compreende princípios e 
padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. Um dos principais princípios 
relacionados à Ética Organizacional é que esta pode ser entendida como sendo um conjunto 
de comportamentos explicitado pela organização quando atuam em conformidade com os 
princípios, valores e padrões éticos que são impostos e aceitos como corretos pela sociedade 
(ARRUDA et al., 2009). A Ética Organizacional pode ser evidenciada no comportamento, nas 
ações, nas práticas das empresas direcionadas ao seus funcionários, clientes, fornecedores e 
sociedade de maneira mais ampla.   

Bondarik et al. (2006) expõe que a ética empresarial serve como marco referencial 
para que a organização atinja seus objetivos e desta forma satisfaça todos aqueles que com ela 
encontram-se relacionados direta ou indiretamente. Ou seja, para que as instituições cumpram 
seu papel enquanto empreendimentos e satisfaçam os elementos que estejam direta ou 
indiretamente ligados a elas, o uso dos conceitos e, principalmente, atitudes classificadas 
como éticas, são necessários. 
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 Para Passos (2008, p. 66) a ética organizacional “[…] visa tornar inteligível a moral 
vigente nas empresas […]”. Em outras palavras, de acordo com Humberg (2006, p. 82), ela 
 

[…] envolve a definição clara de posturas adotadas pela empresa e por seus 
colaboradores, a partir dos dirigentes e, embora baseada em conceitos 
morais, distingue-se destes pela sua característica mais utilitária. Trata-se de 
estabelecer os procedimentos para o dia a dia da empresa e não conceitos 
filosóficos ideais.  

 
 É preciso ainda considerar as implicações coletivas do comportamento ético 
(VIANA, 2006). Nesse sentido, as regras morais devem apoiar-se nos seguintes pilares:  
 

Ligação do indivíduo como bem comum; responsabilidade individual e 
inalienável de cada um pelo que ele é ou ela faz; a validade universal da 
‘regra áurea’, da dignidade humana do princípio da justiça, bem como o 
mandamento de apoiar os mais fracos; necessidade de obrigar-se a formas 
de vida compatíveis com o social, promotoras da paz e favoráveis à 
natureza (LEISINGER; SHMITT, 2001, p. 66). 

 
É igualmente relevante, refletir sobre as consequências que ações organizacionais 

podem trazer à sociedade como um todo. Todas ações planejadas ou não, e executadas pelas 
organizações impactam de alguma forma, a sociedade e seus membros. Observa-se uma 
crescente discussão sobre os aspectos morais que envolvem a ação administrativa em 
decorrência da grande visibilidade de escândalos financeiros, enriquecimento ilícitos de 
gestores, decisões especulativas, perturbações geradas pela técnica, ou falta de, em diversos 
níveis de organizações (CHANLAT, 1992). Parece haver uma tendência de valorização das 
responsabilidades das organizações perante a sociedade, uma vez que não é mais tolerado a 
maximização do lucro e o crescimento das empresas sem considerar as questões éticas, sociais 
e ambientais (CASTRO; AVILA, 2013). Mohr, Webb e Harris (2001) defendem que a 
responsabilidade ética das organizações passa pelo compromisso de minimizar ou eliminar os 
efeitos negativos das ações organizacionais e maximizar os benefícios de longo prazo dessas 
ações para a sociedade. 
 Em oposição a essa perspectiva, a cultura do “jeitinho brasileiro” parte justamente do 
contrário, ou seja, credita-se mais valor à individualidade do que à coletividade e assim 
sendo, o alcance de objetivos pessoais  é justificado socialmente mesmo que resulte da 
desobediência de determinações coletivas tais como leis ou normas que existem para garantir 
o bem comum (MOTTA; ALCADIPANI, 1999).  

É importante, contudo, não confundir ética e códigos de ética. Os códigos de ética 
organizacionais são instrumentos que servem para demonstrar os princípios, a visão e valores 
de uma empresa. Através deles, conhece-se a postura social da instituição diante do público. 
Podemos considerá-lo, então, como uma “declaração formal das expectativas da empresa à 
conduta de seus executivos e demais funcionários (WHITAKER, 2006).  

As profissões também possuem código de ética. Por exemplo, o Código de Ética dos 
Profissionais de Administração tem a missão de ser um guia orientador e estimulador de 
novos comportamentos que vão servir de parâmetros para atuação do profissional em 
administração. Ele estabelece que “o exercício da atividade dos Profissionais de 
Administração implica em compromisso moral com o indivíduo, cliente, empregador, a 
sociedade e a sustentabilidade das organizações, impondo deveres e responsabilidades 
indelegáveis” (CONSELHO…,  2018, p. 2). 
 Ainda assim, não são raros os exemplos de condutas antiéticas por parte desses 
profissionais. Constata-se portanto a existência de uma lacuna entre diretrizes do que 
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consiste o agir de maneira ética e a prática administrativa propriamente dita. Na perspectiva 
de Wines (2008), isso se explicaria porque acadêmicos da área de negócios são geralmente 
doutrinados segundo uma perspectiva demasiadamente utilitarista de ética e, 
consequentemente, não estariam de fato preparados para lidar com escolhas morais de 
natureza complexa, no exercício de suas atividades profissionais. 
 Em uma perspectiva mais ampla, talvez a solução para tal inconsistência entre regras 
e prática, seja uma mudança de foco, como indicado por Mabey, Egri e Parry (2015, p.536, 
tradução nossa) “Talvez a preocupação deva ser colocada sobre o tipo de pessoa que cada um 
de nós deve se tornar e a liderança que isto então evoca, em vez de sobre as regras que 
devemos obedecer”.  

Os cursos brasileiros de Administração têm como objetivos gerais ensinar seus alunos 
a criar, desenvolver e gerir organizações, sejam elas públicas ou privadas. Naturalmente, o 
processo de tomada de decisão com o qual os gestores se deparam no cotidiano envolvem 
questões éticas. Dessa maneira, os cursos de Administração buscam trazer aos seus alunos 
objetos de reflexão sobre esse tema. 

A questão sobre o ensino da ética nos cursos de graduação em Administração no 
Brasil tem sua institucionalização fundamentada em documento oficial desde 13 de Julho de 
2005, com a resolução Nº 4, realizada pelo Conselho Nacional de Educação, no qual foi 
instituído as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. No 
entanto, o próprio documento não trabalha, profundamente, a questão ética no país. Ao longo 
das 4 páginas do documento, a palavra “ética” foi utilizada uma única vez, no artigo 4º, tópico 
V., onde se lê:  

 
O curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades: V) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da 
qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional. 

 
 
O desafio para as escolas de Administração do país é, portanto, preparar os alunos para 

serem profissionais que além de competências técnicas, tenham dentre as comportamentais o 
compromisso com as implicações éticas de sua atuação profissional seja no setor público, seja 
como funcionários da iniciativa privada, ou mesmo como empreendedores. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Quanto à finalidade, o estudo caracteriza-se como descritivo (GIL,1996; TRIVIÑOS, 

1987), dado que visou descrever as percepções de dois grupos de alunos, ingressantes e 
concluintes do curso de Administração da UEM, acerca da ética organizacional e suas 
implicações. De acordo com Vergara (1998, p. 45) 

 
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis 
e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 
descreve, embora sirva de base para tal explicação. Pesquisa de opinião 
insere-se nessa classificação. 

 
Foram utilizados dados secundários para a construção do embasamento teórico-

empírico do estudo, provenientes de publicações científicas, tais com livros e artigos, e não 
científicas, tais como regulações relacionadas ao ensino da Administração e outros. 

Os dados primários foram coletados no mês de novembro de 2017, quando os 
pesquisadores aplicaram questionários em sala de aula para alunos de todas as turmas do 
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primeiro e quinto anos matutino e noturno, do curso de Administração da UEM, totalizando a 
participação de 168 alunos, sendo 91 do primeiro ano (ingressantes) e 77 do quinto ano 
(concluintes). 

Os questionários possuíam 10 questões ao todo, sendo 7 fechadas e 3 abertas, que 
posteriormente foram analisadas qualitativa e quantitativamente, caracterizando assim um 
estudo de natureza mista (JOHNSON; ONWUEGBUZIE, 2004). As questões fechadas 
tinham a finalidade de traçar o perfil do respondente e as abertas objetivavam investigar sua 
compreensão acerca do significado e importância da ética organizacional. Além de análise 
estatística descritiva, foi empregada análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

De acordo com Bardin (1977) a análise de conteúdo pode ser caracterizada como um 
conjunto de técnicas que faz uso de procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do 
conteúdo de mensagens. A análise de conteúdo é dividida em três fases: pré-análise; 
exploração do material; e tratamento dos dados, inferência e interpretação (BARDIN, 1977). 

No estudo proposto, durante a fase de pré-análise todas as respostas obtidas a partir 
dos questionários foram digitados e tabulados em uma planilha do Excel em que cada linha 
correspondia a um respondente e cada coluna a uma pergunta. Na sequencia foi realizada uma 
leitura ou apreciação geral das respostas com vistas a esboçar ideias iniciais de análise. 

Na fase de exploração do material, propriamente dita, foram realizadas leituras mais 
aprofundadas e foram criadas categorias que representassem ideias apresentadas pelos 
respondentes. Dessa maneira, foi criada uma nova planilha no Excel que reuniu trechos das 
respostas dos alunos para cada categoria criada. 

E por fim, na fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, os 
pesquisadores fizeram os dados ganhar significado para o estudo, buscando especificamente 
atender ao objetivo da pesquisa. 

 
4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 O quadro 1 apresenta um comparativo quantitativo entre os perfis dos respondentes 
pertencentes aos dois grupos de alunos pesquisados. 

Uma das perguntas do questionário era: qual o ano de ingresso no curso de 
Administração da UEM. Do total de 105 questionários respondidos pelos alunos do primeiro 
ano do curso, apenas 86,7% afirmaram que ingressaram em 2017, isto é, eram de fato 
ingressantes no curso. Nesse sentido, optou-se por apenas considerar as respostas desses 
alunos como representantes do primeiro grupo. Já quanto ao grupo dos concluintes, o fato de 
alguns  alunos terem ingressado há mais tempo do que os 5 anos regulares do curso, não afeta 
suas respostas para essa pesquisa. Dessa maneira, optou-se por analisar todas as respostas dos 
grupos dos concluintes. Assim sendo, o total de alunos considerados na pesquisa passou a ser 
de 168, sendo 91 ingressantes e 77 concluintes. Os percentuais que aparecem no quadro 1 são 
referentes, portanto, a esse total. 

A diferença de idade entre os alunos dos dois grupos reflete o esperado de acordo com 
os anos cursados. Dessa maneira, ingressantes podem ser considerados na média três anos 
mais novos que os concluintes. Quanto ao gênero dos respondentes, nota-se uma 
predominância masculina nos dois grupos.  
 25% dos ingressantes e 31% dos concluintes já tiveram alguma experiência com outro 
curso superior antes ou durante a realização do curso de Administração da UEM. Esse dado é 
importante porque é possível que parte de suas percepções acerca do tema “ética 
organizacional” tenha sido construída no decorrer do outro curso de graduação. 
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Quadro 1: Comparativo entre os perfis de alunos ingressantes e concluintes 

 Ingressantes (1º ano) 
91 questionários 

válidos 

Concluintes (5º ano) 
77 questionários 

 válidos 

Idade 
Mínima 
Máxima 
Média 
Moda 

 
17 anos 
31 anos 
20 anos 
18 anos 

 
21 anos 
34 anos 
23 anos 
22 anos 

Gênero Mulheres - 48% 
Homens - 52% 

Mulheres - 44% 
Homens - 56% 

Iniciaram um curso anterior a esse 25% 21% 

Iniciaram um curso durante esse 0% 10% 

Experiência profissional 
 
- atualmente trabalha ou faz estágio na área 
 
- já trabalhou ou fez estágio na área, mas 
atualmente não trabalha nem faz estágio na área 
 
- nunca trabalhou ou fez estágio na área 

 
 
- 49% 
 
 
- 11% 
 
- 40%  

 
 
- 67% 
 
 
- 25% 
 
- 8%  

Contato com o tema “ética organizacional” ao 
longo do curso: 
 
- “Já vimos o tema 'ética organizacional’ em sala 
em alguma(s) disciplina(s) e já tivemos aula(s) 
dedicada(s) para esse assunto”. 
 
- “Já vimos o tema ‘ética organizacional’ em sala 
em alguma(s) disciplina(s), mas nunca em uma aula 
dedicada para esse assunto”.  
 
- “O tema ‘ética organizacional’ está sempre 
presente nas discussões em sala na maioria das 
disciplinas”. 
 
- “Não me recordo de termos visto em sala o tema 
‘ética organizacional’ até agora no curso”.  
 
- Não souberam ou não responderam. 

 
 
 
- 22% 
 
 
 
 
- 38% 
 
 
 
-  6% 
 
 
- 33% 
 
 
- 1% 

 
 
 
- 46% 
 
 
 
 
- 45% 
 
 
 
- 4% 
 
 
- 5% 
 
 
- 0% 

Considera importante o estudo da “ética 
organizacional” durante o curso? 

Sim: 97% 
Não: 3% 

Sim: 96% 
Não: 4% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Quanto à experiência profissional seja como estagiário ou funcionário na área da 
Administração, a principal diferença entre os grupos foi observada no percentual de 
respondentes que marcaram a alternativa “nunca trabalhou ou fez estágio na área”. Os 
ingressantes somaram 40% e os concluintes 8%. Essa informação é fundamental visto que a 
experiência prática na área administrativa afeta a percepção dos alunos quanto ao significado 
e importância da ética, como será visto adiante na análise qualitativa das respostas. 
 No que se refere ao contato dos alunos com o tema “ética organizacional” ao longo do 
curso de graduação em Administração da UEM, evidencia-se, como era de se esperar, uma 
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proporção maior de concluintes que afirmaram já ter discutido o tema em sala de aula, seja em 
uma aula específica para isso, ou como um tópico que é abordado em disciplinas no geral. As 
respostas a essa pergunta destacam que o curso tem, de fato, proporcionado aos alunos um 
ambiente para discussão e reflexão dessa temática. 
 Por fim, quando indagados acerca da importância do estudo da “ética organizacional” 
durante o curso, o percentual de respondentes manteve-se praticamente igual, o que indica que 
a importância é percebida logo no início do curso, ou trata-se de uma percepção que precede o 
ingresso no curso.  
 As perguntas abertas, por sua vez, objetivaram diretamente identificar a percepção dos 
alunos acerca do significado e relevância da ética organizacional e de seu estudo. Mas ao 
contrário do que era esperado, notou-se que não existem diferenças significativas entre as 
percepções dos dois grupos quanto aos conceitos relativos à ética organizacional e, 
principalmente, seu impacto na sociedade.  
 Em complementação à última pergunta fechada apresentada no Quadro 1, isto é, se o 
estudo da ética organizacional era considerado importante pelos alunos, foi perguntado o 
porquê da resposta dada. Próximo de um terço dos concluintes, entende que a importância 
principal do estudo da ética se dá na esfera individual. O grupo dos ingressantes teve um 
percentual similar, ligeiramente maior, de alunos que relacionam a importância do estudo da 
ética organizacional aos profissionais administradores e seus comportamentos no local de 
trabalho. Apesar de não estar incorreta, tal percepção revela-se uma redução do significado da 
ética.  
 É crítico, contudo, que 25%, tanto dos ingressantes quanto dos concluintes, não 
conseguiram explicar o porquê da importância do estudo desse tema. Ou seja, um quarto de 
todos os respondentes não conseguem perceber a importância do conhecimento sobre ética 
organizacional na prática. 
 Quando questionados “o que você entende por ‘ética organizacional’?” 12% dos 
ingressantes e 10% dos concluintes escreveram que não sabiam ou deixaram a resposta em 
branco. Esse percentual é importante uma vez que apenas 5% dos concluintes afirmaram não 
se lembrar de ter visto o tema em sala de aula ao longo do curso. Apenas 13% dos concluintes 
apresentaram uma resposta que vai ao encontro dos conceitos de ética organizacional 
suportados por pesquisadores da área. E no grupo dos ingressantes, esse percentual é ainda 
mais baixo, 7%. 
 Por fim, como fechamento do questionário, foi indagado a respeito das consequências 
de um comportamento organizacional que viole valores socialmente aceitos. Mais da metade 
de todos os respondentes associaram as consequências desse tipo de comportamento antiético 
ao desempenho da organização, como “a empresa pode ser vista com maus olhos pela 
população, assim perdendo clientes por causa de um MKT negativo” [sic]. (Respondente do 
primeiro ano). 
 Conclui-se então que, embora o curso de Administração da Universidade Estadual de 
Maringá tem proporcionado aos alunos contato com discussões e reflexões acerca da ética 
organizacional, o curso parece não lograr êxito no que se refere a incutir nos alunos 
implicações mais amplas do agir antiético na sociedade, como o destacado por Srour (2003) e 
Mohr, Webb e Harris (2001). 
 Mesmo com 95% dos alunos concluintes afirmando que tiveram contato com o tema 
ética organizacional, uma relevante proporção deles, 58%, tende a associar uma conduta que 
viole valores moralmente aceitos apenas com desempenho organizacional, como por exemplo, 
a perda de clientes, a alta rotatividade de funcionários e uma “imagem arranhada” junto ao 
mercado. Parte dos concluintes, 14%, considera ainda consequências  negativas ao indivíduo 
que pratica ou se depara com tais comportamentos que violem valores socialmente aceitos. 
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Poucos foram os alunos concluintes, 8%, que mencionaram as consequências desse tipo de 
comportamento para a sociedade de maneira mais ampla. Observando as respostas dos 
ingressantes a essa questão, tem-se que 48% menciona implicações no desempenho 
organizacional resultantes de comportamentos dessa natureza. 
 Um dos fatores que talvez possa explicar a discrepância entre o que é esperado dos 
alunos do último ano a respeito do tema ética organizacional e o que é realmente absorvido 
por eles durante o curso, talvez seja a pouca idade na qual a maioria dos alunos inicia e 
conclui o curso de graduação em Administração na UEM. Cerca de 1 a cada 3 concluintes 
estão na faixa dos 22 anos. A falta de maturidade, que vem apenas com as experiências 
vividas ao longo do tempo, parece ser um limitador para a real percepção das dimensões que 
os impactos de ações antiéticas podem trazer à sociedade como um todo. 
 Outra análise que pode ser feita é a de que como a maioria dos concluintes tem 
experiência no mercado de trabalho, seja como estagiários ou funcionários de organizações,  a 
percepção que eles têm acerca da importância da ética seja principalmente influenciada por 
essas experiências e não pelo que é ensinado e discutido em sala de aula. Pois como 
evidenciado pela literatura pertinente, existe um nítido descolamento entre teoria e prática no 
que se refere à ética organizacional, principalmente em decorrência da forte cultura nacional 
do "jeitinho brasileiro" (MOTTA; ALCADIPANI, 1999) que acaba influenciando as próprias  
culturas organizacionais acerca do que é certo e errado (ALMEIDA, 2007). 
 
5  CONCLUSÕES 
 
 O objetivo do presente estudo foi compreender como o curso de graduação em 
Administração da Universidade Estadual de Maringá influencia a percepção de alunos quanto 
ao significado e à importância da ética organizacional. Para viabilizar tal investigação, 
buscou-se comparar as percepções de alunos ingressantes e concluintes, acerca do significado 
e da importância da ética organizacional para as organizações e para a sociedade em sentido 
mais amplo. 
 A análise dos dados revelou que apesar de 95% dos alunos do quinto ano afirmarem 
que tiveram contato com o tema ao longo do curso, os concluintes não demostraram um 
conhecimento significativamente maior acerca dos conceitos relacionados à ética 
organizacional em comparação com os ingressantes. 
 Dessa análise emerge um questionamento: o quanto está ao alcance do curso fazer para 
desenvolver em seus alunos um comprometimento real com o bem comum, que se traduza em 
práticas no exercício de sua atuação profissional? 
 A resposta a essa pergunta deve ponderar que a vivência de um aluno no decorrer do 
curso superior não se restringe à sala de aula, tampouco às leituras e aos trabalhos 
acadêmicos. O curso certamente tem um papel protagonista na formação do jovem 
Administrador, mas está longe de ter força o suficiente para fazer frente às muitas vozes que 
mostram a todo o momento as recompensas imediatas que o comportamento organizacional 
que ignora valores socialmente aceitos proporciona a empresas e indivíduos. 
 Nesse sentido, a responsabilidade pela formação ética de profissionais, independente 
da área de atuação, é da sociedade como um todo. Estado, mercado, família e instituições de 
ensino de todos os níveis, têm todos sua parcela na dinâmica de construção social. Cabe à  
cada uma dessas partes a autocrítica e o compromisso pelo desenvolvimento de meios para 
potencializar sua participação nesse processo coletivo. 
 Como limitação do estudo é importante relatar que apesar do questionário ser curto e 
levar não mais do que 7 minutos para ser respondido, durante a aplicação percebeu-se que 
alguns alunos não estavam motivados o suficiente para responder, o que pode ter  
influenciado a qualidade ou profundidade de suas respostas. Como sugestão para pesquisas 
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futuras, uma possibilidade é realizar pesquisas similares em outros cursos de graduação em 
Administração pelo país. 
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RESUMO 
 
 
A falta de motivação acadêmica no ensino superior é uma das dimensões de um problema 
maior, a evasão na educação superior brasileira. Uma das ferramentas recentemente 
mencionadas na literatura acadêmica, apontada como forma de lidar com a falta de motivação 
acadêmica é a gamificação. Nesse sentido, esse artigo teve como objetivo estudar o impacto 
da gamificação no processo ensino-aprendizagem, especificamente, na motivação dos 
acadêmicos envolvidos nesse processo. Para isso, foi realizado um pré-experimento com 4 
turmas de graduação de uma disciplina específica de um curso de administração presencial, 
que envolveu utilização de insígnias como forma de gamificação. Foram mensurados, com 
base na Escala de Mensuração Acadêmica (EMA), a motivação extrínseca, a motivação 
intrínseca e a não motivação, antes e depois da gamificação. A análise dos dados demonstrou 
não ocorrer modificações nas motivações intrínsecas e extrínsecas dos acadêmicos, apesar de 
sugerirem uma diminuição na não motivação, após a utilização da gamificação. 
 
Palavras-chave: Gamificação. Motivação. Processo ensino-aprendizado. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

Apesar de o Brasil apresentar nos últimos anos, um quadro de expansão do ensino 
superior, um problema persiste, a evasão na educação superior. Esse é um problema 
complexo, que envolve diversas variáveis, dentre elas a motivação dos acadêmicos, e que tem 
sido enfrentado, também com tecnologias de informação e Comunicação. 

Isso porque o processo ensino-aprendizagem vem se alterando com a evolução e a 
adoção de novas tecnologias pela sociedade, flagrantemente pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) (PONS; CARDOSO SOBRINHO; REMEDI, 2013). Assim, “(...) o 
papel das TICs na educação é cada vez mais importante e essa importância vai continuar a 
crescer e se desenvolver no século 21.” (SARKAR, 2012, p. 30) 
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Diferentes aplicações daquelas tecnologias têm sido utilizadas ao longo do tempo para 
viabilizar aquele processo, como o recente caso que envolvia as tecnologias denominadas 
mundos virtuais. (NOVELI, 2013). Atualmente, essa utilização envolve a chamada 
gamificação, que pode ser considerada a ideia de “usar elementos de design de jogos em 
contextos que não são jogos para motivar e aumentar a atividade e retenção do usuário (...)” 
(DETERDING et al., p. 9, 2011). Contudo, alguns resultados sobre os impactos da 
gamificação tem sido incertos e dependentes do contexto de aplicação. (HAMARI; KIVISTO; 
SARSA, 2014). 

Nesse sentido, considerando inicialmente a possibilidade que a gamificação apresenta 
de motivar e aumentar a retenção do usuário, e o engajamento que espera-se poder promover 
(MUNTEAN, 2011), essa pesquisa se propôs a estudar o impacto da gamificação no processo 
ensino-aprendizagem, especificamente, na motivação dos acadêmicos envolvidos nesse 
processo. Para isso, utilizou-se a escala de motivação acadêmica proposta por Vallerand 
(1992).  

Com base em um pré-experimento, que envolveu 4 turmas de acadêmicos de um curso 
de graduação em administração, foi realizada a inserção de um elemento de gamificação, 
denominado insígnia, em um, de dois bimestres de uma disciplina específica. O procedimento 
envolveu coleta de dados pré-tratamento e pós-tratamento. 

Analisados os dados coletados antes e após o tratamento, com base no teste de soma de 
ranqueamento de Wilcoxon, não observou-se mudanças na motivação dos indivíduos. Com 
exceção da não motivação, a falta de intenção e motivação em relação, nesse caso, à 
disciplina. 

Os resultados alcançados com o estudo são discutidos e apresentadas as suas 
limitações. E, apesar de suas limitações, o estudo serve como orientação para experimentos 
futuros que venham a tratar desta temática. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
 
2.1 EDUCAÇÃO E EVASÃO 
 

 
O Brasil foi um dos países da América Latina que mais demorou para estruturar o 

sistema de ensino superior (TREVISOL; TREVISOL; VIECELLI, 2009), originalmente 
marcado por ser restrito às elites, apesar de vir sendo gradativamente ampliado desde os anos 
de 1990 (DIOGO, 2016). 

Nos últimos anos, a necessidade da democratização do acesso à educação tem sido 
evidenciada (PONS; CARDOSO SOBRINHO; REMEDI 2013). E como a universidade 
pública e gratuita oferecia vagas em número insuficiente, houve uma expansão do ensino 
superior no Brasil (ALMEIDA, 2012). 

Contudo, apesar da flagrante expansão do ensino superior, a taxa de evasão anual dos 
cursos presenciais apresentaram aumento conforme o passar dos anos. No cenário nacional 
em 2013, a taxa anual de evasão dos cursos presenciais do ensino superior era de 27,4% nas 
instituições privadas e 17,8% nas públicas (SEMESP, 2015). 

A evasão é um dos problemas que persistem no ensino superior brasileiro, e que 
constitui um desperdício social, acadêmico e econômico (DIOGO, 2016). Explicar a 
permanência dos estudantes universitários em seus cursos é uma questão complexa, que 
envolve variáveis como: base educacional, interesse e recursos financeiros, além da origem 
social dos estudantes (DIOGO, 2016); bem como adaptações amplas e complexas que 
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abrangem as mais diversas áreas de desenvolvimento, quando o acadêmico sai do ensino 
médio e adentra o ensino superior (ALMEIDA, 2012). 

Além disso, ela não está somente sob responsabilidade do aluno, que é normalmente 
indicado como fator preponderante, mas o professor desempenha um papel importante como 
orientador dos alunos, buscando diminuir os índices de reprovação e evasões, assim como 
contornar as dificuldades de aprendizado (DIOGO, 2016). 

Assim sendo, é possível identificar dois grupos de fatores relacionados com a evasão, 
um externo a instituição e outro interno a ela. Dentre os fatores externos tem-se: vocação do 
indivíduo, aspectos socioeconômicos e problemas de ordem pessoal dos alunos. Já os fatores 
internos envolvem variáveis relacionadas a infraestrutura da universidade, corpo docente e 
assistência sócio-educacional (DIOGO, 2016). 

Em relação aos fatores externos, pode-se observar, por exemplo, as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos de camadas populares para a manutenção de suas atividades que se 
dão por diversos motivos, desde falta de recursos financeiros até problemas de integração com 
a instituição. A falta de recursos financeiros é o que interfere de modo mais significativo, pois 
é requerido do indivíduo a necessidade de empreender esforços consideráveis para financiar 
seus próprios estudos e permanecer na instituição. Apesar desse destaque, é importante 
observar as variáveis coadjuvantes como educação anterior, características dos pais, mercado 
de trabalho e a postura da instituição em relação a evasão (DIOGO, 2016). 

Além desse, outro fator interno da evasão é o insucesso acadêmico, que possui vários 
motivos, como a falta de correspondência entre as necessidades, interesses e valores do aluno 
com a expectativa da sua concretização no quadro de determinado curso. Nesse sentido as 
práticas pedagógicas, o currículo e a avaliação influenciam as taxas de evasões dos estudantes 
nas instituições (ALMEIDA,2012). 

As tecnologias de informação e comunicação permitiram aproximar pessoas de 
diferentes origens socioeconômicas e propiciaram o aparecimento de espaços para a troca de 
informações e partilha de conhecimento. Devido a isto muitas barreiras da educação foram 
superadas e o seu desenvolvimento tem trazido novas perspectivas para a educação do futuro. 
Esta educação que interage com o aluno e é mais voltada aos seus pontos fortes e não mais 
aos seus pontos fracos, e a correção deles. (COUTINHO, 2011). 

 
 
2.2 APRENDIZAGEM E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
 

A sociedade moderna desenvolveu formas de integrar diferentes tecnologias analógicas 
e digitais através do fortalecimento dos sistemas de comunicação. O novo cenário cultural é 
cada vez mais em contextos híbridos e multimodais que pode-se denominar de “Cultura do 
hibridismo e da multimodalidade” ou “Cultura ubíqua” (SCHLEMMER, 2014). 

Nesta revolução digital podemos perceber mudanças comportamentais significativas e 
elas ocorrem em altíssima velocidade. As mídias quando se transfiguram, passam a ser digital, 
quase não mudam seus traços superficiais, mas, ao mesmo tempo, acontecem transformações 
significativas e graduais no modo como ela é utilizada (PONS; CARDOSO SOBRINHO; 
REMEDI, 2013). 

Diversos instrumentos técnicos surgem ou são remodelados e atualizados a cada nova 
descoberta científica. Tais instrumentos modificam vários fatores do cotidiano e, com isso, 
diversos ramos do saber interconectado mudando nossa cognição. A sociedade atual teve sua 
comunicação potencializada pelas redes de computadores e satélites, o que aumentou a 
velocidade e o volume de informações trocadas (ROSADO, 2007). 
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Este fortalecimento veio através da evolução daquelas tecnologias que trazem novos 
meios de se comunicar, tomar decisões e resolver problemas cuja aplicação altera a atividade 
humana, como no ensino. Podendo causar um melhoramento no ambiente de aprendizado 
(SARKAR, 2012). 

A educação a distância, por exemplo, teve seu início com a utilização de 
correspondência, rádio e TV. Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) ocorreu uma rápida expansão na educação a distância e a TIC é capaz de proporcionar a 
sensação de filiação e trazem um sentimento de gratificação, no aspecto subjetivo, para os 
indivíduos que a utiliza. (PONS; CARDOSO SOBRINHO; REMEDI, 2013) 

Nesse sentido, o ensino tradicional pode se tornar mais eficiente e atraente se utilizado 
em consonância com aquelas tecnologias interativas; a internet, por exemplo, expande 
consideravelmente a sala de aula através da troca de informações, sendo possível chegar a 
lugares distantes quase que instantaneamente (FERREIRA, 1998). 

Ademais, muitas instituições educacionais ganharam acesso à internet e tem lançado 
ferramentas novas para tanto os alunos quanto os professores utilizarem para resolver o 
problema da educação é aprendizagem (METESHKIN, 2016). Os acadêmicos têm utilizado 
cada vez mais o computador em suas atividades devido ao poder de manipular palavras e 
símbolos (SARKAR, 2012). E as Tecnologias de Informação e Comunicação também 
possuem um efeito transformador na forma de ler e pensar (PONS; CARDOSO SOBRINHO; 
REMEDI, 2013). 

Com o desenvolvimento das tecnologias e técnicas na área da educação, a maneira de 
formar um indivíduo se modificou de algo mecânico e uniformizado para um indivíduo capaz 
de promover mudanças e resolver problemas. Diante desta exigência de criatividade, 
colaboração e cooperação, as TICs possibilitaram a criação do ciberspaço, uma nova 
ambiência marcada pelas relações mediadas pelo computador. (ROSADO, 2017). 

Desta forma, as tecnologias de informação e comunicação, além da sua capacidade de 
interatividade e de criar motivações, abrem a possibilidade de incrementar o potencial de 
aprendizagem (MOITA, 2006). Assim, a utilização dessas tecnologias pode ser vista como um 
viabilizador da aprendizagem. 

Este contexto possibilitou o aparecimento de estrutura como o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Nele é possível o compartilhamento de praticamente todo conteúdo 
digital, além de oferecer diversas ferramentas para a comunicação dos usuários e criação de 
conteúdo (DOTTA, 2011). 

A proposta do AVA é que o ambiente seja colaborativo, no qual o indivíduo 
desenvolve sua aprendizagem através da interação com o ambiente. Nesta interação ele será 
capaz de explorar e construir o conhecimento através das experiências ocorridas por esse 
meio. A interação e a troca que esse ambiente proporciona faz com que se tenha mais 
envolvimento pessoal, visto que nele ocorre a ajuda mútua e partilha do trabalho realizado, 
valorizando então a troca de ideias e recursos, O ambiente colaborativo pode ainda ser 
descrita como um conjunto de usuários e um sistema, o qual é composto por diversos 
aplicativos, subsistemas e ferramentas (DOTTA, 2011). 

Diferentemente de outras TICs, os AVAs são centrados em conteúdos e atividades de 
aprendizagem pré-determinadas pelo docente, sendo então previamente planejadas e tendo 
como objetivo melhorar o processo de aprendizagem. As estruturas são fechadas e ela não é 
aberta a intervenções espontâneas e desdobramentos imprevistos (DOTTA, 2011). 

Devido à necessidade de um AVA on-line e de um local para a gestão de conteúdos 
surgiu um software chamado Moodle (Modular object-oriented dynamic learning 
enviroment). Ele agrega diferentes módulos que podem ser instalados e configurados pelo 
administrador. Por ele se constituir em um conjunto de módulos feitos por programadores 
diversos existem uma gama enorme de funções, desde ferramentas que simulam uma 
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avaliação de múltipla escolha até o uso de multimídias. O uso das multimídias no AVA pode 
auxiliar na comunicação aluno-professor e passar nuances que o texto não é capaz de 
englobar, podendo aproximar afetivamente e intelectualmente o aluno do assunto tratado 
(ROSADO, 2007). 

Deve-se salientar que entende-se aqui que apesar de se considerar que a aprendizagem 
pode ser provocada por situações externas, como a utilização de AVAs, ela tem a ação do 
sujeito como uma característica importante do processo, apesar de também ser ele o 
responsável pela sua aprendizagem (PIAGET, 1972 apud SCHLEMMER, 2014). 

O processo de desenvolvimento da aprendizagem envolvem elementos emocionais e 
cognitivos de desconforto que são gerados pelo confronto com a incerteza, dúvida e 
questionamento pessoal (COUTINHO, 2011). Portanto uma das variáveis de desempenho da 
aprendizagem, é a motivação. Seu estudo busca encontrar formas de influenciar e incrementar 
o envolvimento dos alunos em tarefas de aprendizagem (FALCÃO, 2008). 

Existem indícios que um aluno motivado demonstra maior retenção de conhecimento, 
melhor desempenho e frequentemente completa as tarefas. Mediadas por um professor, que 
tem como papel facilitar a construção de habilidades, conhecimentos e atitudes no processo de 
formação, influenciará o aluno a ser motivado e a alcançar progressos em relação a 
aprendizagem (FALCÃO, 2008). 

O uso de dispositivos conectados em redes capazes de colaborar para integrar os 
indivíduos e a aprendizagem é chamada de aprendizagem ubíqua. Ela permite formar redes 
presenciais e digitais entre pessoas, objeto, situações ou eventos, de forma a possibilitar uma 
aprendizagem contínua e contextualizada, sendo capaz de potencializar a aprendizagem. 
(SCHELEMMER, 2014) 

A gamificação da educação aproveita desta aprendizagem ubíqua no que se refere a 
construção cooperativa e colaborativa do conhecimento e a estimulação através de 
recompensas de uma atividade (SCHELEMMER, 2014). E tem sido construída como uma 
nova teoria do aprendizado, pois possui um sistema diferenciado de avaliação e reforço, 
baseado na comunidade participante, e é capaz de ter uma alta variedade de caminhos para 
que se chegue ao objetivo principal baseado nas atitudes, habilidades e características dos 
participantes (BIRÓ, 2014). 

A gamificação percebe o indivíduo como protagonista do processo de aprendizagem, 
sendo responsável por escolher a forma como alcançará seus objetivos. (BIRÓ, 2014). 
 
 
2.3 GAMIFICAÇÃO 
 
 

A gamificação teve inicialmente seu termo atrelado a indústria, mas a expansão do seu 
uso e a maturidade que foi sendo adquirida, chamou a atenção de cada vez mais cientistas 
(DETERDING, 2011). Assim como todo mecanismo que tem a habilidade de influenciar 
sobre as atitudes, crenças e comportamento das pessoas, tem-se levantado muitos 
questionamentos acerca da sua efetividade e seu impacto no curto e longo prazo 
(CUGELMAN, 2013). 

A pesquisa sobre a gamificação é recente e apareceram logo antes de 2010 mas já estão 
em um ponto onde possuem qualidades de estudos acadêmicos, sendo os trabalhos revisados e 
avaliados por uma gama de pesquisadores. Muito do que é visto acerca da gamificação tem 
origens em evidências anedóticas vindo das indústrias e dos estudos de casos (CUGELMAN, 
2013).  

Como nem todas as pesquisas comprovam o efeito positivo da gamificação e o impacto 
varia de acordo com a comunidade que é aplicada, é necessário que se tenha um aumento do 
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número de pesquisas acerca do assunto para explanar se as causas possuem ligação com o 
mecanismo ou o contexto em que são aplicadas. Por fim, existe uma certa carência de 
trabalhos para que se possa afirmar e sustentar que a gamificação possui impactos no curto e 
longo prazo (CUGLEMAN, 2013). 

Os benefícios atrelados a gamificação possuem mais caráter psicológico. Foi 
verificado através de mensuração que, através de atividades gamificadas, houve um aumento 
da dopamina, noradrenalina e adrenalina no cérebro. Tal fato não traz apenas boas sensações 
mas também deixam as pessoas mais receptivas ao ato de aprender (MILLER, 2013). Este 
fato coincide com o aumento de estudos sobre motivação no contexto escolar, esta que busca 
encontrar formas de influenciar os alunos a incrementar seu envolvimento em tarefas de 
aprendizagem (FALCÃO, 2008). 

Naturalmente a educação tem sido modificada através dos anos, como o aumento 
significante da participação de programas interdisciplinares e multidisciplinares nos 
programas das instituições de ensino. Tais programas podem causar situações favoráveis a 
aplicação da teoria da gamificação (BIRÓ,2014). Já que o mecanismo de gamificação 
compartilha similaridade com o coach onde o treinador aplica estratégias para que as pessoas 
cheguem em seus objetivos e as motivas para a realização das tarefas (CUGLEMAN, 2013). 

A gamificação é caracterizada pela utilização de elementos próprios do universo dos 
jogos como classificações, narrativas, competições com regras, entre outras, em contextos 
distintos dos jogos. (DETERDING, 2011). E a gamificação na educação não pode ser 
confundida com outros tipos de técnicas voltadas para a criação de jogos e experiências tipo 
jogo em si. A gamificação na educação busca adicionar características de jogos no processo 
de aprendizado (GLOVER, 2013). 

Uma observação feita é que existem similaridades entre as técnicas de educação e as 
de gamificação como o feedback, tarefas e objetivos, e, portanto a educação pode estar em 
consonância com a gamificação (DICHEVA, 2015).  

Os jogos funcionam como motor motivacional do indivíduo, auxiliando no 
engajamento nos mais variados aspectos e ambientes. O nível desse engajamento é 
influenciado pelo grau de dedicação nas tarefas designadas. A gamificação então tem como 
princípio explorar as aptidões dos indivíduos atrelados a recompensas, podendo ser virtuais ou 
físicas.(BUSARELLO, 2014) 

Embora muito das atividades de engajamento da gamificação seja baseada em 
motivações extrínsecas, e muitos pesquisadores supõe que seu uso diminua a motivação 
intrínseca, não está claro ainda o impacto de uma em relação a outra (RICHTER, 2015) 

O Quadro 1 apresenta alguns dos mecanismos utilizados em jogos para alcançar seus 
objetivos, junto com a descrição da recompensa que será atrelada a aptidão dos indivíduos e 
os resultados alcançados. 
 

Mecanismo Descrição 

Insignia Recompensa por performance e progresso 

Ponto Acumulação de pontos para ranqueamento, etc 

Condição Visível Mostra o progresso do usuário em um determinado período 

Painel de ranqueamento Posição individual ou do grupo em relação a performance 

Conteúdo desbloqueável Marcadores de pré-requisito de performance para destravar conteúdos 

Personalização Personalização do ambiente e avatar 

Níveis Indicadores de progresso do avatar/ambiente 
Quadro 1 – Mecanismo de jogos 
Fonte: Adaptado de Herbert (2014) 
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A gamificação, segundo Busarello (2014), tem como característica o alinhamento entre 
os objetivos do seu criador com a motivação dos usuários. Ela busca utilizar o poder 
motivacional dos jogos para promover a persistência, participação e conquistas dos 
participantes. 
 
 
2.4 GAMIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
 
 

O termo motivação é derivado do termo em latim “movere”. Tendo a ideia de mover e 
ação, sendo então o que leva uma pessoa a fazer algo, manter a ação e a concluir a tarefa. A 
motivação seria um fator interno do indivíduo que dá início, dirige e integra o comportamento 
de uma pessoa, sendo um processo psicológico que o impulsiona a realizar um ato. Também 
pode ser entendida como um processo e não um produto, portanto não pode ser observada 
diretamente mas pode ser inferida a partir de alguns comportamentos (FALCÃO,2008). 

Como os indivíduos são diferentes um dos outros, eles não reagem de modo igual a um 
mesmo estímulo e nem fazem ações pelos mesmos motivos. Sendo assim as pessoas possuem 
diferentes objetivos e variadas fontes de energia que determinam seu comportamento. Devido 
a isto o estudo da motivação é complexo e se foca principalmente em elucidar os motivos que 
levam o indivíduo a fazerem o que fazem e caminharem em relação ao seu objetivo. 
(FALCÃO,2008) 

A motivação pode ser definida como “Fator psicológico, consciente ou não, que 
predisponha o indivíduo a efetuar certos atos ou a tender pra certos objetivos” (PIÉRON, 
1996 apud FALCÃO, 2008) e também pode ser descrita como “conjunto de fatores 
psicológicos, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam 
a conduta de um indivíduo” (HOLANDA, 2004 apud FALCÃO,2008). 

A motivação, no campo educacional, abrange conotações diversas em relação ao 
direcionamento e a energia no aprendizado, diferenciando nos aprendizes em relação de grau, 
tipo e generalidade. O grau implica na intensidade da motivação e o nível de generalidade 
quanto a esfera de expressão. Sendo então um modelo satisfatório para a análise o modelo 
hierárquico que se baseia na teoria da auto determinação a qual identifica três tipos básicos de 
motivação: a extrínsecas, intrínseca e a amotivação (SOBRAL, 2009).  

A gamificação combina os dois tipos de motivações: extrínsecas e intrínsecas. De um 
lado as motivações extrínsecas são recompensas: como insígnias, níveis e pontos para 
melhorar o engajamento. Do outro, as motivações intrínsecas trazidas pela gamificação são: 
aumento do sentimento de conquista de objetivos, autonomia e sentimento de integração. 
(RICHTER, 2015). 

Para explicar a relação das motivações intrínsecas na gamificação, a teoria da 
configuração dos objetivos diz que a dificuldade, especificidade, contexto e objetivos 
alcançáveis de imediato motivam os indivíduos a terem mais conquistas. A configuração dos 
objetivos melhora a performance de realização das tarefas quando são específicos e 
desafiadores o suficiente em relação as habilidades do indivíduo. (RICHTER, 2015). 

Já a teoria da autoeficácia, trata da relação entre a percepção da habilidade em relação 
a atividade. O autojulgamento entre a capacidade de realização da tarefa mediante a ela 
determina qual atividade será escolhida e feita, além do tempo e do esforço que será gasto na 
sua realização. Indivíduos com alta percepção de eficácia tendem a escolher desafios e a 
gastar mais tempo e esforço na realização das tarefas, assim como se recuperam mais rápido 
de uma falha (RICHTER,2015). 

Adentrando as motivações extrínsecas tem-se a teoria do valor esperado que relaciona 
a expectativa do indivíduo entre a recompensa e o esforço despendido para a realização da 
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tarefa proposta. A teoria se baseia que a expectativa e o valor da recompensa influência na 
escolha das atividades, persistência na realização, esforço despendido nela e a sua 
performance. A utilização de mecanismos internos de recompensas que oferecem um 
sentimento de controle podem ajudar a concluir as tarefas de modo mais rápido e preciso. 
Esses mecanismos podem ser pontos para alcançarem novos níveis ou mecanismos de 
personalização (RICHTER,2015). 

E por fim, tem-se o princípio de Skinner de reforço parcial que pressupõe que a 
recompensa deve ser o resultado das várias ações que levam a maior probabilidade de dar a 
resposta. Skinner notou que o reforço continuo das ações levam a comportamentos desejados 
mais rapidamente do que reforços parciais. Então os reforços parciais levam o indivíduo a 
grande persistência na atividade para a extinção da motivação na realização da atividade ao 
contrário de reforços contínuos (RICHTER, 2015). 

Considerando o possível impacto motivacional apontado na literatura, esse trabalho 
buscou medir a motivação de estudantes que participaram de uma disciplina de graduação que 
utilizou a gamificação, se pautando no instrumento denominado Escala de Motivação 
Acadêmica. 

A Escala de Motivação Acadêmica, que foi aplicada primeiramente na França com o 
nome de Echelle de Motivation em Education. é composta de 28 itens e busca medir: três 
tipos de motivações extrínsecas, três intrínsecas e a não motivação (VALLERAND, 1992). 

A motivação extrínseca é percebida como um meio para alcançar eventos externos 
desejáveis ou evitar de vivenciar os indesejáveis. E pode ser divida em três subcategorias: 
regulação externa (EME), regulação introjetada (EMIN) e regulação identificada (IMID) 
(GUIMARÃES, 2008). 

A motivação extrínseca de regulação externa é regulada por variáveis externas como as 
recompensas ou restrições. A motivação extrínseca de regulação introjetada é quando o 
indivíduo começa a internalizar as razões de suas ações. E a motivação Extrínseca de 
regulação identificada é quando o indivíduo internaliza o fato de tal forma que se torna um 
valor pessoal (VALLERAND, 1992). 

A motivação intrínseca se refere a satisfação e o prazer derivado do fato de exercer 
uma atividade e por ela em si. E é subdivida em três tipos: do saber (IMK), completar (IMA) 
e a da experiência (IMS) . (VALLERAND, 1992). 

A do saber se dá pela satisfação e prazer vivenciados ao explorar, tentar entender e 
aprender algo novo. A do completar é proporcionada pela satisfação e prazer experienciada 
quando alcançado um objetivo ou a criação de algo, na busca do indivíduo por se sentirem 
competentes. E a da experiência é a satisfação e prazer pela atividade em si e seu 
engajamento. Os indivíduos a experimentam quando buscam se engajar na atividade com o 
objetivo de estimular suas sensações, como a diversão ou interesse (VALLERAND,1992). 

Por fim tem-se a não motivação (AM), quando os indivíduos não percebem os 
impactos de seus atos e suas consequências. Esses indivíduos não estão motivados 
intrinsecamente e nem extrinsecamente (VALLERAND, 1992). 
 
 
3 METODOLOGIA  
 
 

Este trabalho foi de natureza descritiva e quantitativa. O caráter descritivo teve como 
objetivo descrever e analisar se existe alguma relação entre as características de determinada 
população com as informações anteriormente recolhidas em seu desenvolvimento (GIL, 
2010). Já o método quantitativo busca através de um conjunto de variáveis, descobertas 



61 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

61 

através de experiências e levantamentos, suas relações para responder as questões e hipóteses 
da pesquisa (CRESWELL, 2007) 

Foi utilizado como estratégia de pesquisa um pré-experimento, no qual estuda-se um 
único grupo e se realiza uma intervenção durante o experimento, sem um grupo de controle 
para comparar com o grupo experimental (CRESWELL, 2007). 

O pré-experimento foi do tipo que “inclui uma medida de pré-teste seguida por 
tratamento e pós-teste para grupo único” (CRESWELL, 2007, p. 175). E, consequentemente, 
foram intencionalmente selecionados, como sujeitos do grupo experimental, acadêmicos 
pertencentes a quatro turmas - duas do período matutino e duas do noturno - de uma mesma 
disciplina de um curso de graduação em administração. 

O desenvolvimento do experimento envolveu a utilização do AVA denominado 
Moodle. Em um primeiro momento, durante o primeiro bimestre, materiais e exercícios da 
disciplina poderiam ser acessados pelos acadêmicos por meio desse ambiente, num contexto 
voluntarista, ou seja, os acadêmicos não eram obrigados a realizar os exercícios ou baixar as 
atividades no ambiente. Da mesma forma aconteceu durante o segundo bimestre, contudo, a 
realização das atividades e acesso aos materiais da disciplina, forneciam ao acadêmico uma 
insígnia, anexada ao perfil do acadêmico no ambiente, e que demonstrava o alcance daquelas 
atividades determinadas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, que é uma série de questões 
apresentadas ao sujeito da amostra para coletar dados (VERGARA, 2011). O questionário, 
com escala de 5 pontos, foi adaptado a partir do instrumento EMA de Vallerand et al. (1992) e 
obteve validação de face, por meio de avaliação de especialista, e de conteúdo, por meio de 
um pré-teste.  

A aplicação do pré-teste se deu em duas turmas pertencentes ao curso de administração 
e que já haviam concluído a disciplina na qual foi desenvolvido o pré-experimento. Foram 
aplicados e recolhidos um total de 70 questionários que foram tabulados no software Excel e 
em seguida tratados com auxílio do software estatístico R. Uma vez coletado os dados por 
meio do questionário, eles foram analisados utilizando-se o alpha de cronbach, para verificar a 
confiabilidade do instrumento. 

Após à validação do questionário, deu-se inicio ao pré-experimento. Durante um 
período que envolveu 16 aulas, os acadêmicos cursaram a disciplina, utilizando a plataforma 
moodle para desenvolvimento de atividades extra-sala ou para download de conteúdo. 

Ao final desse primeiro período, que envolveu o primeiro bimestre da disciplina, foi 
aplicado o questionário. Antes da aplicação do questionário, os acadêmicos foram 
esclarecidos quanto ao consentimento e livre participação na pesquisa, bem como o objetivo 
da mesma. 

Foram recolhidos um total de 111 questionários, dos quais foram eliminados aqueles 
que continham rasuras ou estavam incompletos restando 104 questionários para posterior 
análise. 

Na continuidade da disciplina, durante o segundo bimestre da mesma, ainda dentro da 
plataforma moodle, foi utilizado o mecanismo de gamificação denominado insígnia. 

Com base nesse mecanismo, quando os acadêmicos desenvolviam, dentro da 
plataforma moodle, um conjunto de atividades como responder questões de um capítulo, 
assistir a um vídeo relacionado a um conteúdo e visitavam um site, eles recebiam um 
emblema digital disponibilizado pela plataforma, a insígnia. 

Assim, durante o segundo bimestre das disciplinas aos alunos eram ofertadas essas 
atividades, que traziam o emblema como gratificação após o seu cumprimento, e que 
poderiam ser voluntariamente desenvolvidas pelos mesmos. 

Após esse tratamento, realizou-se o pós-teste, sendo o mesmo questionário aplicado 
inicialmente, reaplicado às mesmas turmas, ao final do segundo bimestre. Novamente, os 
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acadêmicos foram esclarecidos quanto ao consentimento e livre participação na pesquisa, bem 
como o objetivo da mesma. 

Na ocasião, foram recolhidos um total de 107 questionários. Da mesma forma os 
questionários inválidos por rasura ou incompletos foram retirados, restando apenas 93 
questionários para a análise. 

Posteriormente, buscando responder ao objetivo da pesquisa, utilizou-se o teste de 
soma de postos Wilcoxon. O teste de soma de postos de Wilcoxon é um procedimento de 
inferência, não paramétrico, que não requer qualquer forma específica para a distribuição da 
população e pode ser utilizado para amostras relacionadas, denominado teste de 
ranqueamento, que se baseia na posição que cada observação no conjunto dos dados. 
(MOORE; MCCABE, 2002) 

Este teste foi escolhido, com base em Moore e Mccabe (2002), considerando a 
natureza não paramétrica dos dados, e pelos mesmos advirem de duas medidas de uma mesma 
unidade amostral, portanto não independentes, entretanto, não pareadas, com quantidades 
diferentes de observações entre as amostras. 

Em posse dos dados obtidos por meio dos procedimentos descritos, foi realizado o 
cálculo do alfa de Cronbach e o Teste de Soma de Ranqueamento de Wilcoxon, utilizando o 
software R conforme apresentado na próxima subseção. 
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Utilizando o pacote estatístico psych, disponível no software R, realizou-se a análise de 
confiabilidade da escala utilizada para coleta de dados no pré e no pós tratamento. E os 
resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Valores do Alfa de Cronbach dos dados obtidos. 
Constructo Valor do Alfa de Cronbach no pré-

tratamento 
Valor do Alfa de Cronbach no pós-
tratamento 

EME 0.84 0.8 

IMK  0.85 0.78 

IMID  0.85 0.82 

IMS 0.77 0.72 
Continua... 

Continuação... 
AM  0.72 0.8 

IMA  0.73 0.60 

EMIN 0.82 0.81 
Fonte: o autor 
 

Conforme se observa na Tabela 1, no que diz respeito à consistência dos itens da 
escala, praticamente todos os valores são aceitáveis (maiores que 0.7), com exceção do IMA 
no pós-teste, cujo valor é 0.60, podendo ser considerado questionável. (LANCE; BUTTS; 
MICHELS, 2006). 

Contudo, considerando que o IMA teve um valor de consistência relativamente melhor 
no pré-tratamento, optou-se por mantê-lo na análise. E, a partir dai foram gerados, através de 
software R, os resultados do Teste de Soma de Ranqueamento de Wilcoxon, a um nível de 
significância de 0.05, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados do Teste de Soma de Ranqueamento de Wilcoxon. 

Variável Resultado (valor de p) 

AM  0.03357 

EME 0.6794 

EMIN 0.5696 

IMA  0.9528 

IMID  0.4413 

IMK  0.4646 

IMS 0.5862 

Fonte:Autor 

Para tal análise partiu-se de duas hipóteses. A hipótese nula, H0, segundo a qual 
ocorreria a mesma motivação antes e depois da gamificação, e a hipótese alternativa H1, 
segundo a qual a motivação seria modificada depois da aplicação da gamificação. 

Conforme observa-se na Tabela 2, o p-valor somente é menor que 0,05 para AM, ou 
seja, para a não motivação. Assim, pode-se concluir que as medianas para as duas 
distribuições diferem para essa variável, ou seja, a distribuição de um tratamento mudou em 
relação ao outro. Assim, rejeita-se H0 e não rejeita-se a hipótese alternativa. 

Para entender como essa variável foi afetada, foram criados dois histogramas de 
frequência e calculadas medidas de tendência central, apresentados na Figura 1. 
 

 

 Min.    1st Qu.   Median   Mean   3rd Qu.   Max.     Min.   1st Qu.   Median   Mean   3rd Qu.   Max.  

1.000   1.250     2.000      2.121   3.000      4.000     1.000  1.000     1.750      1.875    2.500      4.500 
Figura1: histogramas e medidas estatísticas de tendência central pré e pós-tratamento. 

 
Conforme observa-se na Figura 1, os valores possuem uma alta assimetria à esquerda, 

apontando para não normalidade dos dados. Portanto, observando a mediana, percebe-se que 
houve uma leve diminuição na amotivação, o que sugere que a falta de intenção e de 
motivação de cursar a disciplina diminuiu. 

Nas demais variáveis, os valores foram maior que 0.05, não rejeitando-se a hipótese 
nula, o que justifica que não há diferenças na distribuição pré e pós tratamento para as demais 
variáveis. Assim, para essas variáveis, tanto a motivação intrínseca quanto extrínseca 
mantiveram-se aproximadamente iguais, mesmo após a gamificação. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

A evasão é um dos problemas da educação, inclusive em nível superior, e buscar 
formas de superá-la é um desafio que exige lidar com sua complexidade. Nesse sentido, este 
trabalho buscou lidar com uma das dimensões dessa complexa questão, a motivação dos 
acadêmicos. 

A ferramenta utilizada foi a gamificação, que se apoia nos recentes avanços das 
tecnologias de informação e comunicação para ofertar novas formas de aprendizado. 
Especificamente, neste estudo, utilizou-se o elemento de gamificação denominado insígnia, 
para poder influenciar na motivação dos acadêmicos. 

Após o pré-experimento realizado, observou-se que esta forma de gamificação não 
trouxe resultados significativos. Apenas a não motivação, caracterizada pela falta de intenção 
e motivação se alterou, diminuindo. 

Os demais valores encontrados através da análise dos dados demonstra que a 
gamificação, neste caso, não causou um impacto significativo na motivação dos indivíduos 
participantes. 

Assim, esta pesquisa contribuiu, levantando, desenvolvendo, aplicando e mensurando a 
gamificação em uma disciplina de um curso superior, a fim de identificar os possíveis 
benefícios advindos dessa iniciativa, somando-se as demais iniciativas que vem se 
desenvolvendo nesse sentido. 

Além disso, esse estudo pode servir como um orientador para outros, nos quais tanto o 
desenho amostral, quanto a análise estatística, podem ser melhor desenvolvidas, rumo a um 
estudo mais robusto, e que traga uma análise mais crível do papel da gamificação na 
motivação dos acadêmicos. 

Por fim, entende-se que o impacto da gamificação na motivação é um processo 
complexo que ainda tem muito a ser estudado. A utilização de insígnias para motivar os 
indivíduos pode não ter sido suficiente para que se alcançasse os benefícios citados na parte 
teórica do presente artigo. Sugere-se então futuras pesquisas de gamificação com a utilização 
de outros mecanismos e amostras maiores para serem analisadas. 
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APÊNDICE A 
 

Itens utilizados no questionário 
1. Porque preciso cursar esta disciplina, ao menos, a fim de me preparar uma 
ocupação bem remunerada, no futuro. EME1 

2. Porque sinto satisfação e prazer enquanto aprendo coisas novas na 
disciplina. IMK1 

3. Porque acho que a disciplina a ajuda a me preparar melhor para a carreira 
que escolhi. IMID1 

4. Porque gosto muito de vir à aula da disciplina. IMS1 
5. Honestamente, não sei; acho que estou perdendo meu tempo na disciplina. AM1 
6. Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo nos estudos. IMA1 
7. Para provar a mim mesmo que sou capaz de completar a disciplina. EMIN1 
8. A fim de obter um emprego de prestígio, no futuro. EME2 
9. Pelo prazer que sinto quando descubro coisas novas que nunca tinha visto 
ou conhecido antes. IMK2 

10. Porque a disciplina me capacitará, no final, a entrar no mercado de trabalho 
de uma área que eu gosto. IMID2 

11. Porque, para mim, a disciplina é um prazer. IMS2 
12. Já tive boas razões para cursar a disciplina; agora, entretanto, eu não tenho 
certeza se continuo tendo. AM2 

13. Pelo prazer que sinto quando supero a mim mesmo em alguma de minhas 
realizações pessoais. IMA2 

14. Por causa do fato que me sinto importante quando sou bem sucedido na 
disciplina. EMIN2 

15. Porque quero levar uma boa vida no futuro. EME3 
16. Pelo prazer que tenho em ampliar meu conhecimento sobre assuntos que 
me atraem. IMK3 

17. Porque cursar a disciplina me ajudará a escolher melhor minha orientação 
profissional. IMID3 

18. Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates na disciplina com 
professores interessantes. IMS3 

19. Não atino (percebo) porque venho à aula da disciplina e, francamente, não 
me preocupo com isso. AM3 

20. Pela satisfação que sinto quando estou no processo de realização de 
atividades acadêmicas difíceis na disciplina. IMA3 

21. Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente. EMIN3 
22. A fim de ter uma boa remuneração no futuro. EME4 
23. Porque meus estudos na disciplina me permitem que continue a aprender 
sobre muitas coisas que me interessam. IMK4 

24. Porque eu creio que a formação na disciplina aumentará minha 
competência como profissional. IMID4 

25. Pela euforia que sinto quando leio sobre vários assuntos interessantes na 
disciplina. IMS4 

26. Não sei; não entendo o que estou fazendo na disciplina. AM4 
27. Porque a disciplina me permite sentir uma satisfação pessoal na minha 
busca por excelência na formação. IMA4 

28. Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ter sucesso nos meus 
estudos. EMIN4 
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O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E O 
COMPOSTO MERCADOLÓGICO 

 
 

Vitória Lacerda Vedana 
Fabiane Cortez Verdu 

 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo tem como objetivo principal descrever o processo de internacionalização e as 
adaptações no composto mercadológico da Empresa X, que tem suas origens no norte do 
Paraná, para entrar no mercado dos Estados Unidos. Em termos específicos, pretende-se 
atingir os seguintes objetivos: (1) Constatar e expor as estratégias de internacionalização da 
Empresa paranaense X e (2) identificar e apresentar as adaptações no composto 
mercadológico da mesma empresa. A revisão da literatura abordará e explicará os seguintes 
assuntos: processo de internacionalização (Modelo de Uppsala, Abordagem de Rede para a 
Internacionalização e Born globals), estratégias de internacionalização (exportação, contratos 
e investimento direto no exterior), composto mercadológico (produto, preço, praça e 
promoção). Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva-qualitativa. A estratégia de 
pesquisa a ser utilizada é o estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
semi-estruturadas. As entrevistas foram gravadas e transcritas. Os dados foram analisados por 
meio da técnica de análise de conteúdo.  
 
 
Palavras-chave: Marketing. Internacionalização. 4 pês. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A globalização atingiu a economia de forma muito clara, reformulando as ordens e lógica para 
a competividade empresarial e exigindo que as empresas busquem clientes que estejam além 
da suas fronteiras nacionais (JUNIOR, 2010), fenômeno chamado como internacionalização. 
Esse processo tem o intuito de conquistar outros mercados, alcançar economia de escala, 
fortalecer a competitividade da empresa e gerar expansão organizacional (ROCHA, 
ALMEIDA; 2006). Dessa maneira, a internacionalização pode acontecer por meio de 
exportação, licenciamento, franquia, joint venture, aquisição internacional ou greenfield, 
mecanismos nos quais serão explorados aqui. 
As empresas muitas vezes se veem obrigadas a alterar o preço, a forma de distribuição ou de 
divulgação dos seus produtos, ou até mesmo os modificar completamente (MCCARTHY 
1976), em função de apresentar maior competitividade, esses aspectos também serão 
explorados aqui. 
 
1.1 JUSTIFICATIVAS 
 
A internacionalização não é um novo assunto, todavia a proposta desta pesquisa visa 
contribuir com aspectos ainda pouco explorados na literatura. 
Ainda existe pouca literatura sobre a internacionalização das pequenas e médias empresas 
brasileiras (veja SILVEIRA; ALPERSTEDT, 2007; CARVALHO; PAES, 2006; GARCIA; 
LIMA, 2005), embora a literatura sobre a internacionalização das pequenas e médias 
empresas tenha crescido substancialmente nos últimos anos (veja CHETTY; ANGDAL, 2007; 
SEPPO, 2007; LOANE; BELL, 2006; FREEMAN; EDWARDS; SCHRODER, 2006; MORT; 
WEERAWARDENA, 2006; CHILD; RODRIGUES, 2006; BOEHE; TONI, 2006; 
BARBOSA; FULLER; FERREIRA, 2005; CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004). 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Este estudo tem como objetivo principal descrever o processo de internacionalização e as 
adaptações no composto mercadológico de uma empresa. 
Em termos específicos, pretende-se atingir os seguintes objetivos: 
� Identificar as estratégias de internacionalização de uma empresa; 
� Identificar as adaptações no composto mercadológico de uma empresa; 
 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
 
 
2.1.1 Exportação 
 
 
De acordo com Honório e Rodrigues (2006), as empresas que querem se internacionalizar 
possuem algumas características em comum, como tamanho, experiências passadas e 
envolvimento com vendas internacionais. Isso mostra que o desejo de atingir o mercado 
estrangeiro é baseado em algum conhecimento prévio, ou seja o estimulo à exportação não é 
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algo que se dá repentinamente, mas é algo baseado, mesmo que minimamente, em alguma 
carga de conhecimento já existente. 
Existem três tipos de exportação a exportação direta, indireta cooperativa. 
Para Oliveira (2007), a exportação direta é a atribuição da totalidade de tarefas, como 
processamento mercadológico; administrativo; logístico e comercial, à empresa produtora. 
De acordo com Rocha e Almeida (2006, p.11) a exportação direta inclui, obrigatoriamente, a 
criação própria do método utilizado para escoar os produtos, em outras palavras, a empresa 
não pode contar com a ajuda de uma empresa facilitadora para vender no exterior. 
Pereira e Grostein (2007, p.98) seguem a mesma lógica dos autores anteriores, para eles a 
exportação direta “é a estratégia em que todo o processamento mercadológico, comercial, 
administrativo e logístico é desenvolvido pela própria empresa produtora.”. 
Na visão de Lima (2010, p.199) a exportação direta se dá quando o exportador tem total 
controle do marketing-mix, logo não há intermediário entre o produtor e cliente final. Por isso 
a exportação direta é mais indicada para empresas com porte suficientemente grande, pois o 
meio direto de exportação requer grande alocação de recursos; e para empresas que desejam 
exportar por longos prazos; e, por fim, para empresas oferecedoras de produtos 
tecnologicamente complexos, nas quais precisarão também exportar mão de obra capacitada 
para prover assistência aos clientes estrangeiros (Oliveira, 2007). 
Na visão de Lima (2010) há várias formas de se introduzir em um novo mercado, um empresa 
pode utilizar um “vendedor direto”, que é um colaborador, com grande carga de 
conhecimento sobre o outro mercado; outra forma comum é a utilização dos correios por parte 
de pequenas empresas que desejam vender em outro país. Diante inúmeras opções, faz parte 
do trabalho de uma empresa, que optou por exportação direta, traçar qual caminho ela deseja 
seguir para incluir-se no mercado externo. 
De acordo com Kotabe e Helsen (2007), ser responsável por todos os aspectos da exportação 
tem suas vantagens, mesmo que isso signifique maior alocação de recursos monetários e ou 
humanos, uma vez que a escolha de um mercado e o desenvolvimento de toda a logística têm 
que partir de dentro da empresa, sem ajuda de terceiros. Ao se optar pela exportação direta, o 
exportador tem mais controle sobre as operações feitas, pois ele pode escolher quais meios 
serão usados e também, os feedbacks são diretamente provenientes do mercado explorado, 
isso significa que a qualidade da informação é maior, por que não haverá intermediários que 
possivelmente podem distorcer as informações. 
Por outro lado, de acordo com Kotabe e Helsen (2007), também existe a exportação indireta, 
que é quando uma empresa utiliza outra empresa para vender seus produtos em um mercado 
estrangeiro. Para Rocha e Almeida (2006), a modalidade indireta de exportação requer uma 
empresa intermediadora no país original do exportador. Três tipos de empresa podem ser 
utilizadas como intermediários: agente de exportação (também chamada de representante 
comercial), comercial exportadora (ou comerciante de exportação) e trading company 
(KOTABE; HELSEN, 2007; ROCHA; ALMEIDA, 2006). O agente de exportação é 
responsável por gerar demandas internacionais para empresas que não são concorrentes, e em 
troca disso ele recebe comissões pelos produtos vendidos em outros países. A comercial 
exportadora e a trading company compram os produtos da empresa que quer se 
internacionalizar e os vendem em um mercado estrangeiro específico, normalmente essas 
empresas são especializadas em certa região (KOTABE ; HELSEN, 2007). A diferença entre 
elas é que a comercial exportadora não tem registro especial e é regida pelo código civil, 
enquanto a trading company tem registro especial e é regida pela Lei 1248/72. 
Para Kotabe e Helsen (2007), há várias vantagens na exportação indireta, além do baixo risco 
envolvido, uma trading company pode lidar com todos os detalhes envolvidos na exportação 
mais facilmente, têm mais chances de encontrar mais ou melhores oportunidades de mercado 
e a perícia será mais rápida. Almeida e Rocha (2006) apontam que algumas vezes o processo 
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de produção do produto em questão necessita passar por mudanças para tender exigências do 
mercado alvo, e uma trading company pode dar maior suporte quanto a esse assunto. 
Considerando, que a trading companies tendem a ser empresas com vastos conhecimentos, 
normalmente em áreas específicas como alimentos, matérias primas, região e entre outras 
(PEREIRA; GROSTEIN, 2007), é também possível se beneficiar com a absorção de expertise 
por meio da interação com a mesma (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
Apesar das vantagens, Rocha e Almeida (2006) também revelam as desvantagens: o controle 
do marketing mix é baixo nesses casos, e também é comum a identidade da marca ser 
apagada, pois o produto pode acabar levando o nome da empresa intermediadora. E a 
exportação pode parar quando a trading company achar necessário, por exemplo, caso ela 
tenha encontrado produtos que sejam mais rentáveis. 
A exportação cooperativa é, basicamente, a divisão de custos, estruturas ou riscos entre 
empresas, nas quais os seus produtos oferecidos não sejam concorrentes, os principais tipos 
são: consórcio de exportação e a exportação casada. 
A Agência de Promoção de Exportação (2004), de acordo com Lima e Carvalho (2004), 
especifica que o consórcio de exportação é a criação de uma entidade jurídica por empresas 
que têm objetivos comuns. Para Rocha e Almeida (2006), os consórcios englobam produtos 
não concorrentes de empresas distintas, que construíram uma parceria, graças a essa condição, 
para dividir riscos e ou conhecimentos e assim abrir novos mercados estrangeiros. 
O’Connel(1993) mostra a existência da exportação casada (piggyback), que é a utilização dos 
meios de distribuição de uma empresa por outra empresa. O “empréstimo” dos meios tem 
uma restrição: os produtos envolvidos não podem ser concorrentes, eles devem ser 
complementares. Esse tipo de exportação acontece, normalmente, quando uma empresa não 
tem dinheiro suficiente para bancar a sua própria rede de distribuição ou seus conhecimentos 
sobre o mercado exterior são muito imaturos ou até mesmo em situações que uma empresa 
sente a necessidade garantir a competitividade de seus produtos no mercado estrangeiro, por 
meio da possibilidade de menores custos oferecidos por esse sistema de transporte. 
 
 
2.1.2 Entrada contratual 
  
A entrada contratual, podendo ser feita por meio do licenciamento ou franquias, está 
relacionada com a permissão do uso de uma marca por terceiros. 
Rocha e Almeida (2006) dizem que o licenciamento é a troca do uso dos ativos, que na 
maioria das vezes são intangíveis, como por exemplo: imagem, propriedade intelectual e 
artística registrada, know-how ou marcas. De acordo com a Associação Brasileira de 
Licenciamento, o direito ao uso desses bens intangíveis é permitido por tempo limitado e são 
pagos por meio de royalties, no caso de marcas, e por meio de copyright quando se trata de 
‘personagens, celebridades e obras artísticas’. 
Rocha e Almeida (2006) apontam, que o licenciamento é caracterizado por baixo 
envolvimento financeiro e de controle, isso favorece pequenas empresas sem muitos recursos, 
porém abre brechas para o mau uso da marca, o que pode acarretar uma crise de imagem, e 
vale lembrar que o compartilhamento de know-how pode criar um novo concorrente. 
Kotabe e Helsen (2007) afirmam que ao licenciar uma marca para uma outra pessoa, a 
exposição a problemas de natureza política diminuem, pois essas preocupações passarão a 
pertencer o novo ‘dono’ da marca, e isso só impactará os seus royalties. 
De acordo com o projeto de lei número 8.955 (1994), “Franquia empresarial é o sistema pelo 
qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 
direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
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operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.” 
Lima (2010 p.207) argumenta que franquia é uma relação entre o franqueador e franqueado, 
que dá direitos para um franqueado gerenciar um negócio, devido tal fato é dever do 
franqueado zelar pela imagem do negócio, para isso conta com conhecimentos de todos 
negócios e operações, nos quais podem ser dados em forma de manuais ou treinamentos, 
providos pelo franqueador, que recebe, geralmente, o pagamento de uma taxa inicial seguida 
por royalties (VANCE, FÁVERO, LUPPE, 2008). 
O lado vantajoso de abrir uma nova franquia, no mercado doméstico, se constitui de um risco 
bem menor, se comparado ao de abrir uma nova empresa, pois uma franquia faz uso de 
técnicas e operações que já apresentaram bons resultados, de grosso modo, ela já possuem a 
‘fórmula do sucesso’ (VANCE, FÁVERO, LUPPE, 2008), entretanto a empresa é colocada à 
prova no mercado internacional, pois terá que se adaptar à um novo tipo de mercado, e isso 
requer alto grau de expertise, caso contrário a empresa corre sério risco de ser 
descaracterizada (LIMA, 2010 p.207).  
 
 
2.1.3 Por Investimento 
 
Uma Joint venture é, de acordo com Rocha e Almeida(2006), uma organização legal 
independente constituída por duas ou mais empresas. No conjunto de empresas componentes 
desse tipo de internacionalização, pelo menos uma não é estrangeira, entretanto, essa 
composição pode envolver empresas de categorias bem distintas, por exemplo: privadas e 
governamentais, ou locais e internacionais (ROCHA; ALMEIDA, 2006; KOTABE; 
HELSEN; 2007). 
A essência da joint venture é a parceria, com isso as empresas dividem custos e riscos, 
conhecimento, matéria-prima, contatos, meios de distribuição, tecnologias, relações 
governamentais ou, até mesmo, estruturas físicas, ou seja, elas somam suas habilidades, 
recursos e competências para atingir um objetivo em comum para formar outra organização 
(KOTABE e HELSEN; 2007). 
Tamanha interação entre várias empresas, fomenta a propensões para atritos nas relações, por 
esse motivo que joint ventures tendem a não resistirem por longo prazo. A diferença cultural 
entre os parceiros é uma causa comum para o encerramento de várias parcerias. Em 
contrapartida, esse tipo abordagem internacional é ótima para quem procura maior controle 
sobre as operações, e, principalmente, participação direta nos lucros (ROCHA; ALMEIDA, 
2006; KOTABE; HELSEN, 2007). 
Existem também as modalidades de aquisição internacional e greenfield, naquela modalidade 
parte de uma empresa já existente é comprada por uma empresa estrangeira, assim não há a 
necessidade de desenvolver novos modelos de negócios e construir novas estruturas, por outro 
lado nessa uma nova empresa é inaugurada, ou seja, uma nova empresa é estruturada, 
entretanto matriz continua sediada em outro pais (ROCHA, ALMEIDA; 2006). 
 De acordo com Rocha e Almeida (2006), aquisições são ideais para empresas que já tenham 
um grau aprofundado em mercados internacionais; e investimento de greenfiels são ideais 
para aquelas empresas que podem bancar com altos custos de pesquisa e desenvolvimento, 
não só voltados para produtos, pois é necessário haver esforços para diminuir diferenças 
culturais em prol do melhor funcionamento da organização. 
 
 
2.2 MARKETING 
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De acordo com McCarthy(1976) Marketing é a adaptação da empresa em relação ao mercado, 
ou seja, são as mudanças internas que uma empresa adota para atender a demanda de seus 
clientes. Em outras palavras é a reação causada pelo impacto do meio externo contra a 
organização. “O Marketing deve começar com o consumidor, e não com o processo de 
produção” (MCCARTHY,1976 p.49), isso significa que deve-se considerar o que é 
demandado ou necessitado por parte do mercado antes da criação de qualquer produto ou 
serviço. 
Esta seção será dedicada ao desenvolvimento de características e explicações para os “quatro 
pês” constituintes do conceito de Marketing Mix pensado por McCarthy (1976). Para esse 
autor o Marketing Mix, ou composto mercadológico, são os aspectos que a organização 
considera importantes para satisfazer o grupo-alvo de clientes, esses aspectos podem ser 
materializados em 4 palavras: Produto, Preço Praça, Promoção; que juntas formam os “quatro 
pês” 
 
 
2.2.1 Produto 
 
Produto é tudo que gera satisfação ao ser usado, entretanto, não é, necessariamente, algo 
material, tampouco um gerador de lucro (FERREL, 1977; McCarthy, 1976). Para Sandhusen 
(1998 p.273), produtos são qualquer coisa que atende as necessidades, e dentro do marketing 
mix, o produto é o tópico mais importante, e todos os outros aspectos (preço, praça e 
promoção) variam em função do produto e seu mercado. Outro aspecto interessante do 
produto é o fato dele ser, segundo Ferrel (1977), o fator que reúne o vendedor e o comprador 
para uma negociação. Urdan e Urdan (2010) apresentam dois tipos de produtos: Tangíveis e 
intangíveis. Os produtos tangíveis são os objetos tocáveis e tateáveis que ocupam espaço, 
como móveis, roupas e sapatos. Por outro lado, os produtos intangíveis são caracterizados por 
serviços prestados, como uma peça teatral, uma aula ou uma consulta, por outro lado produtos 
também podem ser tudo aquilo que é oferecido à um mercado para consumo, obtenção ou 
apreciação (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 
Normalmente, um produto já é comercializado em seu mercado doméstico antes de ser 
exportado para outros países, por isso, muitas vezes, há incompatibilidade entre as 
características do produto e leis e regulamentos do mercado internacional, seja por conter 
‘falhas e defeitos’ ou por estar em ‘desacordo com o padrão mundial’, com isso, a ingressão 
no mercado alvo é vedada (LIMA, 2010). Quando se pretende atingir o mercado externo é 
importante apresentar um produto que agrade os consumidores estrangeiros, isso pode 
significar a necessidade de alterar as características originais da mercadoria. Para Kotler e 
Armstrong (2007) os tipos de alterações são: extensão direta, adaptação e invenção de 
produtos.  
Extensão direta é vender o mesmo produto com a mesma comunicação para diversos países, 
ou seja, o mesmo produto e propagandas são uniformemente encontrados em qualquer 
mercado, essa estratégia é, normalmente, adotada por empresas pequenas e com pouco 
capital, nas quais esforços para oferecer algo personalizado não são viáveis (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007; LIMA, 2010). 
Adaptação é modificar a comunicação, o produto ou ambas as características. A adaptação da 
comunicação consiste em alterar a forma de veicular ou propagar a imagem do produto, em 
outras palavras é mudar o tipo de publicidade usada (como comercial de televisão ou espaço 
nas revistas), mas sem alterar o produto. A adaptação do produto, é mudar o produto vendido 
(por exemplo, idioma e tamanho das embalagens), mas sem alterar a forma de publicidade.  A 
adaptação do produto e da comunicação, como o nome já sugere, é mudar aspectos e 
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características do produto e da de propaganda utilizada (KOTLER e ARMSTRONG, 2007; 
LIMA, 2010). 
 Invenção de produtos é criar algo totalmente novo (o que requer grandes investimentos) ou 
relançar versões anteriores, caso se enquadrem nas necessidades de consumidores de outro 
país. (KOTLER e ARMSTRONG, 2007; LIMA, 2010). 
O produto do qual se deseja vender tem que ser relevante para o mercado externo. Pereira e 
Grostein (2007, p.96) demonstram a importância da necessidade do consumidor estrangeiro e 
das exigências do mercado interno do país importador, então a mercadoria a ser vendida 
internacionalmente deve ser resultado de um processo de produção que sustente um preço 
final aceitável e a licença legal de vendas em outro país, considerando que não é incomum 
encontrar barreiras alfandegárias das mais diversas naturezas ao tentar introduzir um produto 
em um novo mercado. 
 
 
2.2.2 Preço 
 
Preço é “a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos benefícios de obter ou 
utilizar um produto ou serviço” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007 p.258). Para Ferrel (1997), 
preço é o valor dado em uma negociação, no qual não precisa se constituir de dinheiro. 
Sandhusen (1998, p.374) salienta preço como o “valor de troca de um produto do ponto de 
vista tanto do comprador quanto da parte vendedora”. 
O preço é o único aspecto do marketing mix no qual gera capital, ele também desperta grande 
interesse nos consumidores, devido a necessidade de saber qual será o grau de satisfação 
alcançado por meio do esforço realizado para ser capaz de adquirir algo (FERREL, 1977). 
Preço, de acordo com o Minidicionário Houaiss (2001, p.597) da língua portuguesa, é a 
“quantia que se pede ou se paga por algo”, portanto deve-se levar algumas considerações 
como parâmetro para se estabelecer um preço. Um aspecto a ser considerado é o contexto que 
o mercado está inserido, os fatores que merecem atenção são, de acordo com Pereira e 
Grostein (2007, p.103), “flutuação de câmbio, inflação, subsídios do governo e 
comportamento competitivo”. Na concepção de Lima (2010, p.194) as necessidades e 
características dos compradores e seus poderes de compra também fazem parte do mercado. 
Kotabe e Helsen (2010, p.127) também adicionam a variável cultura, ao afirmar que a 
disposição do consumidor para comprar determinado produto depende de sua cultura, pois o 
valor atribuídos à bens e serviços variam de lugar para lugar, podemos ver isso quando um 
produto é extremamente barato em um determinado país e caro em outro. 
Pode-se determinar um preço de penetração de mercado e um preço para o desnatamento. O 
preço de penetração de mercado nada mais é que um preço baixo para atingir o maior número 
possível de compradores, porém, para isso dar certo é necessário que o custo de produção 
diminua ao se produzir maiores quantidades, para assim ser capaz de repelir a concorrência e, 
também, é interessante o mercado consumidor ser sensível à oscilação de preços (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007, p.280). 
Ao contrário, a determinação por desnatamento é a prática de altos preços iniciais, entretanto, 
é importante a marca ser famosa por sua boa reputação, ter consumidores com poder 
aquisitivo maior, o custo para produzir menores quantidades não pode ser mais elevado e os 
concorrentes não podem ser capazes de oferecer o mesmo produto ou semelhante por menores 
preços com facilidade, caso contrário o desnatamento é impraticável (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007). 
No entanto, o preço de um produto não é, necessariamente, o mesmo em todos os países, de 
acordo com Pride (1980), as organizações podem adotar o mesmo preço em todos os países, 
ou, simplesmente, impor valores variados, isso permite alocar ou não custos para os 
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consumidores, porém, algumas empresas atribuem mais custos para determinados países, com 
a finalidade de possibilitar um peço menor para outro mercado, essa pratica é chamada de 
“dumping”, e é condenada por muito países. 
 
 
2.2.3 Praça (Distribuição) 
 
Lacombe (2004) define canal de distribuição, ou praça, como pessoas ou instituições capazes 
de disponibilizar um produto para o consumidor final, isso quer dizer que elas entram em 
contato com os produtores, e facilitam a chegada de seus produtos para os consumidores. 
A American Marketing Association também defende a praça como um intermediário entre 
produtor e consumidor, podendo ser um canal de agencias ou instituições que executam as 
atividades necessárias para levar o produto do produtor para o consumidor final. 
No processo de internacionalização os canais de distribuição correspondem às estratégias ou 
modo de entrada: exportação (direta, indireta ou cooperativa), contrato (licenciamento ou 
franquia) e investimentos (joint venture, aquisição e greenfield). 
 
 
2.2.4 Promoção 
 
Promoção pode ser entendida como a comunicação, feita entre o produtor e os clientes, que 
tem a finalidade de induzir atitudes e comportamentos (PERREAULT; MCCARTHY; 2002, 
p.249), a promoção também é uma forma de facilitar o acontecimento das negociações, pois 
faz o consumidor se habituar e, consequentemente, aceitar o produto. 
Cobra (2012 p.444) indica que a promoção pode fazer o uso da propaganda, publicidade, 
merchandising, relações públicas e ou promoções de vendas para acontecer. Para esse autor, a 
propaganda deve ser algo pago para apresentar o produto e o seu patrocinador; a publicidade 
tem função de criar demanda ao usar os meios de comunicação; o merchandising é a 
exploração do potencial de um ponto-de-venda ótimo, é também “colocar no mercado o 
produto... certo, na quantidade certa, no preço certo, no ponto certo, com o impacto adequado 
e na exposição correta” (Cobra 2012, p.444); relações públicas são processos que usam a 
informação, o conhecimento e ou a educação para obter “boa vontade e a cooperação de 
pessoas com as quais uma entidade trata ou depende. (Cobra p.444)”; por último, a promoção 
de vendas é o esforço feito, em qualquer aspecto, que tenha o objetivo de aumentar as vendas. 
 A promoção pode construir relação vantajosas, ou desvantajosas, entre a empresa e os outros 
componentes do ambiente (pessoas de uma certa faixa etária, governo, outras empresas, etc.), 
no qual o marketing será aplicado (PRIDE, F; 1977, P.249), em consequência disso, é 
importante adquirir informações sobre o público alvo, pois será necessário trocar informações, 
de alguma maneira, com eles, por isso é importantes usar símbolos (linguagem, idioma...) e 
meios de comunicações que sejam claros e desambiguizados. Caso contrário, se os símbolos 
utilizados não compartilham o mesmo significado, em outras palavras, se a forma que a 
organização optou por transmitir as suas ideias não é capaz de fazer o público alvo captar 
mensagem transmitida, a comunicação se torna falha, podendo ser até completamente inútil, 
por não gerar nenhuma persuasão na audiência (PRIDE, F; 1977, P. 405). 
Deve-se entender as motivações dos consumidores, por meio de um estudo de mercado. É 
importante saber a composição social, econômica, moral e ética dos mercados estrangeiros 
antes de se introduzir uma propaganda, pois o tom usado necessita ser mudado dependendo do 
país. Por exemplo, em países emergentes, onde a maioria populacional ainda possui poucos 
recursos, possuir um carro, independentemente do modelo e marca, pode ser considerado um 
luxo, ou seja, só pessoas com as maiores rendas são capazes de comprar, nesse caso seria 
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interessante valorizar os aspectos luxuosos de veículo ao fazer a propaganda do mesmo, para 
que a classe com maior poder aquisitivo possa se identificar (FAYERWEATHER, 1976 
p.121). 
A análise de mercado também é válida para a escolha do meio utilizado para propagar o 
produto, deve-se levar em conta “qual é o mais eficaz para alcançar uma determinada 
audiência com uma determinada mensagem” (FAYERWEATHER, 1976 p.126). A variedade 
de meios é praticamente a mesma em todos os países (televisão, internet, revistas, rádio, etc.), 
porém a audiência local não, por isso o conhecimento da constituição demográfica é 
desejável, por exemplo, em países em que as taxas de analfabetismo são altas não é 
interessante aplicar formas impressas de propagação, como revistas e jornais, nesse caso o uso 
do rádio ou televisão são mais adequados (FAYERWEATHER, 1976). Então, conhecer as 
características da audiência antes de criar ou decidir o meio de divulgação dos conteúdos que 
visam promover algum produto é de extrema importância, ou a mensagem que a organização 
quer passar corre mais riscos de não causar impacto nas pessoas e nas vendas. 
Pereira e Grostein (2007) apontam possíveis adequações necessárias para que a comunicação 
se adeque a linguagem local. Os autores defendem que as empresas podem sentir a 
necessidade de criar peças publicitarias extremamente diferentes para cada mercado; ou 
apenas usar o mesmo conceito, mas criar materiais publicitários diferentes, de grosso modo é 
querer passar a mesma mensagem por meio de diferentes propagandas; ou, até mesmo utilizar 
a mesma propaganda em todos os lugares, fazendo o uso apenas de traduções e mudanças de 
algumas cores, para aumentar as chances de compreensão por parte dos expectadores. 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa é descritiva qualitativa, pois procura descrever e entender um objeto ou 
fenômeno por meio de informações obtidas através da interação pesquisador e objeto de 
estudo (GODOY, 1995), que neste caso é o processo de internacionalização da Empresa X 
nos Estados Unidos. Também é possível apontar este trabalho acadêmico como um estudo de 
caso, dado que o mesmo procura caracterizar como e por quê algo aconteceu, considerando o 
contexto real e atual do objeto de estudo, o qual o pesquisador não exerce nenhum controle 
naturalmente (YIN, 2015). 
As informações aqui contidas foram extraídas por meio de uma entrevista semi estruturada 
com a gerente de exportação da Empresa X, mais dados secundários proveniente de materiais 
disponíveis pela empresa de forma online. Esse tipo de entrevista é guiada por um roteiro de 
perguntas elaboradas, que são baseadas na literatura e na vivencia do pesquisador, em um 
momento anterior do acontecimento da entrevista (BELEI, PASCHOAL, NASCIMENTO, 
MATSUMOTO, 2008). 
Os dados foram interpretados de acordo com os parâmetros da análise de conteúdo, 
metodologia de pesquisa na qual estuda textos e documentos com a finalidade de explorar os 
outros sentidos das mensagens e gerar descrições sistemáticas que promovam uma 
interpretação que transcende os limites de uma leitura comum (MORAES, 1999). 
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 
 
4.1 HISTÓRICO 
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A Empresa X, a qual foi estudada por esta pesquisa, tem a fabricação de adubos e fertilizantes 
como sua atividade principal, adicionada a isso, ela também fabrica defensivos agrícolas, 
produtos farmoquímicos e desinfetantes domissanitários, presta serviço de transporte 
rodoviário de carga, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; comercializa máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e ainda faz pesquisas e desenvolvimentos 
experimentais nas áreas das ciências físicas e naturais. 
Fundada em 1985 em Maringá, por duas pessoas, que além de possuírem a Empresa X, 
também possuem um grupo formado por outras cinco empresas, no qual é constituído por 
cerca de quinhentos colaboradores. Os sócios executivos usaram a possibilidade de vendas e 
aspiração ao sucesso como fonte de motivação para a criação da empresa. 
A Empresa X aderiu a internacionalização pois sentiu grande necessidade de expansão, e 
juntamente a isso também haviam empresas estrangeiras buscando parcerias, então em 1997 
foi aberta a primeira filial internacional no Paraguai, e posteriormente, em 2015, outra filial 
foi inaugurada nos Estados Unidos. Hoje, em concomitância a esses mercados, 15% da 
produção total também é destinada para a Bolívia, Peru, Uruguai, porém o desejo de expansão 
ainda não se cessou, e por isso a Empresa X considera que os seus mercados internacionais 
estão ainda em expansão. 
  
 
 
4.2 INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
O processo de internacionalização da Empresa X foi desencadeado por aspiração própria, ou 
melhor, essa empresa teve a iniciativa de procurar oportunidades no exterior. No caso da 
abertura da filial nos Estados Unidos, os primeiros fatores analisados foram nos âmbitos 
fiscal, contábil e de imigração. 
No âmbito fiscal e contábil, as condições dadas por vários estados americanos foram 
estudadas. Notou-se que em alguns estados as condições para fazer o registro e a licença 
variavam, alguns só exigiam a licença, outros só o registro, outros exigem os dois; o apoio 
fiscal também variava de acordo com os estados, alguns, como aqueles localizados no 
Cinturão Verde (Greenbelt), oferecem restituições fiscais para empresas que se instalarem lá. 
Outros aspectos relevantes na escolha do local, foram: distância em relação aos portos, o mais 
próximos são os portos da Geórgia e o da Flórida; e condições dadas para se desenvolver 
testes, no qual contou com pesquisas feitas por universidades americanas no solo e nas 
sementes, procurou-se um lugar que não interferisse muito caso alguns erros fossem 
cometidos, antes de partir para a produção em escala. Considerando esses aspectos, a Empresa 
X tomou a decisão de se estruturar no estado da Geórgia. 
A organização estudada se instalou uma filial no estado norte-americano da Geórgia 
utilizando a técnica de greenfield, com isso, um novo negócio foi constituído desde o 
princípio pela Empresa X, que continua sediada no Brasil, desse modo não houve a compra de 
uma empresa já formada, assim como acontece na aquisição internacional. A filial, que ainda 
apenas importa do Brasil e distribui nos Estados Unidos, foi estruturada em função do que a 
organização brasileira julgava melhor. Considerando a complexidade científica incluída nos 
produtos de fertilizantes, como foi mencionado anteriormente, houve a necessidade de intensa 
pesquisa e desenvolvimento, realizadas por meio de parcerias com universidades locais, esse 
fato reforça que investimentos greenfield são mais adequados quando há grande dependência 
de P&D, assim como é defendido por Rocha e Almeida (2006). 
O produto exportado é um fertilizante que tem como função auxiliar na nutrição e 
metabolismo das plantas, com isso podemos o encaixar na classificação de produto tangível 
apresentada por Urdan e Urdan (2010), por ocupar espaço e ser algo palpável. Assim como 
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Lima (2010) manifesta que grande parte do que é exportado já era comercializado no mercado 
doméstico, esse fertilizante já possuía uma parcela do mercado brasileiro antes de entrar no 
mercado estadunidense, e por ser voltado para a necessidade dos produtores brasileiros, o 
fertilizante precisou passar por algumas modificações para se adequar as exigências 
americanas. Então Empresa X não buscou desenvolver um novo fertilizantes, ela apenas fez o 
que Lima (2010) chamou de adaptação dupla, que consiste em adaptar o produto e a 
comunicação. 
Por meio das pesquisas notou-se que os solos americanos necessitariam diferentes 
concentrações dos ingredientes componentes para que a o desempenho visto em terras 
brasileiras fosse notado no país estrangeiro, com isso podemos afirmar que o fertilizante feito 
para o mercado interno, que é o brasileiro, não funciona tão bem nos Estados Unidos, pois a 
quantidade de cada componente não é a mesma encontrada nos fertilizantes feitos 
especialmente para a exportação, entretanto a fabricação continua sendo feita no Brasil, com 
isso a empresa clama que o produto é o mesmo, porém foi adaptado para o solo dos 
estadunidense. 
Os serviços de atendimento ao cliente também sofreram alterações. Pelo fato de as leis de 
proteção ao cliente serem mais influentes nos E.U.A, a empresa teve que desenvolver um 
modelo de atendimento ao consumidor, também conhecido apenas por “sac”, mais bem 
preparado para atender as exigências vindas dos clientes; nos quais são classificados como 
mais sérios em comparação aos brasileiros, porém tão receptivos quanto; e do governo 
americanos. 
Quanto a embalagem também houveram adaptações na língua, gramatura e além de mudanças 
feitas para atender as exigências especificas do órgão regulador do outro país. Assim como os 
fertilizantes, as embalagens continuaram a ser fabricadas no mesmo local. 
De acordo com Pride (1980), as organizações podem impor o mesmo preço em todos os 
países, ou como no caso da Empresa X, praticar diferentes preços em diferentes mercados. O 
preço de venda teve como parâmetro os valores já encontrados dentro dos Estados Unidos 
para ser estipulado, além disso os impostos praticados internamente e a comissão interna 
foram substituídos por outras despesas fixa, variáveis e comissão internacional, outros 
aspectos como embalagem e matéria prima continuaram a impactar igualmente no preço final. 
A promoção também mudou, pois assim como defendido por Pride (1977), o público deve ser 
capaz de entender o significado que as peças publicitarias ou materiais de promoção querem 
transmitir. Pereira e Grostein (2007) analisam que os organizações podem criar peças 
publicitarias totalmente inédita e personalizadas para outro país; ou utilizar o mesmo conceito 
mas diferentes peças publicitarias; ou apenas traduzir as já existentes, e foi justamente a 
última ferramenta a explorada pela Empresa X, pois ela continuou fazendo o uso da empresa 
de publicidade brasileira já prestadora de serviço, na qual teve que fazer adaptações na língua, 
bandeira e alguns símbolos nos catálogos e brindes (como chapéus, canetas e bolsa) 
apresentados em feiras locais voltadas ao mercado agrícola. Então, não houve nenhuma 
mudança brusca em relação a promoção. 
A praça, que é o meio pelo qual o produto utiliza para se tornar disponível para os 
consumidores (LAMCOBE 2004), é constituída, nos Estados Unidos, por uma empresa 
encarregada de importar os produtos do Brasil e os distribui-los para lojas, nas quais tem 
como alvo os produtores agrícolas.    
 
 
5 CONCLUSÃO 
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Este trabalho acadêmico buscou descrever os aspectos e recursos utilizados na 
internacionalização e constatar a sua usabilidade na realidade de uma empresa paranaense que 
se inseriu no mercado internacional. 
Ficou claro que uma filial foi aberta nos E.U.A através do mecanismo de greenfiled, com isso 
o novo meio utilizado para disponibilizar o fertilizante foi uma distribuidora na qual importa 
os produtos antes de revende-los. Outros aspectos, como produto e a promoção, sofreram 
adaptações que fugissem da ideia de se criar algo totalmente novo, com isso a organização 
estudada preferiu descaracterizar esses aspectos minimamente, por isso só foram adptados 
aspectos para que o produto e a promoção apresentassem bons resultados em um território 
alheio. O preço, por outro lado, não manteve as suas raízes brasileiras, e foi totalmente 
modificado de acordo com o que o mercado Estados Unidos pratica, não tendo nenhum 
embasamento no preço nacional. 
Então, foi possível descrever as mudanças feitas no composto mercadológico de uma empresa 
com intuito de sobreviver no mercado externo, a partir de termos pré-definidos pela literatura 
do Marketing internacional. 
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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender as percepções de usuários e trabalhadores sobre o 
espaço dos shoppings centers. Consideramos que os shoppings centers são espaços híbridos 
por conjugarem a comercialização de diferentes produtos e serviços produzindo diferentes 
experiências para quem consume nestes espaços e para quem trabalha nos mesmos. O 
conceito de percepção é apresentado a partir do entendimento que este ocorre a partir de 
diferentes estímulos dos sentidos que são compreendidos e interpretados pelas pessoas. A 
pesquisa de campo foi realizada em um shopping center localizado na cidade de Maringá, 
Paraná. Foram entrevistadas dez pessoas, sendo cinco consumidores e cinco trabalhadores 
destes shoppings por meio de um roteiro estruturado de perguntas sobre o uso dos espaços da 
organização pesquisada. Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise 
de conteúdo a partir de três categorias, sendo estas: ocupação do espaço, localização e 
conforto. Os resultados da pesquisa indicam que os shoppings centers são espaços de lazer, 
mais do que de consumo de produtos, localizados em centros econômicos das cidades; há uma 
tendência de grupos homogêneos frequentarem os shoppings nos mesmos dias e horários; e as 
percepções do ambiente interno do shopping tem relação direta com o tipo de grupo social 
que faz uso desse espaço. 

 

Palavras-chave: Encontro. Artigos técnicos. Orientações e normas. 

1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil a implantação dos shoppings centers ocorreu na década de 1960 partindo do 
modelo padrão estadunidense, como imagem de inovação. Somente na década de 1980 
ocorreu um processo de expansão desse modelo organizacional em nosso país (JÚNIOR, 
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2009). Os shoppings centers tornaram-se referência na vida de grande parte da sociedade, 
segundo Pintaudi (1992) este é um espaço construído com o propósito de reproduzir o capital, 
em um mundo onde o consumo é estimulado, e onde se podem encontrar diversos produtos e 
serviços anteriormente encontrados em outros modelos organizacionais de comércio 
(SOLOMON, 2002).  

Os shoppings centers se tornaram referência por apresentarem uma boa estratégia de 
localização, quantidade e qualidade de mercadorias, centralização de serviços e 
consequentemente o lazer foi incorporado nestes espaços corroborando para criação de um 
público específico. A principal característica da organização é a economia de tempo, bem 
como comodidade e segurança que este tipo de espaço proporciona aos frequentadores. 

Percebe-se a transformação do espaço urbano à medida que os espaços públicos 
geridos pelas prefeituras ou governos estaduais se tornam inseguros ou insuficientes em 
oferecer lazer ou convívio social. Os shoppings auxiliam neste processo, influenciando até 
mesmo nos meios de acesso e transporte, comércio e tipos de residências fixadas próximas a 
estas organizações (PADILHA, 2006). 

A partir da importância destas organizações para as cidades, é preciso também 
compreender as percepções deste espaço para quem faz uso dele, especialmente as pessoas 
que trabalham e consomem no shopping center. O objetivo desta pesquisa é compreender as 
percepções de usuários e trabalhadores sobre o espaço dos shoppings centers. A pesquisa 
qualitativa foi realizada por meio de entrevistas com cinco trabalhadores de um shopping 
center localizado na cidade de Maringá e cinco consumidores desta mesma organização. 
Foram utilizados dois roteiros estruturados, um para cada grupo de entrevistados.  

As análises de conteúdo das entrevistas são apresentadas nesse artigo em quatro 
seções, além desta introdução. Na próxima seção, apresentamos o referencial teórico do 
estudo. No terceiro momento do artigo são apresentadas informações sobre como a pesquisa 
de campo foi realizada. A seguir, apresentamos as análises dos dados da pesquisa, dividida em 
dois momentos, um dedicado aos consumidores do shopping center pesquisado e outro para 
os trabalhadores da organização pesquisada. Ao final, são apresentadas as conclusões da 
pesquisa destacando a importância de se pensar as percepções sobre os usos dos shoppings 
centers a partir dos diferentes grupos que utilizam os espaços destas organizações. 

 

2 OS SHOPPINGS CENTERS COMO ESPAÇOS ORGANIZACIONAIS  

 

Os shoppings centers são organizações híbridas (PADILHA, 2014). Essa característica 
ocorre, pois é um local onde é possível encontrar oportunidades de compras, locais para lazer 
e cultura, serviços de diversas naturezas, a exemplo de médicos e academias de ginásticas, 
alimentação e diferentes formas de sociabilidade (PADILHA, 2014). Para além de um local 
para trocas comerciais, as pessoas que ocupam essas organizações têm a sua disposição 
diferentes formas de ocupação desse espaço. 

As relações entre esse hibridismo e as formas de ocupação desse espaço são mediadas 
pela forma como percebemos e fazemos uso destes aspectos. Então, há diferentes maneiras de 
se perceber esses espaços dependendo das percepções que temos deste local. É isso que 
Padilha (2014) destaca ao afirmar que uma das formas de se perceber o hibridismo dos 
espaços organizacionais dos shoppings centers, por exemplo, é pela higienização. Se para os 
clientes a higienização diz respeito sobre a fidelização, para quem executa esse trabalho pode 
evidenciar aspectos de precarização das relações de trabalho (PADILHA, 2014). Padilha 
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(2014) nos chama atenção para a necessidade de se pensar as diferentes relações que são 
estabelecidas e percebidas pelas pessoas dependendo da forma como essas pessoas ocupam 
estes espaços. 

Foi na década de 1980 que no Brasil os shoppings centers tiveram grande expansão no 
país, especialmente pela centralidade de oferta de serviços e produtos, além de um processo 
de reestruturação de organização das cidades (ALVES, 2011). Alves (2011) destaca que os 
shoppings centers foram inseridos nessa lógica de criação de polos econômicos, portanto se 
constituem como uma organização que respondeu a esse processo ao centralizar as atividades 
econômicas nas cidades. 

Justamente por serem organizações que tem por objetivo essa centralização de 
atividades econômicas, os shoppings centers, destaca Alves (2011), também contribui para 
um processo de segregação social e a formação de novas centralidades urbanas. Essa 
segregação social pode ser observada que a atuação destas organizações tem como base as 
diferentes condições socioeconômicas dos clientes e dos locais onde os shoppings centers são 
alocados, a exemplo dos centros das cidades ou doas bairros onde atuam (ALVES, 2011). Um 
dos problemas desse processo são as dinâmicas de discriminação, por exemplo, inclusive 
raciais (NASCIMENTO et al., 2014). 

Isso acontece, pois, de acordo com Leitão (2005), os shoppings centers se 
configuraram como um espaço que tem como prioridade o acolhimento dos iguais. Isso pode 
ser observado por meio das pessoas e grupos sociais que frequentam estas organizações. Em 
geral, cada shopping center tem um “perfil” de consumidores, trabalhadores e 
produtos/serviços que são disponibilizados. É por isso que temos, nas cidades, os shoppings 
centers onde é melhor comprar produtos, comprar serviços ou se alimentar, por exemplo. 
Outro aspecto a se pensar é em relação aos consumidores. Há shoppings centers destinado 
para diferentes grupos sociais (NASCIMENTO et al., 2014). 

Portanto, considerando que os shoppings centers são organizações híbridas que 
tiveram como objetivo a produção de centralidades econômicas nas cidades, é preciso 
articular essas discussões as proposições de Padilha (2014), quando o referido autor afirma 
que as percepções e as experiências produzidas e vivenciadas nesses espações podem ser 
diferentes para diferentes grupos sociais, a exemplo dos consumidores e dos trabalhadores 
destes locais. 

Já Milan et al (2013) destacam que os shoppings centers mais do que um local 
destinado a compras e lazer, é um local de produção de percepções. Para os referidos autores, 
essas percepções podem ser tanto negativas quanto positivas e ocorrem justamente pelo 
hibridismo característico dos shoppings centers, uma vez que as percepções são construídas 
devido a amplitude de serviços e produtos disponíveis nestas organizações.  

Consideramos o conceito de percepção a partir de Solomon (2002). Para Solomon 
(2002), as percepções são formadas a partir de estímulos produzidos nos indivíduos, por meio 
dos sentidos, por exemplo, que são captados pela disponibilização de informações e 
interpretados para que se possa tomar decisões. Esse processo produz memórias e lembranças 
que serão mobilizados pelas pessoas todas as vezes que esses estímulos ocorrerem novamente.  

Para Solomon (2002) é preciso considerar que nem todos os estímulos são captados 
pelas pessoas. Nós somos expostos a vários estímulos todos os dias. A transformação destes 
em percepções tem relação como nossa capacidade de interpretação dos mesmos. Essa 
compreensão, afirma o referido autor, diz respeito as interpretações que produzimos dos 
estímulos para sistematiza-los em algo que seja possível de racionalizar. 
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Retomando as discussões de Padilha (2014) sobre o entendimento dos shoppings 
centers como espaços híbridos, é possível compreender que as percepções sobre estas 
organizações também podem ser híbridas ou diferentes, dependendo dos estímulos produzidos 
e das possibilidades de compreensão e de interpretação das pessoas. Então, há possibilidade 
de algumas percepções serem homogêneas, caso os estímulos e as compreensões sejam 
limitadas, da mesma forma que elas podem ser ilimitadas, devido as possibilidades de 
compreensão que eles podem produzir, dependendo dos indivíduos.  

Considerando as discussões de Leitão (2005) de que os shoppings centers são espaços 
produzidos para “iguais”, podemos compreender que estes “iguais” possam produzir 
percepções semelhantes sobre estas organizações. Isso pode ocorrer devido a formação de 
grupos sociais que tem experiências de vida ou vivências semelhantes, o que resulta em 
captações semelhantes de estímulos, assim como de suas interpretações e compreensões que 
produziram as percepções. 

Essas percepções de poder ou não poder fazer uso dos espaços dos shoppings centers 
também tem uma dimensão simbólica. Nascimento et al (2015), por exemplo, destacam que 
essa demarcação simbólica de quem pode e onde deve circular em determinados espaços 
organizacionais, especialmente nos shoppings centers, pode ser pautada em questões raciais, 
por exemplo. Analisando postagens de uma rede social, os referidos autores evidenciam como 
a raça demarca quem pode e onde pode circular nos espaços destas organizações. Isso decorre 
de percepções semelhantes que grupos sociais negros constroem dos estímulos que sofreram 
nos shoppings centers, a exemplo da rejeição a sua presença, cuja interpretação destes 
estímulos, como a não permissão de circulação nos corredores destas organizações, resultou 
na percepção discriminatória dos shoppings centers em relação a esse grupo social. 

Nesse sentido, é preciso considerar que nesse estudo consideramos as percepções a 
partir de sua formação por diferentes grupos sociais e não individuais. Isso possibilita uma 
compreensão coletiva em relação ao entendimento sobre os estímulos percebidos em 
determinadas organizações. Considerando que a proposta deste estudo é discutir a questão dos 
shoppings centers, podemos considerar que estas organizações estimulam de diferentes 
formas os seus clientes e os trabalhadores. 

Por exemplo, as cores utilizadas nas paredes dos shoppings centers podem ser 
consideradas tranquilizantes para quem trabalha nessas organizações ou desestimulantes para 
quem está somente de passagem. Assim como a música utilizada para tornar um ambiente 
mais agradável pode ser excessivamente maçante para que a escuta todos os dias.  

Padilha (2014) destaca que estímulos de limpeza podem estar associados a nojo e 
humilhação, no caso de trabalhadores terceirizados em shoppings centers, por exemplo. Já 
Milan et al (2013) destaca que estes estímulos podem produzir imagens positivas em relação 
as marcas, produtos ou serviços ofertados pelos shoppings centers.  Nascimento et al (2014) 
destacam que as imagens utilizadas para a representação e comunicação dos shoppings podem 
funcionar como produtoras de percepções de segregação para determinados grupos sociais. A 
questão que se coloca é quando discutimos percepções é preciso delimitar o grupo social que 
se pretende pesquisar, assim como o espaço onde o estudo será realizado. Isso destaca o 
processo de caracterização das possibilidades de compreensão e de interpretação para que seja 
possível entender como as percepções foram produzidas em determinados contextos sociais. 

Nesse estudo, delimitamos a pesquisa ao espaço de um shopping center localizado no 
centro da cidade de Maringá, Paraná. A escolha desse local ocorreu por este representar uma 
das principais referências de consumo de varejo em shoppings centers na região geográfica 
pesquisada. Em relação aos grupos estudados, foram delimitados dois. O primeiro sendo os 
consumidores, que são o foco de atuação da organização pesquisada, e os trabalhadores, que 
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possibilitam estas organizações funcionarem. Na próxima seção deste artigo, apresentamos 
como a pesquisa de campo foi realizada. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada na cidade de Maringá em um shopping center que 
atua na área de varejo de comércio de produtos e serviços. De acordo com Lakatos e Marconi 
(1999), a pesquisa qualitativa se caracteriza pela compreensão e caracterização dos 
fenômenos sociais. Além disso, o estudo também é exploratório, pois objetivou-se 
desenvolver maior entendimento sobre o fenômeno dos shoppings centers na cidade de 
Maringá, Paraná (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre do ano de 2017. Para o 
desenvolvimento do objetivo do estudo, de compreender as percepções dos usuários e 
trabalhadores sobre os espaços dos shoppings centers, foram realizadas dez entrevistas, sendo 
cinco com cada grupo de participantes. As entrevistas foram realizadas nas dependências do 
shopping pesquisado. A Tabela 1 apresenta uma síntese descritiva dos entrevistados. Para a 
coleta de dados, foi utilizado um roteiro estruturado. As entrevistas com roteiros estruturados 
se caracterizam pela elaboração de um conjunto de perguntas previamente formuladas, sendo 
que os entrevistadores têm como orientação não apresentar questionamentos além dos 
estabelecidos (LAKATOS; MARCONI, 1999). 

Foi utilizado o mesmo roteiro estruturado para o desenvolvimento da pesquisa com os 
dois grupos entrevistados, pois consideramos a possibilidade de contrapor diferentes 
compreensões do espaço organizacional pesquisado a partir de diferentes pontos de vista. O 
roteiro questionava a percepção dos entrevistados em relação a localização do shopping, a 
estrutura de distribuição das lojas, assim como elementos vinculados ao uso do espaço, a 
exemplo das cores e horário de funcionamento. As entrevistas foram anotadas e não gravadas 
pelo fato de terem sido realizadas no próprio shopping center. Consideramos que gravar as 
entrevistas, especialmente dos trabalhadores do local, poderia ser uma maneira de 
constrangimento dos entrevistados, além do fato de já estarem em seus respectivos locais de 
trabalho. 

Por questões éticas o nome do shopping center, assim como dos participantes do 
estudo são fictícios. O local possui dezenas de lojas distribuídas em segmentos variados, 
como serviços, alimentação e lazer, a exemplo: loja de informática, costura, operadoras de 
telefonia, banco, cafés, livraria e cinema. Maiores detalhes sobre a atuação do shopping center 
não serão apresentados considerando que uma das recomendações que regulamenta a pesquisa 
no campo das Ciências Sociais e Humanas recomendar que a caracterização do objeto de 
estudo de forma que o mesmo seja identificado seja evitado, especialmente em casos onde o 
anonimato deva ser preservado. 

Tabela 1 – Descrição dos entrevistados da pesquisa 

Consumidores 

Nome Sexo Idade Raça  

Silvana Feminino 59 Branca  

André Homossexual 34 Negro  

João Vitor Masculino 29 Branca  
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Márcia Feminino 44 Branca  

Camilla Feminino 27 Branca Deficiente Física 

     

Trabalhadores 

     

Tereza Feminino 54 Negra Limpeza 

Leandro Masculino 35 Pardo Segurança 

Débora Feminino 33 Branca Serviços Gerais 

Mauro Masculino 44 Pardo Serviços Gerais 

Neuza Feminino 48 Branca Limpeza 

Fonte: da pesquisa. 

Os resultados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 
2009). Esta se caracteriza pelo tratamento dos dados coletados em três fases, sendo estas (1) a 
pré-análise, (2) a exploração do material e (3) tratamento dos resultados (BARDIN, 2009). A 
primeira fase da análise se constitui da escolha dos materiais a serem utilizados, ou o corpus 
da pesquisa (BARDIN, 2009). Nesse estudo, o corpus da pesquisa foi constituído pelas 
respostas dos entrevistados ao estudo. Sobre a segunda fase do estudo, esta deve ser realizada 
com base nos conceitos de análise da pesquisa (BARDIN, 2009). Na pesquisa, a exploração 
do material foi realizada a partir do tratamento em separado das respostas dos dois grupos 
pesquisados, isso correu para que fosse possível descrever as especificidades de cada grupo. A 
partir disso, a terceira fase da análise de conteúdo, onde os dados são categorizados, foram 
estabelecidas três categorias de análise (ocupação do espaço, localização e conforto), desta 
vez a partir das aproximações e distanciamentos dos dois grupos pesquisados. Os resultados 
são apresentados na próxima seção deste artigo. 

 

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados da pesquisa são apresentados em dois momentos. O primeiro é dedicado 
as respostas dos consumidores e o segundo aos trabalhadores do shopping center. A escolha 
dessa sequência de apresentação seguiu o entendimento das análises dos resultados da 
pesquisa que indicaram uma maior preocupação do shopping pesquisado com as percepções 
dos consumidores na organização do espaço. 

 

4.1 AS PERCEPÇÕES DOS CONSUMIDORES SOBRE O SHOPPING CENTER 

 

Ao fazer as análises das respostas provindas dos consumidores percebe-se que a 
maioria dos indivíduos frequentava o local devido a oferta de serviços e de alimentação, 
predominantementes (PADILHA, 2014). Resultado diferentemente do esperado, em que a 
motivação por compras seria a intenção primordial ao analisarmos o objetivo deste espaço 
organizacional focado na comercialização de produtos para o varejo. Isto se reforça quando os 
entrevistados relataram o espaço físico do shopping como indiferente em relação a outros 
tipos de comércio ou outras organizações do mesmo segmento. Essa primeira evidência 
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destacou que as percepções iniciais dos entrevistados sobre o espaço do shopping center são 
vinculadas as questões de lazer. 

Quanto aos serviços oferecidos e distribuição de lojas e lazer, os consumidores 
afirmaram que suas percepções sobre a estrutura do shopping center são ruins. Isto ocorre 
devido ao entendimento de que os valores dos produtos disponibilizados pelas lojas têm valia 
muito elevada. É por isso que Leitão (2005) afirma que os shoppings centers são espaços para 
os “iguais”, nesse caso em termos de classe social. Outro ponto destacado é que os 
consumidores percebem o espaço do shopping center como um espaço de lazer e como as 
opções de lazer e alimentação são poucas, os consumidores consideram a estrutura da 
organização como não adequada. 

Ao serem questionados em pontos específicos do espaço físico do shopping, os 
entrevistados consideram o espaço adequado em relação a limpeza dos pavimentos, praça de 
alimentação e sanitários (PADILHA, 2014). Quanto as cores do ambiente, os consumidores 
destacaram que as cores utilizadas para a decoração do shopping center não são atrativas e 
sugeriram mudanças. Entretanto, alguns consumidores enfatizaram as cores como adequadas 
para que possam evitar distrações e otimizarem o seu tempo no local. Isto destaca mais uma 
evidência: uma possível distorção entre o entendimento do shopping center como espaço de 
consumo de produtos e dos consumidores como sendo consumo de um espaço de lazer. 

Um ponto importante a ser considerado é que as opiniões se dividiram igualmente em 
relação ao conforto. Para consumidores que perceberam este atributo como ‘’ruim’’, o 
shopping center não oferece um serviço de estacionamento com valores compatíveis ao 
serviço prestado, bem como frisam o mau funcionamento do ar condicionado em que nos dias 
frios permanece desligado e nos dias quentes não cumpre o papel de refrigeração. Isso reforça 
o argumento de segregação dos shoppings apresentado por Leitão (2005). 

Para os consumidores que perceberam (SOLOMON, 2002) o conforto como algo 
positivo, o local apresenta ilhas de descanso em seus pavimentos, com estrutura confortável e 
principalmente oferece segurança adequada em relação a outros tipos de comércio. Sendo 
assim, em relação a percepção sobre o conforto no espaço do shopping, há locais específicos 
que são considerados adequados para quem busca essa organização como um local de lazer, 
reforçando uma aparente dissonância entre as percepções dos consumidores sobre o que é um 
shopping e a estrutura dessa organização. 

Ainda, todos os entrevistados consideram a localização do shopping center como 
adequada, posto que, o shopping situa-se na região central da cidade próximo a outros 
serviços e considerado de fácil acesso em questão de compras, dado que este é localizado 
próximo à principal rua de comércio da cidade. Essa percepção (SOLOMON, 2002) evidencia 
o entendimento do shopping center como espaço de lazer e não de consumo de produtos. 

Sobre a ocupação dos espaços do shopping center, os entrevistados destacaram que há 
uma divisão temporal. De segunda à sexta feira há uma predominância de consumidores de 
serviços, especialmente alimentação, e aos finais de semana predominante de lazer, com mais 
jovens e famílias ocupando os espaços (LEITÃO, 2005). Essa divisão é percebida como 
reforçada pelas políticas do shopping com fomento a ocupação para alimentação das pessoas 
ao longo da semana. 

 

4.2 AS PERCEPÇÕES DOS TRABALHADORES DO SHOPPING CENTER 
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Para os trabalhadores, o shopping center não apresenta significativos diferenciais em 
relação a outros espaços de comércio varejista da cidade. Eles afirmaram que o único 
diferencial da organização é a variedade de serviços na área de alimentação. Para o 
desenvolvimento cotidiano de seu trabalho, os trabalhadores percebem que as cores e a 
limpeza do shopping facilitam o desenvolvimento de suas atividades (PADILHA, 2014). Ao 
contrário dos consumidores que não consideram as cores do shopping center como adequadas. 

Em relação ao conforto do espaço, assim como os consumidores, os trabalhadores 
destacaram que as “ilhas de descanso” espalhadas ao longo do shopping center e os espaços 
destinados exclusivamente para esse grupo, possibilitam maior conforto para o 
desenvolvimento de suas atividades, especialmente em relação ao silêncio. Outro aspecto 
destacado como importante é a localização do shopping (ALVES, 2011). Assim como os 
consumidores, a facilidade de acesso a outros espaços de comércio pela cidade determinada 
pela localização do shopping center é algo que influencia esse espaço de trabalho com uma 
boa percepção.  

Sobre o entendimento do shopping center como espaço de lazer, os trabalhadores têm 
a mesma percepção dos consumidores, enfatizando a diferença temporal para a ocupação 
deste local. Para eles, os finais de semana preenchem o shopping quase em sua totalidade 
enquanto que os primeiros dias da semana, dentre segunda e terça o público é reduzido. Isto 
se altera quando foi questionado a respeito dos horários de funcionamento. Neste ponto, 
foram considerados horários de maior movimento no período noturno durante a semana 
relacionado com a alimentação e cinema, enquanto que nos finais de semana do período de 
abertura e fechamento do shopping o movimento se mantém constante (MILAN et al, 2013). 
Essa dinâmica de ocupação do shopping center é alterada somente com eventos temáticos, a 
exemplo da feira de orgânicos e mostra de profissões. 

Por fazerem outra forma de ocupação do espaço do shopping center, os trabalhadores 
não percebem esse local como sendo predominantemente como um local de lazer, mas de 
consumo. Isso nos possibilitam refletir sobre como nossas percepções sobre a realidade é 
influenciada sobre como nos constituímos socialmente. Outro aspecto a se destacar, e que 
consideramos como uma limitação do estudo, é que a pesquisa foi realizada nas dependências 
do shopping center. Observamos ao longo da realização da pesquisa que os trabalhadores 
falaram menos e se expressavam menos em relação aos consumidores. Com efeito, os 
materiais resultantes para as análises também resultaram em quantidade menor para as 
discussões nesse artigo. 

Portanto, as percepções construídas sobre os espaços do shopping center, para os 
trabalhadores, têm uma dimensão de funcionalidade econômica mais predominante do que 
dos consumidores. Isso ocorre por estas percepções se constituírem para além da esfera 
transitória e efêmera, para uma percepção mais constante e fixa de uso destes espaços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi compreender as percepções de usuários e trabalhadores 
sobre o espaço dos shoppings centers. A partir do entendimento dos shoppings centers como 
locais híbridos (PADILHA, 2014), e das percepções como sendo produzidas por estímulos 
que são compreendidos e interpretados pelas pessoas (SOLOMON, 2002), considerando 
como esse processo ocorre coletivamente a partir de dois grupos sociais: os consumidores e os 
trabalhadores dos shoppings centers. O objeto de estudo foi um shopping center localizado na 
cidade de Maringá, Paraná. 



92 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

92 

 Conforma destacado por Alves (2011), o shopping center pesquisado foi percebido 
tanto por consumidores quanto trabalhadores como uma organização localidade em um centro 
econômico com bancos e outros comércios próximos. Sendo assim, é possível considerar com 
essa evidência que a cidade onde o shopping se localizada apresenta centralidades econômicas 
como as produzidas na década de 1980 para a expansão destes centros de consumo. 

 Também ficou evidente nas percepções dos entrevistados que, conforma destaca 
Leitão (2005), há uma tendência ao shopping ser ocupados pelos “iguais”. Isso fica evidente 
quando os relatos destacam que durante a semana e aos finais de semana tem grupos bem 
específicos e homogêneos que frequentam esses espaços. 

 Sobre a utilização dos espaços do shopping center, enquanto os trabalhadores 
destacaram as cores como agradáveis, isso não foi percebido pelos consumidores. É por isso 
que Solomon (2002) destaca que as percepções são construídas com base em estímulos que 
devem ser entendidos a partir da interpretação das pessoas. Como os grupos pesquisados 
fazem diferentes usos do espaço, essa diferença se tornou perceptível na percepção sobre o 
ambiente do shopping. 

 É preciso destacar que quando os questionamentos sobre as percepções dos 
entrevistados eram sobre questões fora do ambiente do shopping, essas percepções se 
aproximaram, a exemplo da localização. Já quando foi em relação ao ambiente interno do 
shopping, essas percepções foram diferentes. Isso ocorre, pois, consumidores e trabalhadores 
tem percepções próximas sobre o papel do shopping na cidade, mas consideram esse papel a 
partir de suas experiências sociais e cotidianas dessas organizações. 

 Os resultados da pesquisa indicam a necessidade de os gestores considerarem as 
diferentes percepções dos usuários do shopping a partir das experiências cotidianas que 
diferentes grupos sociais fazem dele. Se foram consideradas somente as percepções dos 
clientes, o ambiente pode não ficar adequado para os trabalhadores desenvolverem suas 
atividades. Caso somente as percepções dos trabalhadores sejam consideradas, o ambiente 
pode ser tornar desestimulante para o consumo, conforme destacaram os consumidores. O 
desafio do gestor é considerar as possibilidades de aproximações entre essas diferentes 
percepções que são relacionadas a estas organizações. 

 Outra discussão importante que apresentamos nesse trabalho é a noção de que as 
percepções podem ser consideradas pelas falas de cada pessoa, porém elas têm uma dimensão 
coletiva. Assim, é preciso considerar os vínculos a grupos sociais que consumidores e 
trabalhadores de shoppings center possuem. 

 Considerando uma das principais limitações deste estudo, ter realizado as entrevistas 
estruturadas no local de trabalho dos trabalhadores pesquisados, futuras pesquisas podem ser 
desenvolvidas fora desse ambiente para que seja possível outros estímulos e a identificação de 
outras percepções sobre os shoppings center, assim como para os consumidores também. 
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RESUMO 
 
Com a consolidação do capitalismo e o fenômeno da globalização crescendo cada vez mais, 
muitas pessoas saíram de seus países, em busca de novas oportunidades, novos horizontes, 
alavancagem de carreira, ou pelo espírito aventureiro, um processo que é chamado de 
expatriação. Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral é descrever os desafios enfrentados 
pelos estudantes expatriados. De acordo com as pesquisas, os estudantes expatriados estão 
sujeitos a uma série de desafios quanto a adaptação no país para onde ele está se transferindo. 
Desafios estes, que partem desde antes da saída do país de origem, que envolve a busca por 
informações sobre o país onde está sendo transferido, passando pelas dificuldades culturais no 
local, chegando até a readaptação do expatriado em seu país de origem. Foi utilizado a revisão 
de literatura em livros e artigos científicos para dar o embasamento teórico e fundamentar a 
pesquisa. Já para pesquisa em campo, foram realizadas entrevistas com alunos que passaram 
por um processo de expatriação recentemente. Foram destacados diversos desafios quanto à 
capacidade de adaptação do expatriado, tanto no âmbito organizacional, quanto nas relações 
interpessoais, e que a cultura local, língua, hábitos, costumes, normas e burocracia são 
elementos que constantemente foram mencionados como fatores decisivos no sucesso da 
expatriação. 
 
Palavras-chave: Expatriados. Expatriação. Expatriação voluntária. Cultura. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

Nas últimas décadas, com a consolidação do capitalismo ao redor do mundo surgiu a 

globalização. Um processo que representa a continuação da expansão mundializante 

originariamente inerente ao capitalismo (GORENDER, 1995). Empresas expandiram seus 

negócios ao redor do mundo, montaram sucursais em diversos países, ou até mesmo mudaram 

a matriz de suas empresas, buscando condições melhores de atuar no mercado mundial.  

O processo de globalização é o mais significativo acontecimento econômico, social, 

político e cultural que estabelece uma integração entre pessoas e países do mundo todo 

(BRUM e BEDIN, 2003). Por meio da globalização pessoas, empresas e até governos trocam 

ideias, informações, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos 

culturais pelo mundo todo. 

Em consequência desse processo de globalização, levando em conta a queda das 

barreiras de entradas de pessoas em outros países, as empresas passaram a enviar executivos 

para as filiais nesses países, com o objetivo de que essas pessoas reportem o conhecimento da 

matriz para as filiais, para que se consolidem no mercado local. Além disso, as empresas estão 

investindo nessa mobilidade, visando que o executivo aumente suas habilidades e 

conhecimentos (FREITAS, 2000). Esse processo de enviar profissionais a outros países com 

tempo e objetivos determinados é denominado expatriação.  

Alguns autores afirmam que expatriação também pode ser aplicada à todas as pessoas 

que saem de seus países com objetivo de alavancar suas carreiras profissionais com 

experiência internacional, sem a necessidade de intervenção de uma empresa, como no caso 

de atletas, acadêmicos, estudantes e artistas (SEBBEN; DOURADO, 2005 apud FILHO, 

LEMOS, FERNANDES E MOREIRA, 2016).   

Nos últimos anos, muitos jovens começaram a aderir a essa prática de expatriação 

visando alavancagem de suas carreiras, ou até mesmo pelo espírito aventureiro. O processo 

pode ser acionado por meio de agências que realizam programas de estudos e trabalhos em 

outros países, ou por meio do governo federal. No caso do Brasil há programas de bolsas, 

como o Ciência Sem Fronteiras e a CAPES, tanto para graduação quanto para programas de 

mestrado ou doutorado. Nessa consideração, o processo de expatriação não é simples. O fato 

de o estudante sair de seu país implica em diversos obstáculos a serem enfrentados antes 

mesmo do início da experiência.  

O tema desta pesquisa refere-se às dificuldades enfrentadas pelos estudantes 

brasileiros expatriados. O processo de expatriação é complicado visto que é bastante 
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influenciado por questões que envolvem a adaptação dessas pessoas - que já possuem uma 

cultura intrínseca - a uma cultura nova que ele não esteja habituado. Aspectos sociais e 

culturais são fatores que influenciam no processo de adaptação do estudante expatriado. O 

objetivo geral desta pesquisa, portanto, é descrever os desafios enfrentados pelos estudantes 

expatriados.  

 
2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 Neste item serão apresentados os conceitos que sustentam esta pesquisa e que deram 

embasamento teórico para o artigo. O capitulo está dividido em tópicos assim dispostos: 

expatriação, ajustamento intercultural dos estudantes expatriados e desafios culturais. 

 
2.1 EXPATRIAÇÃO 

 

A expatriação é um processo complexo, definido por diversos autores de forma 

semelhante. Basicamente compreende-se pela transferência de um profissional de um país 

para outro para exercer determinada função, por um período de tempo estabelecido com a 

organização no exterior (CALIGURI, 2000). Para Freitas (2000) a expatriação é a 

transferência de um executivo para outro país, por um tempo acordado superior a um ano, 

podendo ser seguida por outra expatriação ou encerrada com seu retorno ao país de origem. 

Mitrev e Culpepper (2012) afirmam que a expatriação é uma importante parte do fenômeno 

da globalização, com maior contingente de executivos e trabalhadores vivendo e operando 

fora das fronteiras do país de origem da empresa.  

O termo expatriação não é novo, visto que existem registros de profissionais 

expatriados desde o império romano. Segundo McCall e Hollenbeck (2003) esses povos 

mandavam encarregados para percorrer todo o império a fim de controlar as subsidiárias. O 

controle se dava na observação do trabalho, de acordo com as normas que vigoravam, por um 

princípio de honra ao pagamento de impostos.  

Tanure, Evans e Pucik (2007 p.176) ainda afirmam que “o sucesso da colonização de 

terras distantes residia na arte de preparar e enviar representantes de confiança para 

administrar subsidiárias”. Na visão dos autores, o processo de expatriação já se mostrava 

eficiente desde os tempos primórdios e os motivos que levavam o profissional a morar e 

trabalhar em outro país não se difere dos que levam profissionais e estudantes hoje em dia: 

acatar uma necessidade de organização, adquirir habilidades e conhecimentos, alavancar sua 

carreira, ou apenas exercitar o espírito de aventura. 
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Segundo Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) as organizações estão sempre 

buscando novas fontes de se obter vantagem competitiva, e vêm recorrendo a prática da 

expatriação. Os autores asseguram que as empresas buscam pessoas com alto 

desenvolvimento de suas habilidades individuais e capazes de coletivizá-las; pessoas aptas a 

exercerem papeis importantes nessa nova realidade de ambientes extremamente mutáveis, 

dinâmicos e complexos. 

Os estudos sobre expatriação de Doherty e Dickman (2008) sugere o termo ‘self-

initiated expatriation’, que envolve qualquer experiência internacional com objetivos 

profissionais sem necessidade de intervenção por meio da empresa atual que o profissional 

trabalha. “O termo ‘self-initiated’ indica uma decisão independente de experiência global, já o 

termo ‘expatriation’ se refere ao caráter temporal do fenômeno e à intenção de volta ao país 

de origem” (CASALASPRO, 2014, apud FILHO, LEMOS, FERNANDES et al, 2016, p. 

113.).  

Outros autores como Araújo et el (2012) fazem uma separação do termo 

“expatriação”. Eles afirmam que existem dois tipos de expatriados: os expatriados 

organizacionais, ou “EOs” e os expatriados voluntários, também chamados de “EVs”. Os 

“EOs” são os empregados de uma empresa enviados por ela para viver e trabalhar em outro 

país por um determinado período de tempo. Logo, os “EVs” são caracterizados por pessoas 

que atuam no exterior sem vínculo empregatício, ou estudantes. São chamados de expatriados 

voluntários em razão de não serem enviados, e sim, buscado viajar por iniciativa própria. Têm 

como principais motivadores questões de caráter individual, como a busca de experiências 

novas, autodesenvolvimento, alavancagem na carreira, entre outros.  

Gonzáles e Oliveira (2011) afirmam que o fenômeno da expatriação, entendido pela 

sua raiz etimológica latina (ex patria, “fora da pátria”), afeta a todos os indivíduos que 

residem temporária ou permanentemente em um país diferente daquele onde nasceram. Para 

Wagner (2009) a expatriação é uma experiência intercultural, psíquica e afetiva, que envolve 

o processo de desestruturação e reestruturação de conceitos empíricos, que se inserem no 

quadro sociocultural da atividade humana. Para viver essa experiência, o profissional 

internacional precisa estar aberto a novos experimentos, curiosidade diante do diferente, e 

certa abertura de espirito (FREITAS, 2000). 

 

2.2 DESAFIOS CULTURAIS 
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Então, como apresentado na seção anterior, o expatriado passa por um processo de 

adaptabilidade desde o seu país de origem até chegar em seu destino. É um processo longo 

que pode durar meses podendo chegar a um ano. Ao longo desse processo de adaptação, o 

expatriado passa por diversos obstáculos e desafios que ele deve enfrentar e ultrapassar para 

que consiga chegar ao nível de domínio, último estágio da adaptação, de acordo com Black et 

al (1988), Gonzáles e Oliveira (2011), Araujo et al (2013). Geralmente, esses desafios 

aparecem no estágio do choque-cultural. 

Mudar-se para outro país significa que a pessoa precisa construir uma nova vida, 

construir novos relacionamentos, e se familiarizar com o novo ambiente (NIEHUES, HAHN, 

SCHERER 2016). Constitui em renunciar ao estabelecido, dar significados diferentes a coisas 

que já eram familiares, se atentar a comportamentos comuns e corriqueiros que podem ser 

considerados inadequados, bizarros ou ofensivos (FREITAS, 2000). Ainda afirma que o 

contato com a cultura do outro expõe o indivíduo a riscos, a consciência de perdas e o coloca 

em confronto consigo mesmo. 

A antropologia refere-se à cultura como sistemas de significados compartilhados, 

através dos quais os diferentes grupos sociais compreendem e estruturam suas vidas 

individuais e coletivas (BARBOSA e VELOSO 2007). Os autores afirmam também que a 

cultura seria tudo aquilo que caracteriza os grupos sociais definidos em termos de sua 

especificidade, estando associados a uma sociedade e a um território.  

Hill (2005) ressalta que a cultura obedece a um sistema de valores e normas que são 

compartilhados por um grupo de pessoas e que juntos constituem a forma de viver. Valores 

representam ideias abstratas sobre o que o grupo acredita ser bom, correto e desejável 

enquanto as normas são regras sociais e orientações que determinam um comportamento 

apropriado em situações particulares.  

A ideia de cultura que este estudo levou em consideração é a de que a cultura, com 

suas crenças e valores, nos limites de normas e regras de uma sociedade, acompanha a pessoa 

quando ela migra para outro país. (BARBOSA, 2010).  

A interação com aspectos da cultura local, como comportamentos considerados não 

costumeiros e imprevisíveis, dispara reações de rejeição a nova cultura. Sentimentos de 

solidão, desconforto e a desilusão aparecem e podem causar ansiedade, stress e retorno 

prematuro (PEREIRA, PIMENTEL e KATO, 2005).  É isso que pode levar ao choque 

cultural, pois existem muitas diferenças no que diz respeito a valores e crenças entre culturas 

(COTA, et al, 2015). Quanto maior a diferença entre a cultura do país de origem e do país do 

destino maior é o choque-cultural, continua Pereira, Pimentel e Kato (2005). Por isso, é nesse 
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estágio da adaptação do expatriado, onde ocorre os maiores desafios. A noção de 

interculturalidade está ligada à ideia de tradução de uma cultura para outra. Atende-se pela 

concepção da relação entre culturas e da relação entre as diferenças, baseada na compreensão 

do outro (BARBOSA, 2010). 

Sobre os desafios que o expatriado enfrenta no choque cultural Read (1995) apud 

Barbosa (2010), faz algumas ressalvas: a primeira delas é a perda dos pontos de referência 

familiar, de noções de contexto, tempo e espaço; dificuldades na comunicação interpessoal e 

na impossibilidade de estabelecer e manter contato por conta dos problemas de contexto, 

códigos e de tradução; além de poder passar por uma crise de identidade pessoal, pois cada 

um percebe o mundo de certa maneira e organiza e utiliza as informações de acordo com a sua 

percepção. Quando se está em um ambiente cultural diferente, o expatriado pode não 

compreender o que os novos estímulos querem dizer, e não sabem lidar com a situação, 

criando crises e incertezas. 

Adler e Bartholomew (1992) propõe algumas competências culturais que um 

expatriado deve possuir para que possa enfrentar os desafios culturais e consiga ter sucesso 

em sua expatriação. A compreensão de negócios em todo o mundo; olhar o ambiente como 

uma perspectiva global; conhecimento sobre diversas culturas; trabalhar e estudar com 

pessoas de culturas diferentes e conseguir reter o conhecimento transmitido por elas; adaptar-

se à diferentes culturas; habilidades de interação intercultural; tratar pessoas estrangeiras 

como suas iguais. Estas são algumas das competências que os autores apontam que podem 

amenizar as crises e incertezas e ajudar os expatriados a superar os desafios num processo de 

expatriação.  

 

2.3 AJUSTAMENTO INTERCULTURAL DOS ESTUDANTES EXPATRIADOS 

 

Quando se analisa todo o processo de expatriação, um dos grandes obstáculos que 

surge é o ajustamento do expatriado no solo estrangeiro (SOUZA, 2015). O aumento do 

número de pessoas trabalhando e estudando em países estrangeiros tem exigido um grande 

esforço dos indivíduos na compreensão das diferenças culturais do ambiente onde ele está 

inserido (BARBOSA, 2010). Prestes e Rosembrock (2015) afirmam que trabalhar e estudar 

no exterior, especialmente em um meio cultural desconhecido, é uma experiência que expõe a 

pessoa a condições muito diferentes do seu país de origem, impactando, muitas vezes, na 

reestruturação da sua rotina. Distâncias sociais como burocracia, legislação, política e 
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governos se mostram, geralmente, de difícil entendimento para os expatriados, pois cada país 

se estrutura de acordo com a sua cultura.   

Zhang e Rentz (1996) estabelecem o ajustamento intercultural como a habilidade que 

o indivíduo possui de se adaptar a um ambiente cultural diferente, de forma eficiente e 

satisfatória para se sentir confortável como se estivesse em sua própria cultura de origem. 

Esse ajustamento envolve não só o do expatriado no ambiente de trabalho, nesse caso estudo, 

como também o ajustamento ao país e sua cultura local.  

Uma das pesquisas mais tradicionais sobre o ajustamento intercultural dos expatriados 

é apresentado por Black, Mendenhall e Oddou (1991). Eles afirmam que mudar-se de um país 

para outro geralmente envolve mudanças no desempenho individual do trabalho, a cultura 

corporativa em que as responsabilidades são executadas. Também pode envolver lidar com 

normas desconhecidas relacionadas a cultura geral, práticas de negócios, condições de vida, 

clima, alimentação, cuidados com a saúde, costumes diários e sistema político, além de 

enfrentar uma língua diferente no dia-a-dia. De acordo com os autores, o ajustamento 

intercultural possui duas etapas: o ajustamento antecipado e o ajustamento no país de destino.  

No que se refere ao ajustamento antecipado, o sujeito envolvido na expatriação 

abandona um contexto familiar para explorar um ambiente novo e desconhecido, carregado de 

dúvidas e incertezas. Com o objetivo de diminuir essas dúvidas e incertezas, o expatriado 

começa a buscar informações sobre o novo ambiente antes de iniciar a missão internacional, 

estudando a cultura, política, economia, o que serve para identificar comportamentos e 

atitudes esperados para a missão internacional (SOUZA, 2015). 

Quanto ao ajustamento no país anfitrião, os autores propõem que seja formado por três 

componentes: ajustamento geral que abrange o conforto com os aspectos gerais do país, tais 

como costumes, alimentação, e na vida cotidiana; ajustamento interacional que compreende o 

conforto e a familiaridade no relacionamento com os locais; e ajustamento no trabalho que 

engloba o conforto em relação ao trabalho, ou estudo desenvolvido com os locais (KUBO E 

BRAGA, 2013).  

Black (et al, 1991) observam que existem quatro tipos de adaptabilidade pelo qual o 

expatriado pode sentir mais ou menos dificuldades: Adaptabilidade Geral; Adaptabilidade 

Individual; Interativa-Profissional; e Cultura Organizacional. Quanto a Adaptabilidade Geral 

que envolve os aspectos culturais da sociedade e suas diferenças de valores básicos como 

religião, normas, crenças, papeis femininos e masculinos na sociedade. Logo, a 

Adaptabilidade Individual compreende as habilidades do indivíduo como auto eficácia, 

resistência ao estresse cultural, habilidade para se relacionar com pessoas diante das 
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diferenças culturais. O terceiro tipo de adaptabilidade, descrita pelos autores é Interativa-

Profissional que diz respeito à clareza de papéis e entendimento das tarefas, demandas, 

necessidades e deveres no novo ambiente profissional. O último refere-se a Cultura 

Organizacional, a diferença de como são organizadas, a cultura do lugar e o apoio social.  

Ao mesmo tempo, algumas pesquisam sugerem que o processo de adaptação do 

expatriado no país de destino aconteça em quatro etapas, conhecidas como “Curva-U” (Black 

et al 1988 apud Gonzáles e Oliveira 2011), visto na figura 1 

 

Figura 1 – Grau de adaptação: Curva-U 

 

Fonte: GONZÁLES e OLIVEIRA (2011) 

 

De acordo com a figura 1, o estágio inicial identificado como lua de mel (também 

chamado de encantamento), ocorre logo após a chegada ao país de destino, quando o 

expatriado se deslumbra com a nova cultura e ainda não vivenciou experiências 

decepcionantes. (ARAUJO, BROSEGHINI e CUSTODIO, 2013). Essa fase começa a se 

esvaecer na medida que o indivíduo encontra as primeiras dificuldades para se conduzir no 

novo ambiente e encaminha-se ao estágio do choque cultural.  

Segundo Gervasoni (2013) nesse estágio o expatriado defronta as incongruências 

entres os seus valores, e os do país que está residindo, o que pode criar um sentimento de 

rejeição do novo local. O terceiro estágio é quando o expatriado começa a dominar melhor o 

idioma, meios de locomoção pela cidade e aprende novos comportamentos mais apropriados à 

realidade local. O processo de adaptação se completa no quarto e último estágio, quando a 

pessoa conhece e consegue desempenhar os comportamentos esperados a tal ponto que lhe 
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permite amenizar a tensão e ansiedades anteriormente presentes devido às diferenças culturais 

(ARAUJO, TEIXEIRA, CRUZ e MALINI, 2012). 

Segundo Selmer e Fenner Jr. (2008) apud Araujo, Broseghini, Custódio (2013) as 

dimensões de adaptação de expatriados não são independentes – elas se influenciam 

mutuamente. De acordo com os autores há efeitos que influenciam e fazem com que um 

domínio da adaptação influencie o outro. A dificuldade com o domínio do idioma do país de 

destino pode afetar a adaptação quanto a interação com locais, acarretando dificuldades para 

resolver problemas no cotidiano, afetando assim sua adaptação geral.  

Joly (1996) aponta ainda a existência de mais um estágio de adaptação, quando o 

expatriado volta ao país de origem: o choque da volta. Para ele, o indivíduo expatriado pode 

ter dificuldades na re-inserção em sua cultura de origem. Isso porque, o processo de 

expatriação modifica as pessoas, ela passa a adquirir novos hábitos e incorpora novos traços 

culturais. O indivíduo que volta para casa não é o mesmo que saiu, e isso tem consequências 

tanto do ponto de vista pessoal, como social e profissional.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

 Uma vez definidos os objetivos deste artigo, este capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos utilizados para a coleta e análise de dados. A primeira técnica metodológica 

empregada é a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em materiais já elaborados e é subdividida em etapas, sendo: 

levantamento bibliográfico preliminar; elaboração do plano provisório de assunto; busca das 

fontes; leitura do material; fichamento; organização logica do assunto e redação do texto.  

 A segunda técnica utilizada no estudo é a pesquisa científica de caráter qualitativo, a 

qual consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas, que dão visibilidade ao 

mundo (DENZIN, LINCON, 2006). Ainda de acordo com os autores, esse tipo de pesquisa 

envolve uma abordagem naturalista e interpretativa do mundo, ou seja, os pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais e tentam entender ou interpretar os fenômenos 

em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. A pesquisa qualitativa tem suas 

raízes nas técnicas desenvolvidas pelos antropólogos e sociólogos em seus estudos sobre a 

vida em comunidades (TRIVIÑOS, 2012). 

 Triviños (2012) afirma também que a pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva 

e que as descrições dos fenômenos estão impregnadas pelos significados que o ambiente 

analisado lhes outorga, rejeitando expressões quantitativas e numéricas.    
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 A técnica utilizada para a coleta de dados são as entrevistas semi-estruturadas, que 

geralmente emerge de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses e que 

oferecem um amplo campo de interrogativas, vindo de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que o entrevistado vai respondendo às perguntas (TRIVIÑOS, 2012).  

 Segundo Duarte e Barros (2011) a entrevista semi-estruturada, que em seus estudos ele 

chama de semi-aberta, tem origem em um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao 

interesse da pesquisa. Partindo de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses 

relevantes à pesquisa, e que, em seguida, vão oferecendo amplo campo de interrogativas, fruto 

de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recém as respostas. 

 Marconi e Lakatos (1991) afirmam que a entrevista é um encontro de duas pessoas, 

com a finalidade de uma delas transmitir informações a respeito de determinando assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional. Os autores afirmam também que na 

entrevista semi-estruturada deve haver um roteiro abordando a problemática do estudo, mas o 

pesquisador tem a liberdade de realizar e alterar as perguntas ao longo da entrevista sondando 

as razões e motivos, podendo não obedecer a uma estrutura formal.  

 O instrumento de análise dos dados obtidos será através da análise de conteúdo que é 

definido por Triviños (apud BARDIN, 2009, p. 160) como um: 

“[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) das mensagens” (TRIVIÑOS apud BARDIN, 2009, p. 
160). 
 

 De acordo com Bardin (2009) a análise de conteúdo pode ser organizada em três fases: 

pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos. A análise previa é a 

fase da organização do conteúdo, em que se escolhe os documentos que serão submetidos à 

análise e a formulação das hipóteses. A segunda fase trata-se da exploração do material que 

consiste nas operações de codificação, desconto ou enumeração em função das regras 

previamente formuladas. O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação destes, 

consolidam a última fase e tem como objetivo de torna-los significativos e válidos.  

Um roteiro de entrevista foi montado e aplicado em três estudantes da Universidade 

Estadual de Maringá, que passaram por um processo de expatriação recentemente. Dois 

destes, estudam engenharia química e o outro, economia. Sabe-se que o objetivo desta 

pesquisa é identificar os principais desafios que um estudante enfrenta em um processo de 

expatriação, e por esta razão foram escolhidos para as entrevistas, pessoas que estudaram em 



104 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

104 

países distintos um dos outros. O intuito disto é obter uma abrangência maior dos dados, visto 

que cada país possui uma cultura diferente, e essa relação com a cultura local pode influenciar 

no sucesso da expatriação. O roteiro de entrevista possui nove perguntas, que tratam sobre o 

processo de adaptação, tanto no novo local, quanto no retorno; os principais desafios 

enfrentados, e os principais diferenças culturais que estes estudantes presenciaram.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste item são apresentados e analisados os dados coletados. 

4.1 ESTUDANTE A  

 O primeiro estudante entrevistado, do sexo masculino, possui 22 anos e cursa 

engenharia química em período integral. Ele estudou durante 11 meses na Universidade da 

Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, onde o idioma oficial é o inglês.  

 Preocupado principalmente com o clima, por se tratar do hemisfério norte, realizou 

pesquisas sobre a região onde iria morar antes mesmo de embarcar. O objetivo era estar bem 

preparado para o que iria enfrentar em termos de temperaturas, o que dialoga com Souza 

(2015). Ao chegar nos EUA, o estudante enfrentou alguns desafios quanto à alimentação, que 

se restringia a hambúrgueres e comida mexicana, dois pratos bem gordurosos e nada 

saudáveis. Ainda sobre a adaptação geral, o entrevistado notou diferenças em relação aos 

costumes das pessoas, que usavam seu tempo livre em uma sexta-feira para ficar em casa e ler 

um livro, hábitos que ele não estava acostumado no Brasil.  

 Em relação a comunicação em outra língua, o estudante não passou por dificuldades 

para transmitir suas ideias ou para entender o que as pessoas estavam lhe falando, no entanto 

fez ressalvas quanto à sua forma de se comunicar, dizendo que não conseguiu usar gírias ou 

absorver uma linguagem mais local, afirmando que seu inglês era formal. 

Quanto à adaptabilidade individual para criar relacionamentos com os norte-

americanos, afirmou ter feito muitas amizades e que isso não foi um problema. Ressaltou 

também as diferenças culturais entre os brasileiros e os norte-americanos, declarando que os 

norte-americanos são mais formais que os brasileiros, não possuindo um ‘espirito brincalhão’ 

como o nosso. 

Sobre as questões interativo-profissional e sobre a cultura organizacional da 

universidade onde estudou, o entrevistado declarou que passou por alguns desafios logo em 

sua chegada, pois diferente do que acontece no Brasil, os estudantes devem se matricular nas 

matérias em que desejam estudar durante o período letivo. Segue trecho:  
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[...] você não tem um horário pronto que nem você tem aqui na UEM, então 
eles... no sistema deles você tem que dar crash, você tem que pedir para o 
professor para entrar na matéria, tem que ter vaga na matéria, então você é 
eliminado se você não tiver esses pré-requisitos, notas, etc.[...] 
(ESTUDANTE A)  

Reitera também a diferença cultural organizacional, o que ele chamou de ‘College 

life’ , onde existe um contato aluno-professor muito menor do que no Brasil. Nos Estados 

Unidos o estudante passava cerca de uma hora diária dentro da sala de aula, porém dispunha 

de muitas horas na biblioteca e em monitorias, realizando as tarefas e trabalhos deixados pelos 

professores. Em outras palavras, o aluno é quem tinha que buscar o conhecimento.  

A função do professor era orientar e estimular a procura por conhecimento, já o papel 

dos alunos a de efetuar essa busca. Isso foi um dos maiores desafios e choques culturais 

enfrentados pelo entrevistado, exigindo tempo para entender como funcionava e um tempo 

ainda maior para habituar-se com esse método de estudos.  

Esse estilo “College life” faz com que o aluno possua um grau de independência muito 

maior em relação ao que ele tinha no Brasil. Além do fato de que é ele quem deve buscar o 

conhecimento, o aluno passa a morar dentro da universidade, sem a presença dos pais, 

fazendo com que sua autonomia seja muito maior do que possuía dentro da sua própria 

cultura, ou universidade.  

Outro ponto importante de ser ressaltado é a confirmação da investigação apresentada 

por Araujo, Broseguini e Custodio (2013), onde descreve os primeiros meses da expatriação 

como sendo a fase de encantamento. O entrevistado afirma:  

Sem dúvidas... no começo é maravilhoso, comer hambúrguer todo dia, vou 
tomar coca todo dia, que aqui é tudo liberado, sorvete, praia... professores 
muito bons, e andar de bicicleta. Aí chega uma hora que você pensa ‘’pô, 
andar de bicicleta de novo, tá um vento de 50km/h, um frio chato [...]’’ 
(ESTUDANTE A) 

 Ainda seguindo pela teoria da Curva-U de Black, et al (1988), o estudante também 

confirma a fase do choque-cultural, onde alega que após certo tempo, a fase do encantamento 

vai se esvaindo e as dificuldades vão se evidenciando e que essas diferenças culturais podem 

acarretar em grandes dificuldades e descontentamentos,  mas ameniza-se conforme avança na 

Curva-U, passando pela fase de adaptação, onde o estudante estará mais habituado com o 

local, população e a cultura para então conquistar a fase de domínio.  

 Os desafios enfrentados foram diversos. Desde a chegada ao país, quando se perdeu no 

aeroporto em Nova York, quase perdendo sua conexão aérea por não encontrar o portão de 

embarque correto, passando pela escolha de matérias, semana de provas e chegando ao seu 

maior desafio: a apresentação dos resultados da pesquisa em que estava realizando. 
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Apresentar noutra língua os resultados de uma pesquisa acadêmica para professores doutores 

demandou muito preparo acadêmico e psicológico.  

 Perpassando por Joly (1996), o entrevistado assegurou que sentiu muita dificuldade 

em se readaptar na volta ao Brasil, alegando também que sua inserção em outra cultura 

provocou mudanças em seu interior, visto que ele passou a incorporar hábitos e práticas da 

cultura norte-americana.  

Sem dúvidas, eu já não sou o mesmo que sai daqui e acho que nem vou ser, 
nem morando 10 anos no Brasil. Eu não sei se é só por isso, mas fui numa 
época em que eu estava em construção, tinha 19 anos [...] (ESTUDANTE A) 

 O fato do estudante ser muito jovem quando é expatriado, foi apontado como um fator 

relevante no processo de readaptação ao seu país. Ele afirma que pelo fato de ainda estar na 

fase de construção do seu caráter e de seus valores, a inserção em outra cultura faz com que 

ele absorva características e valores desta, e que isso o molda e faz com que ele seja diferente 

de pessoas que não enfrentaram um processo de expatriação. 

 

4.2 ESTUDANTE B  

 O segundo entrevistado estuda economia na Universidade Estadual de Maringá, possui 

21 anos e passou por um processo de expatriação, com duração de seis meses na Espanha, 

cuja língua falada é o espanhol.  

 O estudante afirmou que apesar do espanhol ser uma língua de origem latina, assim 

como o português, e ser relativamente parecida, sentiu muitas dificuldades na comunicação 

principalmente nos primeiros meses e que isso acarretou em certos desafios.  

Desafios estes que envolveram coisas simples do dia-a-dia, mas que em razão da 

dificuldade de comunicação, tornam-se complexos podendo a ser árduos, como a compra de 

passagens de ônibus para a cidade onde iria morar, ou encontrar o dormitório correto. 

Contudo, sabe-se que isso acarreta em dificuldades ainda maiores, como por exemplo as 

dificuldades de relacionamento.  

Assume que por conta dessas diferenças enfrentou dificuldades na comunicação 

interpessoal, o que impossibilitou estabelecer e manter contato por conta dos problemas de 

códigos, e de tradução, pontos que Read (1995) já havia apontado. Apesar de após certo 

período de tempo, o entrevistado ter compreendido a língua melhor, e ter conseguido superar 

essas dificuldades iniciais de comunicação, não conseguiu estabelecer relacionamentos com 

os espanhóis em razão de um ‘bloqueio cultural’ deles quanto aos intercambistas. 

Em relação ao andamento das aulas, o entendimento das tarefas e normas, o estudante 

fez questão de ressaltar as dificuldades logo no primeiro mês por conta da dificuldade com a 
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língua espanhola, o que confirma os estudos de Selmer e Fenner (2008), onde uma dimensão 

da adaptação pode influenciar em outros tipos de adaptação. Essas dificuldades só foram 

amenizadas após ele ter feito aulas de espanhol dentro da universidade a fim de conseguir se 

estabelecer confortavelmente diminuindo os problemas quanto a linguagem.   

Em relação as diferenças culturais, têm se como exemplo as ‘Siestas’. Siestas é como 

são chamados o período de tempo após o almoço, em que os espanhóis interrompem suas 

atividades para dormir, período em que pode durar até 3 horas no meio da tarde, o que faz 

diferir o horário comercial da Espanha quanto ao Brasil.   

Essa questão da Siesta, eu achei um absurdo isso ai... 3 horas no meio da 
tarde, sem fazer nada[...] então por conta disso o horário do comércio deles é 
bem estranho!! Das 13h as 16h tem a tal da Siesta, que eles param para 
dormir. Então o comércio abre das 10h às 13h e depois volta das 16h às 20h 
[...] (Estudante B). 

 Assegurou também que apesar das dificuldades com o idioma no começo de sua 

viagem, o entusiasmo de estar em um país totalmente diferente e com pessoas diferentes, 

fazem com o que os desafios não sejam tão estressantes a ponto de desistir, mas que conforme 

esse entusiasmo vai diminuindo através dos meses, as dificuldades começam a realmente 

incomodar e afetar em seu interior. Sentimentos como ansiedade, desconforto e solidão vão 

surgindo, mas que de acordo Pereira, Pimentel e Kato (2005) são normais, mas que exigem 

competências individuais para superá-las, conforme Adler e Bartholomew (1992) 

esclareceram.  

 Ao voltar ao Brasil, afirmou ter sentido dificuldades em se reinserir na cultura, visto 

que durante a expatriação, ele adquiriu hábitos e costumes que mudaram sua percepção da 

vida, e das coisas a sua volta. Alega que antes de sair do país não dava o valor necessário para 

coisas básicas do dia-a-dia, que muitas vezes passa despercebido, como a arrumação da casa, 

ir ao supermercado, entre outros hábitos e que ao chegar lá, realmente viu o impacto e o 

esforço necessário para fazê-lo.  

Portanto, acredita sim, no discurso de Joly (1996) onde aponta que o expatriado sente 

dificuldades ao voltar ao país de origem por conta das diferenças culturais e socioeconômicos, 

que ele teve de enfrentar enquanto estava fora e que isso leva a pessoa a realizar mudanças em 

si mesmo, e que essas mudanças podem ser mal interpretadas dentro da sua própria cultura.  

 

4.3 ESTUDANTE C  

 O último estudante entrevistado passou 10 meses estudando na França, onde a língua 

falada é o francês. Possui 24 anos, cursa engenharia química na Universidade Estadual de 

Maringá encontra-se atualmente no penúltimo ano.  
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 Em relação a adaptação geral ele faz alguns apontamentos importantes, como a 

dificuldade nos primeiros meses quanto a comunicação, afirmando que apesar de ter estudado 

francês durante mais de ano antes de embarcar, ao chegar lá enfrentou alguns desafios 

relacionados a isso. Aponta que um dos motivos para esses desafios seria a falta de contato 

com o francês, diferente do que acontece com o inglês, que desde crianças já temos em nossa 

grade escolar.  

 Um fator importante em relação a cultura francesa que teve algumas dificuldades para 

habituar-se, seria a hierarquização de respeito e o modo formal como os franceses são nas 

relações interpessoais. Afirma que o uso de palavras como “monsier” ao invés de “tu”  para 

com pessoas mais velhas era obrigatório, até mesmo no dia-a-dia, e o não uso era tratado 

como uma grande falta de respeito. O trecho abaixo confirma, e dá outro exemplo dos 

costumes que podem ser considerados desrespeitosos na cultura francesa:  

 

[...]eles têm uma relação muito formal com você, uma hierarquia de respeito 
que é bem diferente da nossa, tipo, você não pode chamar a pessoa mais 
velha de “você”, tem que sempre chamar de “senhor”, se não chamasse de 
senhor era um desrespeito, ou também, se você começar a comer antes das 
outras pessoas, é um sinal de desrespeito [...] (Estudante C). 
 

 A diferença cultural foi determinada por ele como o maior desafio que teve de 

enfrentar no período que esteve fora, exigiu tempo e preparo psicológico, e que causou 

algumas dificuldades. Em razão desta diferença o estudante afirma também que por demorou 

cerca de três meses para conseguir criar laços fortes de amizade, e que os franceses são muito 

mais frios e distantes em comparação com os brasileiros.   

 Ainda sobre as diferenças culturais que mais lhe chamaram atenção, ele destaca que os 

franceses possuem uma vida mais saudável e equilibrada, que a maioria se alimenta muito 

bem, pratica esportes, consegue estudar e ter uma vida social, e que eles conseguem balancear 

tudo isso com qualidade.  

 Quando questionado sobre a adaptação ao conteúdo das aulas, e à universidade, 

apontou que embora ele estivesse no mesmo período letivo equivalente quando chegou lá, 

teve dificuldades em algumas matérias, pois de acordo com ele, os franceses tinham uma base 

melhor de conteúdos nos anos anteriores, e que isso dificultou em certos momentos.  

 Também questionado a necessidade de pré-requisitos para se matricular nas aulas, 

afirma que teve que conversar com professores, e fazer testes de aptidões para conseguir se 

matricular em certas classes, em razão de não possuir alguns pré-requisitos necessários em 

virtude da diferença da grade curricular entre Brasil e França.  
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 Isso porque a universidade em que estudou possui especialização dentro da graduação, 

e que o aluno escolhe, de acordo com suas aptidões, pré-requisitos, histórico escolar, qual 

caminho ele quer seguir, no caso ele estuda engenharia química, ele possuía opções como 

aeronáutica, farmácia, ou ramo industrial, e que a escolha determinava as matérias em que ele 

deveria se matricular.  

[...] porque onde eu estava, tinha especialização, era uma faculdade com 
mestrado, então os dois últimos você formava, ou em aeronáutica, ou em 
farmacêutica, ou indústrias, então chegava lá e era uma conversa, por 
aptidão, e pré-requisitos, mas como eu não tinha esses pré-requisitos, eu 
conversei com os professores, e entrei no último ano de todos, me faltava 
conteúdo, mas eu consegui porque eu gostava das áreas. Eu sofri um pouco 
por causa disso. (Estudante C). 
 

 Sua adaptação foi de acordo com as pesquisas de Black et al (1988), pois afirma que 

apesar de no começo existir a fase do encantamento, ele apontou os primeiros meses como os 

mais desafiadores, em virtude do grande choque cultural. A comunicação, os hábitos, os 

horários, a burocracia e a alimentação foram pontos que destacou que exigiu muito dele logo 

nos primeiros meses, e afirma que o encantamento se intensificou quando esses desafios 

iniciais foram superados.  

 Destes desafios destacou a burocracia e o entendimento das normas, como sendo os 

mais complexos, em razão de que na França os assuntos mais importantes e legais são 

tratados vias cartas, e que isso o pegou de surpresa e despreparado, confirmando Hill (2005) e 

que acarretou em alguns problemas:  

[...] as coisas mais serias você tem que mandar carta, não tem e-mail, nem 
liga, nem nada. Tudo por cartas, para ser formal. Então eu não sabia disso, e 
foi um pouco complicado, acabei perdendo alguns prazos que tinha lá, 
porque eu não sabia como funcionava a comunicação desse tipo de coisa [...] 
(Estudante C). 

 Ao ser indagado sobre as dificuldades em sua volta ao Brasil, admite que sofreu um 

choque muito grande, talvez até maior do que quando chegou na França. Ao afirmar isso 

aponta que a sua inserção na cultura francesa provocou mudanças nos seus valores, e que no 

retorno ao seu país, essas mudanças ficaram evidentes.  

 Ele aponta que a consciência social, educação, respeito com o próximo e com o meio 

ambiente foi um dos valores que adquiriu da cultura francesa, e que quando chegou no Brasil 

e percebeu essa diferença, teve um impacto muito grande em si mesmo. Declara também que 

depois de sua experiência com a expatriação, sentiu-se isolado e deslocado em sua própria 

cultura, o que confirma os estudos de Joly (1996). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo objetivou identificar os principais desafios enfrentados por estudantes 

brasileiros que passaram por um processo de expatriação, e como aspectos sociais e culturais 

influenciaram em sua adaptação ao país-destino. 

É evidente que se adaptar a um país culturalmente diferente, requer capacidade de 

aprendizado. Diferenças e semelhanças são notadas e, dessa maneira, podem auxiliar ou 

dificultar a adaptação à cultura do país que acolhe. As regras no país-destino, as diferenças 

burocráticas, a culinária, os relacionamentos, etc. são algumas das dificuldades citadas pelos 

expatriados no processo de adaptação ao país-destino. 

 Com base na revisão teórica apresentada, é possível verificar que os aspectos culturais 

possuem grande relevância para o ajustamento do expatriado e para o sucesso da expatriação.  

Buscou-se compreender como essas diferenças culturais que abrangem a língua, os hábitos, 

costumes, regras e valores afetam no estudante expatriado e como isso pode determinar o grau 

de adaptação no país-sede e assim o sucesso da expatriação.  

Primeiramente, constata-se que a dificuldade com a língua falada no país pode gerar 

diversas dificuldades em vários aspectos da adaptação do expatriado, como nas relações 

interpessoais, nas relações com o local, no entendimento das normas e no andamento dos 

estudos. Por outro lado, o estudante que já possuir um conhecimento avançado sobre a língua 

falada consegue driblar muitos destes desafios iniciais, o que lhe dá um grau de conforto e 

satisfação com o local muito maior se compararmos com aqueles que têm de enfrentar os 

desafios relacionados a língua estrangeira.  

Em segundo, identifica-se os desafios relacionados as atividades desenvolvidas e ao 

entendimento das normas e burocracias dentro das universidades. De acordo com a pesquisas 

de campo, existem várias diferenças culturais organizacionais entre as universidades 

brasileiras e às estrangeiras, e que essas diferenças causam desafios e problemas no 

andamento das atividades e que demanda certo tempo para que haja um domínio do processo 

e dos métodos utilizados lá fora.  

Depois passamos para o entendimento das normas e leis, costumes e hábitos do país, e 

que gerou diversas dificuldades e desafios principalmente nos primeiros meses, mas que 

conforme essa relação com a cultura local vai melhorando, as relações interpessoais vão se 

criando, isso vai se amenizando gradativamente.  

Em relação aos estágios de adaptação descritos pela teoria da Curva-U apresentada por 

Black et el (1988), podemos confirmar a existência desses graus de adaptação, mas que o 
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tempo demandado em cada estágio, vai depender do domínio dos quatro tipos de 

adaptabilidade citadas pelo autor, e o grau de entendimento com a cultura local.  

Por fim, identificamos também os desafios enfrentados na volta do estudante ao país 

de origem, que se mostrou ser muito impactante. Foi percebido um choque cultural muito 

grande na volta ao país, em razão das mudanças que um processo de expatriação pode causar 

em um indivíduo, e que embora ele saia do país preparado para as mudanças que virão, ele 

não tem noção de que essas mudanças irão impactar nos seu valores e crenças e que ao voltar 

ao seu país de origem, muitas destes valores irão se confrontar, causando sentimentos de 

solidão, e deslocamento dentro de sua própria cultura, e que isso foi percebido nos três 

estudantes entrevistados.  

 A pesquisa abre precedentes para pesquisas futuras por conta da limitação constatada 

de informações sobre expatriação de estudantes, visto que grande parte das pesquisas 

encontradas foram sobre expatriados organizacionais, sua adaptação na empresa, e a 

adaptação de sua família no local. Uma abordagem interessante seria estudar a adaptação de 

brasileiros expatriados dentro das universidades estrangeiras e as diferenças entre os sistemas 

de ensino, regras e normas que eles possam enfrentam no decorrer de sua expatriação. Outro 

fator importante de destacar que pode interessar estudos futuros seriam a reinserção do 

estudante em sua própria cultura, ou a repatriação e como o estudante pode se preparar para a 

volta ao seu país. 
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RESUMO 
 
 
Este projeto trata das questões macro institucionais que balizam a forma como os agentes em 
um SAG atuam, orientando a conduta por meio de leis, regras, estatutos e normas. No estudo, 
busca-se discutir o amparo do ambiente macro aos direitos de propriedade no sistema 
agroindustrial do leite, notadamente no segmento que envolve fornecedores de embalagens e 
produtores. As macro instituições são influenciadores das ações realizadas pelos agentes de 
uma cadeia, bem como orientam a forma em que as relações de troca são coordenadas, 
considerando as características das transações (micro instituições). Neste contexto, a 
eficiência e a busca por vantagem competitiva estão amparadas nas relações entre agentes 
deste SAG, em que o segmento fornecedor de insumos, em específico, o de embalagens, 
exerce influência fundamental. Identificou-se por meio de pesquisa qualitativa e uso de dados 
secundários que o segmento fornecedor de embalagens, segue as orientações do ambiente 
macro institucional e é responsável por parte significativa dos custos de produtos desse SAG. 
Além disso, no ambiente macro institucional agentes influenciam nas transações e nas 
características das embalagens utilizadas. 
 
 
Palavras-chave: Nova Economia Institucional, ambiente institucional, macro instituições e 
sistema agroindustrial. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O leite é um produto consumido em todo o mundo e tem grande importância na alimentação 
humana. De acordo com as Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO, 2015), a produção de leite é considerada uma atividade capaz de fornecer alimento de 
alto valor nutritivo e gerar emprego em países em desenvolvimento. A produção de leite no 
Brasil mantém seu crescimento por décadas, sendo o quinto maior produtor mundial de leite 
de vaca, com projeções para produção de 2017 de 36.659 mil ton. (CONAB, 2016). O Sul foi 
é a região mais representativa do país, com maior taxa de mudança respondendo por 35,1% 
da produção nacional. Em 2015 o Paraná passou a o segundo maior produtor de leite do País, 
com a produção de 4,66 bilhões de litros, atrás apenas de Minas Gerais, com uma produção 
de 9,14 bilhões de litros de leite por ano (IBGE, 2015).  
Ao se considerar o Sistema Agroindustrial do leite, tem-se uma série de agentes que se 
relacionam entre si, e que estão envolvidos na produção, transformação e distribuição do 
produto, além de organizações de apoio e o ambiente institucional (CUNHA; SAES, 2005). 
Neste sentido, o entendimento de fatores que possam influenciar estas relações torna-se 
relevante, pois permite a verificação das estruturas que possibilitam a minimização de custos 
nessas relações e obtenção de maior eficiência. Além disso, o desempenho e a eficiência dos 
agentes que compõem este setor recebem interferência de determinações originárias de um 
ambiente institucional que ajustam o ambiente econômico, notadamente no segmento de 
produção e afetando, particularmente, o segmento de fornecimento de embalagens.  
Em uma ótica sistêmica, o SAG considera aspectos à jusante e à montante, observando duas 
perspectivas complementares de análise da Nova Economia Institucional (NEI): macro e 
micro institucional. A primeira, também conhecida como ambiente institucional, delimita a 
atuação e orienta a conduta dos agentes por meio de restrições formais (regras, leis 
constituições) restrições informais (normas de comportamento, convenções, códigos de 
conduta) e suas características de execução e direitos de propriedade (NORTH, 1994, p. 360; 
WILLIAMSON, 2000). A outra perspectiva, micro institucional, também denominada por 
arranjo institucional, organiza os agentes econômicos de um SAG de maneira a promover 
eficiência entre suas relações, recebendo influência do ambiente macro institucional que o 
rege (WILLIAMSON, 2000).  
Conforme Azevedo (2000), no setor agrícola, as macro instituições influenciam e acarretam 
efeitos sobre as ações das cadeias produtivas. Zylbersztajn e Farina (1999) afirmam que as 
cadeias de suprimento devem ser analisadas como um nexo de contratos em que a 
modelagem é resultado do alinhamento das características das transações (micro instituições) 
com o ambiente institucional (macro instituições). Neste contexto, considera-se que a 
eficiência e a busca por vantagem competitiva estão amparadas nas relações articuladas de 
agentes que fazem parte dos segmentos, em que o segmento fornecedor de insumos, de modo 
específico o de embalagens, exerce influência fundamental.  
O segmento fornecedor de embalagens é responsável por parte significativa dos custos de 
produtos em um sistema agroindustrial, além disso, colabora com incentivos para o 
desenvolvimento tecnológico e estabelecimento de estratégias. Assim, considerando as 
questões empíricas referentes ao comportamento do setor leiteiro, o papel das instituições de 
nível macro, e apreciando as abordagens teóricas da Nova Economia Institucional (NEI), 
levantou-se a seguinte questão de pesquisa: Como as macro instituições estão influenciando 
as relações envolvendo agentes dos segmentos fornecedor de embalagens e produtor no 
sistema agroindustrial do leite no Paraná. Assim, definiu-se como objetivo neste estudo: 
compreender como as macro instituições influenciam nas relações entre o segmento 
fornecedor de embalagens e o segmento de produção no SAG de leite no Paraná.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI) 
  
De acordo com Pondé (2007), a Nova Economia Institucional (NEI), apesar de ser 
predominantemente direcionada por uma abordagem econômica, procura combinar 
contribuições de distintas disciplinas, tais como economia, direito, administração ciência 
política, sociologia e antropologia, com o intuito de explicar a natureza, funcionamento e 
evolução de uma vasta variedade de instituições. Entre seus principais propósitos está o 
estudo da funcionalidade econômica e também das propriedades de eficiência de diversos 
tipos de arranjos institucionais, particularmente leis, contratos, formas organizacionais, 
assim como das circunstâncias econômicas que estimulam e provocam procedimentos de 
mudança institucional. 
Segundo Azevedo (2000), a Nova Economia Institucional envolve dois ambientes analíticos 
distintos: um é o ambiente institucional, ou seja, as macroinstituições, que estabelecem as 
bases para as interações dos seres humanos. A outra são as estruturas de governança, ou seja, 
as microinstituições, que são aquelas que regulam uma transação específica. 
A Instituição de Governança, que é focada em microinstituições, que são regimentos internos 
de uma empresa, tem seu maior interesse  em organizações de firma e mercado. (FARINA et 
al, 1997). O ambiente microanalítico é tratado nas vertentes da Economia de Custos de 
Transação, que surgem de características intrínsecas dos produtos e que não dependem da 
interação dos agentes ao longo do tempo, e na vertente da Teoria dos Custos de Mensuração, 
que são custos estáticos, sendo características das transações que não dependem do contexto 
do tempo em que se desenvolvem, agregando a maximização do valor na transação, pela 
garantia de direitos de propriedade (AZEVEDO, 2000). 
Sendo assim, os resultados teóricos empíricos acumulados pela NEI apresentam um 
instrumental significativo para um melhor entendimento das diversas conexões entre o 
sistema econômico e as instituições legais e jurídicas que dão condição às atividades e 
transações econômicas (PONDÉ, 2007). 
A finalidade principal da Nova Economia Institucional, na vertente denominada Economia 
dos Custos de Transação (ECT) é a de compreender o custo das transações como o gerador 
dos procedimentos alternativos de organização da produção, definido como governança, 
dentro de uma estrutura analítica institucional. Sendo assim, a unidade de análise essencial 
passa a ser a transação, que é o procedimento onde são firmados os direitos de propriedade. 
(ZYLBERSZTAJN, 1995). 
É a partir destes estudos que há a preocupação quanto à importância das instituições. 
Segundo North (1991), as instituições econômicas são as regularidades de conduta social, 
elas moldam e organizam as interações entre os indivíduos e grupos de indivíduos. Com isso, 
produzem parâmetros relativamente estáveis e definidos no procedimento do sistema 
econômico.  
São entendidas por instituições as restrições humanamente idealizadas que estruturam a 
interação da esfera política, econômica e social, criadas pelos seres humanos para estabelecer 
ordem e reduzir a incerteza de troca, fornecendo um alicerce de incentivos para a economia. 
Sendo assim, ela determina os custos de produção e os custos de transação, gerando 
rentabilidade e viabilidade da expansão da atividade econômica (NORTH, 1991). 
 
 
2.2 MACROINSTITUIÇÕES 
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As instituições podem se diferenciar em níveis analíticos, segundo Farina et al. (1997), 
sendo que há duas vertentes que compõem a Nova Economia Institucional. Uma é o 
Ambiente Institucional, que prioriza a análise de macroinstituições, que são as leis que 
regulam um país, estruturando os aparatos regimentais da sociedade, no qual a pesquisa será 
focada. 
Há, em toda sociedade, regras que estabelecem os limites sobre o comportamento dos 
indivíduos, em que o objetivo dessas regras é criar uma estrutura que permita a interação 
humana. As instituições são responsáveis pelas regras formais (constituições, leis e direitos 
de propriedade) e também pelas restrições informais (sanções, tabus, costumes, tradições e 
códigos de conduta), além dos mecanismos de garantia (enforcement) (NORTH, 1991). 
Essas regras são encontradas no âmbito político, social e econômico (SAES, 2000). 
De acordo com Saes (2000), regras formais são aquelas que são reguladas por algum poder 
legítimo, em que são obrigatórias para que haja ordem e o desenvolvimento de uma 
sociedade, como as leis, os estatutos das organizações e o conjunto de políticas públicas, 
dentre outros. Uma regra formal, não só tem importância pelo seu propósito, mas sim pelo 
modo que os agentes percebem sua imutabilidade (AZEVEDO, 2000). Conforme o autor, 
sua importância está na estabilidade das regras, seu conflito com as demais regras, e se essa 
for percebida como previsível. 
Se alguma regra for contrariada por algum grupo de interesse, sendo eles responsáveis pela 
ação de cumprimento das regras, em que há a capacidade de sua alteração, não haverá 
credibilidade na regra em questão (AZEVEDO, 2000). Sendo assim, conforme esse autor, se 
uma regra não for crível, ou seja, acreditável, os efeitos não devem ser esperados sobre o 
desempenho econômico, podendo haver incerteza nesse ambiente, reduzindo o nível de 
investimentos.  
As regras informais fazem parte de uma herança cultural, que são um conjunto de valores 
disseminados socialmente, podendo ser eles costumes, tradições e códigos tácitos de conduta 
(SAES, 2000). 
No contexto do regramento surgem os custos de transação. Custos de transação são custos 
que não estão ligados diretamente à produção, mas que surgem entre a relação dos agentes e 
quando há problemas de coordenação em suas ações, e também são todos os custos que não 
estão diretamente relacionados à transformação tecnológica do produto (FARINA et al, 
1997). De acordo com North (1991), isto se refere às instituições e a eficácia da aplicação, 
estando em conjunto com a tecnologia empregada, que determinam o custo de transação, 
sendo um fator determinante para o desempenho econômico. Dessa forma, as instituições de 
transações restringem os custos de transação por troca, ao passo que os ganhos potenciais do 
comércio são realizados. 
Quanto aos mecanismos de enforcement, identifica-se que esses, de acordo com North (1990) 
referem-se às garantias de cumprimento obrigatório das regras formais e informais, ou seja, 
garante a aplicação dos acordos e também a proteção dos bens e serviços. Na sociedade, 
ganhos podem ser obtidos com atitudes desonestas e oportunistas, tornando arriscada a 
existência em um ambiente de troca. Sendo assim, os mecanismos de enforcement, garantem 
não somente a realização dos termos de trocas, mas também a estabilidade social e a ordem 
em uma sociedade sem ter um aparato legal que possa agir coercitivamente (NORTH, 1990, 
1992). 
O ambiente institucional, as instituições de governança e os indivíduos se interagem, com 
isso, Williamson (1993, apud Farina et al., 1997) desenvolveu um esquema de três níveis. 
Conforme o autor, nesses níveis, são estabelecidas as relações de influência mútua, definido o 
modo pelo qual cada nível analítico se relaciona. Assim, as organizações, que são as 
instituições de governança, somente se desenvolvem dentro dos limites que é imposto pelas 
instituições.  
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3 O SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE 
 
De acordo com Zylbersztajn (2005), o Sistema Agroindustrial (SAG), são um conjunto de 
relações contratuais entre os agentes especializados e as empresas, tendo como objetivo a 
disputa do cliente final de certo produto, dentro do ambiente institucional e das organizações 
que dão suporte ao funcionamento dos sistemas. Dentro do SAG são estudados os agentes, a 
relação entre eles, os setores, as organizações de apoio e o ambiente institucional 
(Zylbersztajn, 2005). 
Os agentes mantém uma constante relação de cooperação e conflito (Zylbersztajn, 2005). 
Cooperando um com os outros, eles poderão depender do seu sucesso individual, mas também 
estarão se disputando, pois o consumidor final estará injetando fluxo monetário em todo o 
sistema, que serão distribuídos entre todos os agentes.  
Há vários tipos de agentes dentro do SAG, entre eles: a produção primária, que é a 
responsável por gerar a matéria-prima para as indústrias alimentícias; a agroindústria, que são 
responsáveis por fazer a transformação da matéria prima, podendo ser empresas familiares ou 
até mesmo multinacionais; o atacado, que concentram os produtos para os varejistas se 
abastecerem; o varejo do alimento, que distribuem os produtos em grandes centros; e por fim 
os consumidores, sendo o ponto focal para onde é direcionado o fluxo dos produtos do SAG 
(ZYLBERSZTAJN, 2005). 
Ao se considerar a produção do leite por essa lente, observa-se que, nos últimos anos, a cadeia 
do leite tem crescido constantemente, elevando a competitividade do setor através da 
tecnologia empregada. A cadeia sofreu várias transformações ao decorrer dos anos, havendo 
uma maior abertura de mercado e um considerável aumento da produtividade, sendo a 
representatividade do leite no sistema agroindustrial alta, com grande expressão econômica 
nacional (PACHECO et al, 2012). Dessa forma, a produção leiteira apresenta uma grande 
expansão em regiões potenciais que ainda estão em desenvolvimento. 
Dessa forma, identifica-se que a cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes dentro 
do sistema agroindustriais, sendo uma atividade de extrema importância para a geração de 
empregos e rendas, tanto no âmbito familiar (produtor rural), como no âmbito industrial. Na 
vertente econômica, a representação do SAG do leite vem crescendo cada vez mais perante as 
atividades do agronegócio (VIANA; RINALDI, 2010). 
 
 
3.1 AMBIENTE INSTITUCIONAL NO SAG DO LEITE.  
 
Segundo a Legislação de Fiscalização de Produtos Lácteos, a fiscalização sanitária de leite e 
de produtos lácteos é dividida em duas etapas, a industrialização e a comercialização. Na 
indústria, que é realiza vendas interestaduais e internacionais, o órgão fiscalizador sanitário e 
industrial é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DISPOA), a 
Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Já a indústria que realiza vendas intra-estadual, a fiscalização 
sanitária é estadual, e a indústria que faz vendas municipais, a fiscalização sanitária é feita 
pelo próprio município (DIAZ, 2011). 
Já na comercialização, ou seja, no mercado consumidor, a fiscalização dos alimentos é feita 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Além de 
fazer esse tipo de fiscalização, a ANVISA também é responsável por outros aspectos 
relativos dos alimentos, como aspectos microbiológicos e toxicológicos. A ANVISA tem 
como finalidade, promover a proteção à saúde dos brasileiros por meio da controle sanitário 
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da produção e da comercialização de produtos e serviços que são submetidos à vigilância 
sanitária (DIAZ, 2011). 
O Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL) é um conjunto de métodos 
que visam instituir e consolidar uma Política Nacional que incentiva a produção leiteira de 
alta qualidade, garantindo a segurança alimentar da população. Ela se efetiva por intermédio 
de fiscalizações dos produtores, com intuito também de agregar valor aos produtos lácteos 
aumentando a competitividade em novos mercados (PINTO, 2018). 
Dentro do PNQL, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como 
objetivo a fiscalização e inspeção do leite e seus derivados por meio do Serviço de Inspeção 
Federal. Além disso, os  programas de saúde animal, como o Programa Nacional de Controle 
e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, influenciam na qualidade do leite 
(PINTO, 2018).  
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem como intuito desenvolver um 
modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, onde são superadas as 
barreiras que limitam a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil (Embrapa, 2018). 
Dentro da Embrapa, há o LQL, que é o Laboratório de Qualidade do Leite que presta serviços 
de análise de amostras de leite cru para as indústrias, produtores rurais e cooperativas. Essas 
análises são feitas para avaliar a composição e qualidade higiênica do leite produzido e a 
situação da mastite subclínica no rebanho, além de dar suporte à identificação de problemas 
nutricionais e de manejo para melhor gerenciamento dos sistemas de produção. 
A atividade leiteira no Brasil sofre forte regulamentação em 2005, com a entrada em vigor 
da instrução normativa 51 (IN 51). Essa normativa entrou em vigor em 01 de julho de 2005, 
nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (FILHO; REICHERT, 2014). Como marco 
regulatório para a cadeia, tinha como intuito regular a produção, a qualidade, a coleta e o 
transporte do leite. Além disso, buscou classificar o leite nos tipos A, B, C, sendo 
Pasteurizado e Cru Refrigerado, com o objetivo de adequar a produção brasileira às 
exigências mínimas do padrão internacional estabelecido.  
Em substituição a essa normativa, entrou em vigor a Instrução Normativa 62 (IN 62), que foi 
concebida em 29 de dezembro de 2011, porém só entrou em vigor em 2012 (FILHO; 
REICHERT, 2014). A maior diferença da IN 62 em relação à 51 foi no padrão mínimo 
exigido de qualidade do leite,  estabelecendo novos padrões para a Contagem Bacteriana 
Total (CBT) e a Contagem de Células Somáticas (CCS). Observa-se que a CBT diz respeito 
ao indicativo da higiene da ordenha das vacas, e a CCS ao indicativo de sanidade na 
glândula mamária. 
Além disso, a IN 62 eliminou os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos 
leites tipo B e C, sendo que essa classificação não leva em consideração o teor de gordura do 
leite, tendo a nomenclatura de integral, semi desnatado e desnatado (FILHO; REICHERT, 
2014).  
 
 
4 METODOLOGIA 
 
A partir do objetivo proposto, o método mais adequado para o desenvolvimento desta 
pesquisa foi o de natureza qualitativa, pois tal estratégia de pesquisa está firmada na visão de 
que a realidade é construída pelos indivíduos interagindo em seus mundos sociais 
(MERRIAM, 2002). Além disso, conforme Godoy (1995) a pesquisa qualitativa enfatiza a 
perspectiva integrada, em que o pesquisador vai a campo objetivando captar o fenômeno a 
partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas. A tipologia deste trabalho é caracterizada 
como descritiva, que segundo Triviños (2007) tem como objetivo expor fatos e fenômenos de 
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determinada realidade e para isso, o pesquisador precisará previamente de informações sobre 
o que se pretende pesquisar. 
Neste sentido, foi utilizada a pesquisa documental (dados secundários) e bibliográfica. Quanto 
aos dados secundários, são dados coletados a partir de materiais já existentes, tais como 
documentos, revistas, jornais, coleções de artefatos, banco de dados, entre outras fontes. 
Assim, a obtenção dos dados secundários foi obtida por meio de órgãos responsáveis por 
reunir e controlar a legislação, informações, livros e revistas além de outras fontes referentes 
ao assunto estudado, tais como: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-PR, 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO. As fontes de dados 
serão selecionadas de acordo com critérios que são importantes para se compreender o 
fenômeno, assim como a propensão para a sua vinculação às premissas teóricas que 
fundamentam a pesquisa (DEMO, 2008).  
Neste sentido, buscou-se levantar o maior número de fontes, como um meio para caracterizar 
o macro ambiente do leite no segmento do agente fornecedor de embalagens e produtor do 
SAG leiteiro. Para a análise e interpretação dos dados coletados, foi utilizado o método de 
análise de conteúdo, como um conjunto de técnicas que analisa as comunicações por meio de 
processos ordenados e objetivos (BARDIN, 2009). Bardin (2009) indica algumas técnicas 
para a análise: (a) Pré-análise, com as definições do: tema, dos conceitos teóricos, objetivos, 
metodologia, organização dos dados secundários e revisão da bibliografia; (b) Exploração do 
material feita através da codificação por meio da classificação (intensidade e direção de 
ideias) e definição de categorias a serem trabalhadas e (c) Tratamento dos resultados obtidos e 
interpretação, buscando a condensação e o destaque das informações coletadas, culminando 
na assimilação do fenômeno no sentido de atender o objetivo da pesquisa. 
 
 
5 O SEGMENTO DE EMBALAGEM. 
 
5.1 AS MACRO INSTITUIÇÕES NO SEGMENTO DE EMBALAGENS DO SAG DO 
LEITE.  
 
É atribuída à ANVISA a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 
serviços que envolvam risco à saúde pública, dentre eles, embalagens para alimentos, de 
acordo com o artigo 8º da Lei n. 9782/99, e ainda fiscalizar as instalações físicas e 
tecnologias envolvidas no processo de produção (ANVISA, 2018).  
Os regulamentos que são atribuídos as embalagens são relacionados as embalagens em si e 
aos materiais que entram em contato direto com os alimentos. Nesse caso, há algumas 
normas que estabelecem princípios gerais que são referentes a esses materiais, que tem a 
finalidade de proteger os alimentos de agentes externos, de alterações, adulterações e 
contaminações. As empresas que fabricam as embalagens devem estar licenciadas pelo órgão 
fiscalizador sanitário da sua localidade atendendo aos regulamentos estabelecidos (ANVISA, 
2018).  
Esses regulamentos sobre embalagens são acordados entre os países do Mercosul, onde 
qualquer alteração nesse segmento terá que ser discutido entre esses países que entrará em um 
consenso. No Brasil, as embalagens em geral são isentas da obrigatoriedade de registro junto 
à ANVISA, de acordo com a Resolução RDC n. 27/2010, mas que devem atender às 
exigências definidas nos regulamentos técnicos em vigor (ANVISA, 2018). 
De acordo com o site Milkpoint (2018), a maior parte da inovação do setor lácteo vem do 
segmento de embalagens, advindo da tecnologia de ruptura que tem o poder de transformar o 
mercado. Há um tempo atrás, surgiu no mercado as embalagens cartonadas com a tecnologia 
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de processamento térmico de ultrapasteurização, popularmente conhecida com UHT, sua 
maior utilidade era permitir que o leite fosse distribuído em distâncias que fossem longe dos 
centros de distribuição. Esse tipo de embalagem também promoveu para os laticínios uma 
proteção eficiente a fim de garantir a qualidade por um longo prazo, não tendo a necessidade 
de conservantes e de refrigeração (MILK POINT, 2018). 
A ultrapasteurização também permitiu outra inovação, de acordo com a Milkpoint  (2018), o 
uso de embalagens PET, que apesar de representar uma pequena fatia do mercado, mudaram o 
visual das gôndolas de leite em supermercados. Algumas empresas começaram a utilizar esse 
tipo de embalagem para de diferenciar das embalagens cartonadas, com o intuito de garantir 
um melhor posicionamento no mercado, tendo uma grande aceitação por parte dos 
consumidores (MILK POINT, 2018). A Tetra Pak, para não ficar para trás, desenvolveu uma 
nova embalagem cartonada, a Tetra Evero, uma garrafa cartonada para leite, tendo como 
diferencial a aparência e um novo sistema de abertura, oferecendo maior segurança, por conta 
de um anel anti-violação e uma membrana na parte interna que é rompida no momento do 
torção da tampa (MILK POINT, 2018).  
Uma empresa do segmento de leite juntamente com uma fabricante de embalagens, recriou a 
idéia acima citada, tendo a mesma características de segurança, porém que ela ficasse 
inclinada permitindo que o leite fosse servido sem derramar e que não ficassem sobras de leite 
no interior da embalagem (MILK POINT, 2018). Essa mesma empresa inseriu na embalagem 
o QR code, que a partir do momento em que o código é captado, o consumidor é levado a uma 
página da internet que contém um vídeo que mostrava todo o processo do leite (MILK 
POINT, 2018).    
Outra inovação no segmento foi a Mixpack, uma embalagem que é flexível e que contém dois 
compartimentos capazes de manter separada a água do leite em pó, onde pode ser facilmente 
misturado ao ser rompido o selo interno. Esse tipo de embalagem, repaginada por outras 
empresas, em que essas podem ser fechadas novamente, além de ser atraente para adultos, tem 
um grande atrativo para as crianças, pelo fato de poderem apertar a embalagem (MILK 
POINT, 2018). Há também no mercado iogurtes e queijo cottagge com embalagens on-the-go, 
ou seja, produtos que podem ser consumidos em movimento permitindo que o consumidor 
possa enquanto está no caminho para o trabalho ou quando quiser comer algo rápido (MILK 
POINT, 2018). 
Esse grande número de inovações pode ser advindo da grande expansão de produtos lácteos 
na América Latina, pois de um valor de U$ 1,33 bilhão em 2016, é estimado que o setor esteja 
com uma Taxa Composta Anual de Crescimento de 12,90%, podendo chegar em até U$ 2,44 
bilhões até 2021. Outros fatores importantes para esse crescimento é a preocupação com a 
saúde, a mudança dos estilos de vida, o comércio eletrônico e o aumento de pessoas que 
tenham intolerância a lactose, ou seja, que são alérgicos a qualquer produto lácteo 
(LCBOLONHA, 2018). 
Segundo Sperandio (2018), para terem maior garantia ao efetuar transações, os processadores, 
além de terem contrato de compras, eles buscam manter relações de longo prazo com os seus 
fornecedores de embalagens, ou seja, utilizam de multiples enforcers (BARZEL, 2005 apud 
SPERANDIO, 2018) .  No caso da transação das embalagens, há relações de longo prazo, que 
são protegidas por aspectos legais ou por contratos, que na maioria das vezes, são acordos de 
atendimento aos padrões de qualidade por parte dos fornecedores. Notadamente, os aspectos 
legais, como a homologação por parte da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, e os 
requisitos de informação aos consumidores, contribuem para impossibilitam que buscas de 
apropriação de valor aconteçam. (SPERANDIO, 2018).  
De acordo com Sperandio (2018), os processadores utilizam variados tipos de embalagens 
para o fornecimento de produtos derivados do leite. Para cada tipo de produto, há uma 
embalagem que se ajuste a ele, contendo especificidades relacionados à sua composição e sua 
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arte impressa, que influenciam nas transações e no modo da organização do fornecimento das 
embalagens para compor a comercialização do produto final. Conforme a autora há 
diferenciados tipos de embalagens no SAG do leite, como: pote, caixa de cartão, flexível, 
garrafa, frasco, lata, bandeja, sache flexível, sistema sinpack e stand up pouche. 
O mecanismo de enforcement, pelo lado do processador, se efetiva através de multiples 
enforcers, compreendendo contratos, tanto formais quanto informais, relações de longo prazo 
e aparato legal (SPERANDIO, 2018). Segundo a autora, são envolvidos contratos que são 
sustentados em mecanismos de confiança, seguindo disposições legais, com a obrigação de ter 
as embalagens homologadas pelo órgão fiscalizador.   
De acordo com Sperandio (2018), no setor lácteo, os fornecedores de embalagens 
desenvolvem a sua relação com processadores através de contratos ou por meio do mercado 
spot, sendo que cada contrato tem seu atributo de especificidade para cada comprador, em que 
é levado em consideração o volume das vendas, a frequência em que ocorrem as compras e as 
negociações de preços. Conforme afirma a autora, dificilmente ocorrem divergências entre os 
contratos, e quando há, são acordadas, pois há uma parceria que se instala entre as partes.  
 
 
6 CONCLUSÃO 

Essa pesquisa teve como intuito estudar a relação entre o produtor de leite e o fornecedor de 
embalagens, com base em aspectos macro institucionais. Observou-se que a embalagem 
possui grande importância para o ganho de eficiência do SAG do leite. Entretanto, 
identificou-se que há carência de estudos sobre o modo de como a embalagem gera eficiência 
para esse tipo de cadeia produtiva, o que funcionou como um limitador para essa pesquisa 
pois não há muitas fontes para desenvolvê-la. 

A partir dos dados secundários coletados foi possível identificar que há uma grande variedade 
de embalagens que são utilizadas pelos processadores para a distribuição dos produtos lácteos, 
que são ajustadas a cada tipo de produto oferecido. Isso faz com que as especificidades, cujo 
regramento tem origem no ambiente macro institucional, se apresentem e influenciem nas 
transações entre esses agentes para compor o produto final. 
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RESUMO 
 
 
O objetivo do artigo é analisar os gastos públicos municipais do Ensino Fundamental e a sua 
relação com o desempenho do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) 
Educação e a Prova Brasil. A análise foi referente ao ano de 2013 para os 30 municípios que 
compõem a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), situada no 
Estado do Paraná. A pergunta de pesquisa que norteou o trabalho foi no sentido de identificar 
quais são as relações entre os gastos direcionados à Educação Fundamental e os indicadores 
IDHM - Educação e Prova Brasil em municípios que fazem parte da Amusep. O estudo utiliza 
abordagem quantitativa descritiva, com a utilização de software para Análise Envoltória de 
Dados (DEA). Como input (entrada de dados), foram utilizados os gastos por aluno e, como 
output (saída de dados), indicadores da Prova Brasil e do IDHM - Educação. Como resultado 
principal, o estudo destacou que a aplicação de recursos públicos municipais no Ensino 
Fundamental encontrou fracas relações entre gastos públicos e os indicadores de desempenho 
analisados, corroborando estudos anteriores.  
 
 
Palavras-chave: Educação. Indicadores. Desempenhos. Amusep. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As avaliações adotadas pelo governo brasileiro relativas à educação, como a Prova Brasil e o 
IDEB, são utilizadas como estratégias para avaliar os resultados da gestão. Além disso, as 
melhores notas obtidas pelos municípios têm sido amplamente divulgadas, bem como são 
estabelecidas metas bianuais de elevação de seus valores para os municípios de todo o País. 
 
A utilização desses indicadores tem levado alguns prefeitos a fazer uma relação que pode ser 
tendenciosa, ou seja, com a obtenção de maiores notas no IDEB, fazem relação direta com sua 
capacidade pessoal de gerir eficientemente os recursos públicos.  
 
Essa relação ocorre pelo fato de que os processos educacionais, especificamente para os 
alunos do Ensino Fundamental, embora relevante, não visam somente à aprendizagem nas 
áreas de Português e Matemática. 
 
Essa forma para identificar qualidade na educação, segundo relatório da UNESCO (2007), é 
resultado da relação insumos-processos-resultados, envolvendo relações entre recursos 
materiais e humanos. De forma mais detalhada, a qualidade na educação é resultado de 
processos de ensino aprendizagem, de currículos e de expectativas de aprendizagem. 
Considera-se, ainda que o desempenho do aluno não só nos aspectos de aprendizagem, mas 
também quanto a aspectos sociais, podem ser utilizados como forma de aferir alguma forma 
de qualidade que se pretenda identificar. 
 
De forma a compreender a importância da análise para a melhoria dos aspectos ligados a esses 
indicadores, esse estudo tem por objetivo analisar os gastos públicos municipais do Ensino 
Fundamental e a sua relação com o desempenho do Índice de Desenvolvimento Humano dos 
Municípios (IDHM) Educação e a Prova Brasil. A pesquisa analise os trinta (30) municípios 
que compõem a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense – Amusep, situada no 
Estado do Paraná. 
 
Diante deste contexto coloca-se a seguinte pergunta como orientadora desse estudo: quais as 
relações entre os gastos direcionados à Educação Fundamental e os indicadores de eficiência 
IDHM - Educação e a Prova Brasil em municípios que fazem parte da Amusep? 
 
O estudo é definido como pesquisa descritiva, com abordagem majoritariamente quantitativa, 
com a utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA) nos cálculos que visam identificar 
indicadores de eficiência dos gastos públicos. Não é objetivo elaborar qualquer análise quanto 
aos aspectos de gênero, raça, cor e de renda.  
 
Quanto a importância do estudo, deve-se ressaltar que a divulgação dos indicadores de 
desempenho, e suas correspondentes análises, atende o Inciso XIX do Artigo 2º. da Lei 
6.094/2007, que estabelece o Plano Nacional da Educação. Em acréscimo a essa obrigação, 
Castro (20070, p.127) acentua que “a divulgação das informações contribui para qualificar a 
demanda, desencadeando uma dinâmica de transformação na qual a sociedade torna-se o 
agente principal. 
 
Portanto, com esse estudo, pretende-se oferecer aos docentes que atuam no Ensino 
Fundamental algumas interpretações e reflexões sobre o quanto é preciso caminhar para que 
não somente a eficiência na aplicação dos recursos, mas também a eficácia quanto a 
proporcionar que os alunos matriculados nesse nível de ensino sejam, a longo prazo, pessoas 
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que conseguiram absorver conteúdos formais, mas, talvez até mais importante, diretrizes para 
se tornarem pessoas, de todas as formas, úteis à sociedade. 
 
Assim, este trabalho organiza-se, a partir da introdução, de um referencial teórico sobre a 
educação no Brasil e os indicadores de avaliação das políticas públicas, dos aspectos 
metodológicos para mostrar a trajetória da pesquisa e dos resultados alcançados. Por fim, 
estão apresentadas algumas conclusões. 
  

2 EDUCAÇÃO: DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO 
 
A relevância da educação e o seu reconhecimento como valor social é consenso em âmbito 
internacional. O Brasil, em consonância com a tendência internacional, aderiu à Declaração 
Mundial da Educação para Todos1, em 1990, e concentrou seus esforços para melhorar os 
índices de atendimento educacional, apontado por Arelaro (1998, p. 1048) como “um dos sete 
piores do mundo, em todos os níveis ou modalidades de ensino”.  
 
Em 1993, diante de resultados muito aquém dos esperados quanto à educação universal, 
erradicação do analfabetismo, entre outros, a Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos2 teve como objetivos dar continuidade ao debate, iniciado na Conferência de Jomtien, 
Tailândia, que teve a participação somente entre os 9 (nove) países em desenvolvimento mais 
populosos (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão). 
Esses países concentravam mais de 10 milhões de analfabetos e constituíam mais da metade 
da população mundial, incluindo dois terços dos analfabetos adultos e a maior parte das 
crianças que não têm acesso à educação, o que ficou conhecido como EFA-9- Education for 
All 9, segundo MEC (1994, p. 5 e 37). Mais uma vez, o Brasil figurava entre os que 
apresentavam a pior situação, na área da educação. Estes países afirmaram possuir 
“consciência plena que nossos países abrigam mais da metade da população mundial e que o 
sucesso de nossos esforços é crucial à obtenção da meta global de educação para todos” 
(MEC, 1994, p. 18) 
 
Até recentemente, as diretrizes educacionais, particularmente no Brasil, estavam focadas no 
ingresso massivo das crianças nas escolas do ensino fundamental, nas áreas mais pobres do 
país e priorizaram-se aspectos quantitativos em detrimento dos qualitativos, afirma Castro 
(2007). Segundo o 4° Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio 
(IPEA/PNUD, 2010) houve, nos últimos 15 anos, um aumento significativo das taxas de 
cobertura no ensino fundamental, de 82% para 94,9% entre crianças e jovens de 7 a 14 anos. 
Apesar desse esforço governamental em nível federal, estadual e municipal, os resultados em 
termos de desempenho deixaram a desejar (CASTRO, 2007). O Banco Mundial (2011) 
assumiu que algo de errado ocorreu nos direcionamentos propostos para a educação. 
 

                                                 
1 Essa Conferência, organizada pelo Escritório Internacional de Educação da Unesco, ocorreu em Jomtien na Tailândia, em 
março de 1990, foi regida pelo princípio de que “toda a pessoa tem direito a educação”, postulado na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (UNESCO et al.,2007). No Brasil, para assegurar a obrigatoriedade de matrícula; a idade de ingresso; 
a duração dos níveis de ensino; processos nacionais de avaliação do rendimento escolar; entre outros, foram criados 
programas, como: “Acorda Brasil! Tá na hora da escola”, “Aceleração da Aprendizagem”, “Guia do Livro Didático” e 
“Bolsa-Escola”. No campo da gestão, houve a municipalização do ensino, entre outros.  
2 Realizada em Nova Delhi, na Índia, de 13 a 16 de dezembro de 1993, buscou avaliar os compromissos assumidos em 
Jomtien, em 1990. Nela, o Brasil apresentou o Plano Decenal de Educação Para Todos:1993 a 2003, que teve como ponto de 
partida os princípios contidos na Declaração de Jomtien (MEC, 1994, p. 12) e tinha como objetivos eliminar o analfabetismo 
e universalizar o ensino fundamental, nos próximos 10 anos. 
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Além da importância individual da educação em si, a UNESCO (2007) e Menezes Filho e 
Amaral (2009) afirmam que níveis de renda mais alta estão associados a um maior nível 
educacional. Nesse aspecto, existe um relativo consenso entre os estudiosos de que a oferta da 
educação, particularmente, a fundamental, é de responsabilidade de competência do Estado, 
especificamente para as classes menos favorecidas em países sub e em desenvolvimento. 
 
Se existir a qualidade da educação para essas classes menos favorecidas, estas poderão ter 
maiores possibilidades de aprimorar capacidades e conhecimentos que permitam criar e 
manter relações pessoais positivas, além de obter maiores e melhores condições no mundo 
econômico. Nesse caso, o que pode ser traduzido como melhoria das condições materiais de 
vida (CASTRO, 2007). 
 
Como aprimoramento das diretrizes nacionais criou-se o Plano Nacional de Educação (PNE) 
por meio da Lei n°. 10.172/2001 e a Lei nº 11494/2007 instituiu o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), no intuito de garantir os recursos públicos 
necessários para o alcance das metas de alfabetização e da tão almejada melhor qualidade da 
educação. 
 
No Brasil, mesmo que os entes federativos compreendem, e até façam constar em documentos 
oficiais, sejam na Constituição Estadual, nas Leis Orgânicas Municipais, além de outros 
documentos que definem diretrizes para a Educação, alguns resultados destacados por 
indicadores ainda denotam fragilidades quanto a qualidade, no caso desse estudo, no Ensino 
Fundamental (FRANCO, ALVES e BONAMINO, 2007). 
 
Talvez até como uma das consequências de problemas no Ensino Fundamental, os resultados 
no Ensino Superior também deixam a desejar. Esse aspecto é destacado em estudo 
desenvolvido por instituição britânica denominada Quacquarelli Symonds (QS), quando 
assinala que nenhuma Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira está entre as 100 
melhores do mundo. 
 
Mesmo com as políticas executadas, quanto a destinação de recursos públicos, na Figura 1 a 
seguir, Souza et al (2015) assinalam que o Brasil investe cerca de um terço do valor que é 
investido, em média, quando comparado com países componentes da OCDE. 
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Figura 1: Investimento em educação no Brasil em comparação com os países da OCDE. 
Fonte: Souza et al (2015). 

 
Esses mesmos autores ainda destacam que o Brasil investe US$ 2.985, aproximadamente R$ 
9.402,75 por estudante, sendo que esses mesmos países que fazem parte da OCDE investem, 
em média, US$ 8.952, cerca de R$ 28.198,80. 
 
Quanto a aspectos de gastos públicos, é necessário abordar que os entes federativos não 
podem apenas decidir pelo aumento para alguma prioridade. Mesmo que a CF/88 determine 
gastos mínimos para a educação, existem limites máximos definidos pela Lei Complementar 
101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que também define 
responsabilidades e penalidades para o gestor público. 
 
Reconhecida a importância da educação, a soma de esforços para universalização do ensino e 
o papel fundamental do Estado é preciso buscar os melhores resultados na aplicação de 
recursos públicos, em outras palavras, a otimização dos recursos aplicados. Esses melhores 
resultados podem ser definidos pelas palavras eficiência e eficácia. No entanto, no caso do 
Ensino Fundamental, é extremamente complexo compreender esses resultados, pois existem 
vários aspectos que os influenciam (DELGADO e MACHADO, 2007). 
 
Por outro lado, pode-se considerar que se os indicadores3 IDHM e IDEB, assim como a Prova 
Brasil, podem ser utilizados para analisar tanto os processos quanto os desempenhos dos 
alunos do Ensino Fundamental. A melhora deles pode ser então, considerado como algum tipo 
de eficiência. Quanto a eficácia, o reconhecimento de algum indicador na área da Educação 
passa por análises de vários outros aspectos que não fazem parte desse estudo, tais como cor, 
raça, perfil socioeconômico das famílias e dos alunos. Nesse caso, adota-se o conceito de 
eficiência como a virtude ou característica de se conseguir o melhor rendimento com o 
mínimo de erro e/ou dispêndios de energia, tempo, dinheiro e meios (RECH, COMUNELO e 
GODARTH, 2014). 
 
   
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
O estudo ficou delimitado à Educação Fundamental pelas seguintes razões: (a) a educação 
contribui para melhorar a saúde, reduzir a criminalidade, diminuir a incidência de gravidez 
entre os adolescentes, maior coesão social, etc.; (b) existe um consenso internacional e 
nacional de que a Educação Fundamental é extremamente importante, pois, possibilita a base 
de conhecimento mínima para a melhoria individual bem como cria condições para o 
desenvolvimento econômico nacional; (c) no Brasil, com recursos para a educação 
assegurados pela legislação de 25% da receita, entende-se que é necessário verificar os 
resultados concretos do uso desse recurso assim como criar indicadores de acompanhamento 
desses gastos, para verificar a alocação e a sua qualidade; e (d) não existe uma diretriz única 

                                                 
3 Os indicadores fornecem uma base para a avaliação e o monitoramento de políticas públicas e possibilitam um 
melhor acompanhamento, por parte da sociedade, dos resultados alcançados (JANUZZI, 2008). É uma 
ferramenta poderosa de administração e gestão pública, não somente para os formuladores de políticas, mas 
também para aumentar o controle social e transparência das intervenções e das ações do setor público 
(SCANDAR NETO et al, 2006, p. 9) 
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de gestão pública4 para a oferta da educação municipal. Esta se realiza com estratégias 
distintas de alocação dos recursos que podem proporcionar retornos diferentes, em termos de 
qualidade para a sociedade.  
 
Quanto a abordagem da pesquisa, caracteriza-se como quantitativa e descritiva, pois utiliza 
ferramentas estatísticas para extrair informações dos dados obtidos (DALFOVO, 2008). Os 
dados se referem a 30 municípios componentes da Amusep. Foram obtidos de fontes 
secundárias nos sites do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 
apoio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPE). 
 
Os dados obtidos foram os seguintes: 1) gastos totais, e por aluno, direcionados à Educação 
Fundamental; 2) alunos matriculados; 3) IDEB; 4) População municipal; 5) IDHM médio; 6) 
IDHM – Educação; e 7) Prova Brasil. Os dados correspondem ao ano de 2013, pois ainda 
várias prefeituras não entregaram os relatórios referentes ao ano de 2014. 
 
Para tratamento estatístico dos dados quanto a identificação do indicador de eficiência, foi 
utilizada a Análise Envoltória de Dados (DEA), com o apoio do software denominado de 
Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), elaborado pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O DEA é um procedimento matemático para dimensionar as eficiências de 
determinados setores, em princípio, bastante utilizada em análises de processos industriais 
(CASADO, 2007). 
 
O objetivo principal do DEA é apresentar o indicador de eficiência entre recursos consumidos 
e resultados obtidos. Para a utilização dessa ferramenta é necessária a definição de entradas, 
ou inputs, e saídas, ou outpts. Como entradas foram utilizados os gastos públicos por aluno, 
na área da Educação Fundamental de cada município. Como saídas, foi utilizado a média 
geral que cada município alcançou na avaliação que apura o desempenho em conhecimentos 
de Português e Matemática (Prova Brasil), e o IDHM Educação. 
 
Cabe ressaltar que a gestão dos recursos pode ter impactos nos indicadores de eficiência 
analisados nesse estudo. No entanto, como outra delimitação, esse estudo não tem o objetivo 
de apresentar qualquer análise sobre a gestão dos recursos aplicados no Ensino Fundamental. 
 
4 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
De acordo com o IBGE, em 2014 o Estado do Paraná possuía 11.081.692 habitantes. No 
Censo de 2010 existiam 1.232.629 pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam o Ensino 
Fundamental. No Quadro 1 estão os gastos totais com educação, a população e os gastos por 
habitante, referente ao ano de 2013, conforme dados do IBGE. 
 
A análise dos dados inicia pela apresentação dos gastos totais com Educação Fundamental, 
efetuados por cada município. Em seguida estão os gastos por aluno. 

 
 

                                 Quadro 1 – Gasto com Educação Fundamental por Município – 2014 

MUNICÍPIO 
GASTO COM  
EDUCAÇÃO 

 Part. 
% 

HABITANTES  
Part. 
 % 

GASTO  
POR 

Part. 
%  

                                                 
4 A gestão trata dos mecanismos de decisão para a captação (receita) e a alocação (despesas) de recursos 
públicos, de maneira que as administrações públicas alcancem a eficiência e a eficácia, pois, as decisões sobre a 
sua alocação interferem na qualidade dos resultados. 
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(R$) HABITANTE 
(R$) 

ÂNGULO 766.990,58 0,66% 2.954 0,38% 259,64 175,65% 

ASTORGA 3.621.900,62 3,13% 25.745 3,29% 140,68 95,17% 

ATALAIA 1.039.046,14 0,90% 4.010 0,51% 259,11 175,29% 

COLORADO 3.763.643,29 3,26% 23.402 2,99% 160,82 108,80% 

DOUTOR CAMARGO 893.509,14 0,77% 6.024 0,77% 148,32 100,34% 

FLORAI 657.279,99 0,57% 5.149 0,66% 127,65 86,36% 

FLORESTA 1.655.424,82 1,43% 6.324 0,81% 261,76 177,08% 

FLORIDA 666.050,23 0,58% 2.650 0,34% 251,33 170,03% 

IGUARACU 1.211.559,17 1,05% 4.205 0,54% 288,12 194,91% 

ITAGUAJE 1.131.228,54 0,98% 4.659 0,60% 242,80 164,26% 

ITAMBE 890.638,41 0,77% 6.173 0,79% 144,27 97,60% 

IVATUBA 754.244,91 0,65% 3.159 0,40% 238,76 161,52% 

LOBATO 751.480,60 0,65% 4.626 0,59% 162,44 109,89% 

MANDAGUACU 6.036.320,51 5,22% 21.156 2,70% 285,32 193,02% 

MANDAGUARI 5.998.504,26 5,19% 34.006 4,35% 176,39 119,33% 

MARIALVA 4.833.407,20 4,18% 33.794 4,32% 143,02 96,76% 

MARINGA 38.998.376,40 33,73% 385.753 49,32% 101,09 68,39% 

MUNHOZ DE MELO 1.075.083,48 0,93% 3.857 0,49% 278,73 188,56% 
NOSSA SENHORA DAS 
GRACAS 1.115.291,83 0,96% 4.053 0,52% 275,17 186,15% 

NOVA ESPERANCA 4.804.226,00 4,16% 27.678 3,54% 173,57 117,42% 

OURIZONA 948.338,89 0,82% 3.482 0,45% 272,35 184,25% 

PAICANDU 6.411.562,75 5,55% 38.385 4,91% 167,03 113,00% 

PARANACITY 2.975.233,25 2,57% 10.863 1,39% 273,88 185,28% 
PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO 550.436,84 0,48% 5.056 0,65% 108,86 73,65% 

SANTA FE 2.001.749,72 1,73% 11.158 1,43% 179,40 121,36% 

SANTA INES 581.649,28 0,50% 1.804 0,23% 322,42 218,12% 

SANTO INACIO 1.115.062,00 0,96% 5.455 0,70% 204,41 138,28% 

SAO JORGE DO IVAI 955.683,38 0,83% 5.671 0,73% 168,52 114,00% 

SARANDI 15.565.954,04 13,46% 88.365 11,30% 176,15 119,17% 

UNIFLOR 3.854.133,66 3,33% 2.570 0,33% 1.499,66 1014,51% 

TOTAIS 115.624.009,93 100,00% 782.186 100,00% 147,82 100,00% 
  Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPE). 
 
Desse quadro 1 podem ser destacados alguns aspectos. O total de recursos públicos dos 30 
municípios em 2013 foi de R$ 115.624.009,93, constituindo o valor de R$ 3.854.133,63 (R$ 
115.624.009,93/30), médio por município, e de R$ 147,82 (115.624.009,93/782.186) médio 
por habitante. Acima da média de recursos estão somente 8 municípios. O município de 
Maringá é o mais populoso e o que possui o maior volume, no percentual de 33,73%. Já 
Uniflor é o município com menor população, aplicando somente 3,33% do total, mas, 
unitariamente destoou fortemente dos demais, sendo superior aos gastos médios em R$ 
1.351,84 (R$ 1.499,66 – R$ 147,82), correspondendo a 914,52% a mais (R$ 
1.351,84/147,82). 
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Além de demonstrar grandes diferenças entre a população, o quadro também apresenta 
distâncias relevantes entre vários municípios quanto a destinação de recursos para o Ensino 
Fundamental. Proporcionalmente ao total, o município que mais aplicou foi Maringá, com 
33,73%. Já em termos de valor unitário, Maringá foi inferior a média geral em 31,61% (R$ 
147,82 – R$ 101,09 = R$ 46,73/R$147,82)). O que menos aplicou foi o município de 
Presidente Castelo Branco, com 0,48% proporcionalmente ao total de todos os municípios. 
Por outro lado, esse município, unitariamente, foi inferior a média geral em R$ 26,35 (R$ 
147,82 – R$ 108,86 = R$ 26,35). Portanto, unitariamente, aplicou mais do que Maringá, já 
que esse município é o mais populoso, ao considerar que a média de gastos por habitante é de 
R$ 147,82. Embora representando 3,33% do total dos municípios, em termos unitários, o 
município de Uniflor, quando destina o total de R$ 3.854.133,66 é o que mais investiu, por 
aluno, dentre os 30 municípios da associação. 
 
O Quadro 2 apresenta os gastos totais com educação; os alunos matriculados no Ensino 
Fundamental; os gastos por aluno, assim como a média geral no IDHM em 2013. 
 
 Quadro 2: Gastos por aluno e o desempenho no IDHM – 2013 

MUNICÍPIO 
GASTO COM 
EDUCAÇÃO 

ALUNOS 
MATRIC  

GASTOS 
 POR 

 ALUNOS 

IDHM 
Médio  

IDHM - 
Dimensão 
Educação 

IDHM - 
Dimensão 

Renda 
ANGULO 766.990,58 125 6.138,86 0,721 0,644 0,705 

ASTORGA 3.621.900,62 737 4.911,45 0,747 0,675 0,754 

ATALAIA 1.039.046,14 166 6.260,36 0,736 0,660 0,707 

COLORADO 3.763.643,29 686 5.486,89 0,730 0,649 0,747 

DOUTOR CAMARGO 893.509,14 174 5.124,74 0,746 0,702 0,704 

FLORAI 657.279,99 86 7.601,43 0,745 0,656 0,739 

FLORESTA 1.655.424,82 250 6.614,33 0,736 0,691 0,707 

FLORIDA 666.050,23 116 5.730,08 0,732 0,679 0,707 

IGUARACU 1.211.559,17 142 8.556,95 0,758 0,732 0,714 

ITAGUAJE 1.131.228,54 209 5.418,71 0,707 0,664 0,672 

ITAMBE 890.638,41 213 4.173,78 0,746 0,703 0,691 

IVATUBA 754.244,91 94 8.052,36 0,766 0,748 0,718 

LOBATO 751.480,60 143 5.255,73 0,744 0,692 0,708 

MANDAGUACU 6.036.320,51 1.046 5.772,30 0,718 0,625 0,717 

MANDAGUARI 5.998.504,26 1.180 5.081,80 0,751 0,689 0,732 

MARIALVA 4.833.407,20 917 5.271,98 0,735 0,666 0,733 

MARINGA 38.998.376,40 7.039 5.539,97 0,808 0,768 0,806 

MUNHOZ DE MELO 1.075.083,48 146 7.350,00 0,726 0,634 0,704 
NOSSA SENHORA 
DAS GRACAS 1.115.291,83 154 7.224,13 0,709 0,631 0,679 

NOVA ESPERANCA 4.804.226,00 1.026 4.684,57 0,722 0,628 0,723 

OURIZONA 948.338,89 117 8.072,58 0,720 0,644 0,721 

PAICANDU 6.411.562,75 1.561 4.106,60 0,716 0,632 0,697 

PARANACITY 2.975.233,25 975 3.050,82 0,717 0,638 0,689 
PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO 550.436,84 113 4.858,85 0,713 0,608 0,695 

SANTA FE 2.001.749,72 374 5.355,32 0,705 0,601 0,721 

SANTA INES 581.649,28 65 8.939,65 0,717 0,659 0,675 

SANTO INACIO 1.115.062,00 141 7.926,68 0,739 0,641 0,746 
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SAO JORGE DO IVAI 955.683,38 135 7.058,55 0,743 0,696 0,727 

SARANDI 15.565.954,04 3.894 3.997,82 0,695 0,579 0,681 

UNIFLOR 606.831,72 71 8.529,64 0,720 0,655 0,690 

TOTAIS 115.624.009,93 22.095 182.146,93 21,97 19,889 21,409 
Fonte: Pesquisa na base de dados do SIOPE (2015). 
                      
Somando-se os valores destinados por aluno, teremos o total de R$ 182.146,93. Dividido pela 
quantidade de 30 municípios, teremos uma média de R$ 6.071,56. Abaixo dessa média estão 
16 municípios, portanto, 53%. Conforme o quadro 1, Maringá possui a maior população, com 
385.753 pessoas, com 7.039 alunos matriculados no Ensino Fundamental, o que, 
proporcionalmente, corresponde a 1,82% do total. O município com menor população é Santa 
Inês, com 1.804 pessoas, tendo matriculado no Ensino Fundamental 65 alunos, 
correspondente a 3,60%. Portanto, superior, proporcionalmente em relação ao total da 
população, ao município de Maringá, que matriculou o total de 7.039 alunos, correspondente 
a 1,82% da população de 385.753 
 
O quadro 2 demonstra que em 2013 estiveram matriculados no Ensino Fundamental o total de 
22.095 alunos, com gastos médios de R$ 5.233,04 para cada. O maior gasto por aluno ocorreu 
no município de Santa Inês, com no valor de R$ 8.939,65, que obteve o desempenho de 0,717 
no IDHM. Já o município que destinou os menores recursos por aluno foi Paiçandu, com o 
valor de R$ 4.106,60, com desempenho de 0,716 no IDHM. Quanto ao desempenho, percebe-
se que nesses dois municípios ocorreu uma inversão. O município de Paiçandu destinou 
menores recursos, entre os componentes da Amusep, mas conseguiu obter desempenho 
melhor do que Santa Inês, que destinou mais recursos, numa diferença nominal de 0,31 
pontos, ou 5,17% a menor. 
 
Destaque-se que o município de Maringá, que destinou R$ 5.539,87 por aluno, obteve o 
desempenho de 0,808, o melhor entre todos, apresentou desempenho superior a 1,36 pontos 
em comparação com Santa Inês, que destinou, por aluno, o maior valor de recursos para o 
Ensino Fundamental e obteve 0,717 no IDHM. Já o município de Sarandi, com 3.894 alunos 
matriculados no Ensino Fundamental, o que corresponde a 4,41% da população de 88.365, e 
com gastos de R$ 3.997,82 por aluno, obteve o menor índice do IDHM, de 0,695, abaixo em 
0,37 da média geral, que é de 0,732. 
 
Quanto a desempenhos específicos no IDHM, na dimensão de Educação, a média geral é de 
0,663. Menor que essa média estão 17 municípios. O município de Maringá, com o índice de 
0,768, foi o que obteve melhor desempenho. 
 
Destaque importante é que na dimensão Renda do IDHM todos os municípios tiveram 
desempenho superior à dimensão Educação, na qual a média geral foi de 0,7136, 
considerando que a soma desse indicador para os 30 municípios é de 21,409. 
 
No Quadro 3 estão os valores, em média, destinados a cada aluno, juntamente com o 
indicador IDEB de 2013. 

       Quadro 3: Gastos por aluno  média Prova Brasil e IDHM Educação 2013 

NOME DO MUNICÍPIO 
GASTOS POR 

ALUNOS 
PROVA 
BRASIL 

IDHM - 
Dimensão 
Educação 

ANGULO 6.138,86 190,61 0,644 

ASTORGA 4.911,45 234,36 0,675 
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ATALAIA 6.260,36 241,48 0,660 

COLORADO 5.486,89 214,14 0,649 

DOUTOR CAMARGO 5.124,74 226,42 0,702 

FLORAI 7.601,43 236,69 0,656 

FLORESTA 6.614,33 219,89 0,691 

FLORIDA 5.730,08 215,96 0,679 

IGUARACU 8.556,95 195,97 0,732 

ITAGUAJE 5.418,71 173,11 0,664 

ITAMBE 4.173,78 197,81 0,703 

IVATUBA 8.052,36 256,51 0,748 

LOBATO 5.255,73 211,26 0,692 

MANDAGUACU 5.772,30 230,88 0,625 

MANDAGUARI 5.081,80 229,16 0,689 

MARIALVA 5.271,98 233,21 0,666 

MARINGA 5.539,97 240,03 0,768 

MUNHOZ DE MELO 7.350,00 181,85 0,634 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 7.224,13 184,24 0,631 

NOVA ESPERANCA 4.684,57 216,08 0,628 

OURIZONA 8.072,58 212,00 0,644 

PAICANDU 4.106,60 221,35 0,632 

PARANACITY 3.050,82 199,73 0,638 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4.858,85 196,11 0,608 

SANTA FE 5.355,32 217,96 0,601 

SANTA INES 8.939,65 193,23 0,659 

SANTO INACIO 7.926,68 188,95 0,641 

SAO JORGE DO IVAI 7.058,55 230,84 0,696 

SARANDI 3.997,82 211,83 0,579 

UNIFLOR 8.529,64 194,82 0,655 

TOTAL 182.146,93 6.396,48 19,889 
                   Fonte: SIOPE (www.https://www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp - 2015). 
 
De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, elaborado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDHM Educação No Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal – componente Educação – a dimensão “acesso a 
conhecimento” é medida pela composição de dois subíndices: a escolaridade da população 
adulta e o fluxo escolar da população jovem. 
 
A média geral da Prova Brasil para os 30 municípios é de 213,21 (R$ 6.396,48/30). 14 
municípios ficaram abaixo dessa média. Com população de 3.159 habitantes e 94 alunos 
matriculados no Ensino Fundamental, Ivatuba é o município com o maior desempenho, 
obtendo 256,51 pontos na Prova Brasil. Itaguajé, com 4.659 habitantes e 209 alunos 
matriculados, foi o de pior, com índice de 173,11. Para esses dois municípios, esse 
desempenho na Prova Brasil foi acompanhado pelo obtido no IDHM Educação, 
respectivamente 0,748 para Ivatuba e 0,664 para Itaguajé. 
 
Interessante destacar que o indicador de correlações estatístico entre Gastos por Aluno e a 
Prova Brasil apresenta o índice positivo 0,364, portanto, é possível considerar que, mesmo 
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pequena, existe alguma relação na dinâmica entre esses dados. Já o índice de correlação entre 
Gastos por Aluno e IDHM- Educação é negativo em -0,044, pode-se considerar que qualquer 
relação na dinâmica entre os Gastos por Aluno e o IDHM – Educação e extremamente 
pequena, menor do que a identificada entre Gastos por Aluno e Prova Brasil. 
 
Para confirmar essa afirmação, a seguir o Quadro 4 apresenta os indicadores obtidos por meio 
da ferramenta Análise Envoltória de Dados (DEA), com o destaque para o indicador de 
eficiência. 
 
Para destacar esse indicador, o modelo aplicado foi CCR (Constant Returno f Scale), pois a 
eficiência buscada tem relação com a melhor utilização realizada pelos recursos aplicados. O 
objetivo desse modelo é apresentar indicador de eficiência que destaca a otimização de 
recursos, isto é, o indicador 1,0 significa que os recursos foram eficientemente utilizados, 
obtendo os melhores resultados possíveis. O modelo foi utilizado com orientação para output. 
O insumo utilizado foi o gasto por aluno. Os produtos foram o índice médio da Prova Brasil e 
o do IDHM – Educação. 
 
                                             Quadro 4: Eficiência na aplicação dos recursos 

No.  MUNICÍPIO EFICIÊNCIA 
01 Paranacity 1,0000 
02 Paiçandu 0,8233 
03 Sarandi 0,8094 
04 Itambé 0,8054 
05 Astorga 0,7289 
06 Nova Esperança 0,7046 
07 Mandaguari 0,6888 
08 Marialva 0,6757 
09 Doutor Camargo 0,6749 
10 Maringá 0,6629 
11 Lobato 0,6296 
12 Santa Fé 0,6217 
13 Presidente Castelo Branco 0,6165 
14 Mandaguaçu 0,6110 
15 Colorado 0,5961 
16 Atalaia 0,5892 
17 Itaguajé 0,5860 
18 Florida 0,5757 
19 Floresta 0,5078 
20 Angulo 0,5016 
21 São Jorge do Ivaí 0,4995 
22 Ivatuba 0,4866 
23 Florai 0,4756 
24 Nossa Senhora das Graças 0,4177 
25 Munhoz de Melo 0,4125 
26 Iguaraçu 0,4091 
27 Ourizona 0,4011 
28 Santo Inácio 0,3867 
29 Uniflor 0,3672 
30 Santa Inês 0,3525 

               Fonte: Dados obtidos a partir da Análise Envoltória de Dados (DEA) 
 
Com base no indicador de eficiência constante no Quadro 4, somente o município de 
Paranacity. Esse município aplicou no Ensino Fundamental o total de R$ 2.975.233,25, 
representando 2,57% de todos os municípios. Possui população total de 10.863 habitantes, 
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com gastos de R$ 273,88 por habitante. Aplicou R$ 3.050,82 por aluno matriculado no 
Ensino Fundamental, estando no 30º. Lugar. Obteve 199,73 pontos na média da Prova Brasil 
e 0,638 no IDHM – Educação. Alcançou a eficiência ideal, ou seja, diante dos resultados 
apresentados em 2013, os recursos foram otimamente aplicados. 
 
Já o município de Santa Inês, que aplicou no Ensino Fundamental o total de R$ 581.649,28, 
representando 0,50% de todos os municípios. Com população total de 1.804 habitantes, 
portanto, gastou R$ 322,42 por habitante. Aplicou R$ 8.939,65 por aluno matriculado no 
Ensino Fundamental, estando no 1º. Lugar. Obteve 193,23 pontos na média da Prova Brasil e 
0,659 no IDHM – Educação, alcançando somente a eficiência de 0,3525. 
 Portanto, é possível considerar que a eficiência, no caso estudado, apresenta fraca 
relações com o resultado obtido entre os gastos por aluno e o indicador médio na Prova Brasil. 
 
Embora o município de Maringá seja, entre os 30 que compõem a Amusep, o que mais 
aplicou, proporcionalmente, recursos no Ensino Fundamental, com o total de R$ 
38.998.376,40. Com população de 385.753 habitantes, portanto, gastou R$ 101,09 por 
habitante, portanto, menor do que a média geral de R$ 147,82. Matriculou 7.039 alunos, com 
gastos por aluno de R$ 5.539,97, estando 16º. Lugar. Finalmente, obteve 240,03 pontos na 
média da Prova Brasil, e 0,768 no IDHM – Educação, alcançou o 10º. lugar no aspecto 
eficiência nos gastos. 
 
Embora nesse estudo foram utilizados dados diferentes de outros similares (Rech, Comunelo e 
Godarth, 2014; Souza et al, 2015), quando da utilização da Análise Envoltória de Dados 
(DEA), que utilizaram como insumos os gastos totais no Ensino Fundamental, e como 
produtos os indicadores do IDEB, 
ao analisarem a eficiência dos gastos públicos no Ensino Fundamental dos municípios 
situados no Sudoeste do Estado do Paraná e, respectivamente, no Estado do Espírito Santo, 
destacaram que não são os municípios que destinam maiores recursos em educação que 
possuem também maior eficiência. Esse fato também ocorre nos municípios componentes da 
Amusep. Os municípios que destinaram maiores recursos por aluno foram, sequencialmente: 
Santa Inês, Iguaraçu e Uniflor. No entanto, os indicadores de eficiência foram, 
respectivamente 0,6217; 0,4091; e 0,3672. Todos abaixo da média geral. 
 
Mesmo que a gestão dos recursos não tenha sido foco de análise nesse estudo, é importante 
ressaltar que, caso seja possível o levantamento de tipo de gastos, dividindo-os, por exemplo, 
entre variáveis e fixos, poderá proporcionar outras análises, inclusive em novo cálculo de 
eficiência dos gastos. 
 
Para destacar a dinâmica nos dados e indicadores utilizados nesse estudo, o Gráfico 
1demonstra que a eficiência não está diretamente ligada ao volume de recursos aplicados, 
nesse estudo, no Ensino Fundamental. 
 
       Gráfico 1: Comportamento dos gastos e de indicadores de desempenho no Ensino 
Fundamental 
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Também o Gráfico 2 demonstra que existem poucas relações quanto a dinâmica de um 
indicador influenciar em outros. 
 

Gráfico 2: Relações entre indicadores Prova Brasil, IDHM – Educação e Eficiência 

 
 
Enquanto que no indicador da Prova Brasil existe variações mais fortes entre os municípios, 
na Eficiência e no IDHM – Educação, elas são pequenas. 
 
O gráfico 3 demonstra que são possíveis relações de impactos recíprocos entre os indicadores 
IDHM – Educação e de Eficiência.  
 
Gráfico 3: Relações entre indicadores IDHM – Educação e Eficiência 
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Quanto a qualquer correlação entre esses dois indicadores, o resultado foi de -0,1148. 
Portanto, as possibilidades de que o desempenho num deles não implica, na mesma 
proporção, no mesmo do outro. 
 
5 CONCLUSÕES 

Esse estudo buscou identificar relações entre gastos públicos e indicadores de eficiência 
escolar no Ensino Fundamental ofertado pelos municípios que compõem a Amusep, com o 
apoio da ferramenta estatística de Análise Envoltória de Dados (DEA). Na análise foram 
considerados, por meio de cálculos estatísticos, a possível existência, ou não, de correlações 
entre essas variáveis. Com base nos cálculos e análises, o estudo apresenta resultados 
semelhantes a outros já efetuados com o mesmo objetivo, mas com municípios diferentes. 
 
A busca pela eficiência na Educação é premissa constitucional, inclusive após a promulgação 
da Lei 6.094/2007, que instituiu o Plano Nacional da Educação. Essa lei é decorrente também 
de pesquisas, estudos, reuniões e compromissos assumidos pelo Brasil, conforme documentos 
assinados em eventos promovidos pela UNESCO, desde 1990. Nesses documentos constam 
que investir na educação é uma das principais responsabilidades do Estado. No caso do 
Ensino Fundamental, obrigação constitucional para os municípios. 
 
Pelos resultados é possível concluir que, embora, vários municípios tenham destinado 
comparativamente a outros, valores maiores para cada aluno matriculado no Ensino 
Fundamental, existe fraca correspondência no desempenho dos indicadores técnicos que, 
nesse estudo, foram a média da Prova Brasil e o IDHM – Educação, conforme demonstrou o 
quadro 4. Corroborando essa conclusão, os cálculos relativos a correlações demonstram que é 
negativa, quando comparados os gastos por alunos e o indicador social IDHM. No entanto a 
relação é positiva (0,364) quando se compara os gastos com a Prova Brasil. 
 
Ressalta-se que os municípios que se destacaram nessa análise precisam continuar a buscar a 
eficiência demonstrada por Paranacity. Nesse caso, o município de Maringá, embora tenha 
gasto o valor de R$ 5.539,97 por aluno; participando em 33,73% dos recursos totais aplicados 
pelos municípios componentes da Amusep, e tendo 7.039 alunos matriculados, 
correspondente a 31,86% de todos os alunos matriculados, obteve a décima colocação no 
indicador de eficiência. 
 
Assim, como esse estudo buscou compreender relações de eficiência nos gastos públicos para 
a educação, é preciso ressaltar que, nas análises sobre eficiência e qualidade na educação são 
também necessárias relacionar com outros aspectos, tais como: inclusão de raça e gênero; 
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faixas etárias de alunos; e perfil socioeconômico dos alunos. Além dessas outras relações, é 
também preciso elaborar estudos que verifiquem os desempenhos ao longo de períodos, 
permitindo identificar impactos de investimentos na educação que transpassam períodos.  

  
 
REFERÊNCIAS 

 
ARELARO, L. R. G. O ensino Fundamental no Brasil: avanços, perplexidades e 
tendências. In:Educação e sociedade, v. 26, nº 92. Campinas-SP: outubro de 1999. p. 1039-
1066. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a15.pdf>. Acesso em: jun. 
2015 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado 
Federal. 
 
CASADO. Frank Leonardo. Análise Envoltória de Dados: conceitos, metodologia e estudo 
da arte na Educação Superior. In Revista Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 20, n. 01, 
jan/jun 2007, páginas 59-71. 
 
CASTRO. Maria Helena Guimarães de. Sistemas Nacionais de Avaliação e de Informações 
Educacionais. In São Paulo em Perspectiva. Vol. 14. 2000. 
 
CASTRO, Jorge A. – Financiamento e gasto público na educação básica no Brasil.: 1995-
2005. In Educação e Sociedade, vol.28, n.100, Especial, p.857-876, Campinas, outubro de 
2007.  
 
DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. Métodos 
quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. Revista Interdisciplinar Científica 
Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01- 13, Sem II. 2008 
 
DELGADO, Victor Maia Senna. MACHADO, Ana Flávia. Eficiência das escolas públicas 
estaduais de Minas Gerais. Pesquisa e Planejamento Econômico, 37(3), p.427-464. 2007. 
 
FRANCO, Creso. ALVES, Fátima. BONAMINO, Alícia. Qualidade do Ensino 
Fundamental: Políticas, suas possibilidades, seus limites. Educ. Soc. Campinas, vol. 28, n. 
100 – Especial, pl. 989-1014, out. 2007. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). Dados 
da educação. Disponível em: http://www.inep.gov.br. Acesso em 28 mai. 2015. 
 
IPEA/PNUD. Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio. Março, 
2010. Disponível em http://www.pnud.org.br/administracao/reportagens/index.php?id. Acesso 
em: Jun/2015. 
 
MENEZES FILHO, Naercio; AMARAL, Luiz F.L.E. A relação entre gastos educacionais e 
desempenho escolar. In Insper working paper, 164/2009. Disponível em 
http://www.insper.edu.br/working-papers/2009/qualidade-da-educacao-relacao-entre-gastos-
educacionais-e-desempenho-escolar. Acesso em Jun, 2015. 
 
MEC. Educação para todos: A conferência de Nova Delhi. Brasília,1994. 



141 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

141 

 
RECH, A.T.; COMUNELO, A. L. GODARTH, K. A. L. Análise da Eficiência dos Gastos 
Públicos na Educação Fundamental dos Municípios do Sudoeste do Estado do Paraná. 
EnANPAD; XXXVIII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, RJ, 2014. 
 
SCANDAR NETO, Wadih et al. Sistemas de indicadores ou indicadores sintéticos: do que 
precisam os gestores de programas sociais In: HENRIQUES,R. et al (Org). Educação na 
diversidade : como indicar as diferenças? Coleção Educação para Todos, Série Avaliação. 
Brasília, MEC/Unesco, n. 8, v. 25, p. 16-34. 2006. 
 
SIOPE. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. 
https://www.fnde.gov.br/siope/o_que_e.jsp. Acesso em 05.06.2015, às 10:20 horas. 
 
SOUZA, Wellington Dantas de. MAGALHÃES, Matheus Albergaria de. NASCIMENTO, 
João Carlos Hipólito Bernardes do. BERNARDES, Juliana Reis. Análise dos gastos na 
alocação dos recursos públicos destinados ao ensino fundamental dos municípios do 
Espirito Santo. IX Congresso AnpCont.  Curitiba. 2015. 
 
UNESCO. Educação e cuidados na primeira infância: Relatório conciso. 2007 Disponível 
em: <http://unesdoc.unesco.org/images/por.pdf. Acesso em: jun. 2015.  
as instituições. 

  



142 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

142 

 
 

 
 
 
 

OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE EM 
UMA EMPRESA DE PEÇAS PARA CAMINHÕES DE 

MARINGÁ- PR 
 
 

 
Jéssica Santos Pereira 

Thaynara Maísa da Silva 
Jheine Oliveira Bessa Franco 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
A boa gestão do estoque está vinculada muitas vezes ao sucesso da empresa. A baixa 
quantidade de estoque pode diminuir custos, mas, estoques parados representam capital da 
empresa parado.  Sendo assim, este artigo tem como propósito verificar como são 
realizados os processos de gerenciamento de estoque em uma empresa localizada na cidade 
Maringá-Pr. que opera no ramo de distribuição e revenda de produtos para caminhões. Para 
isso, buscou-se verificar como é realizada a gestão de controle de estoques dessa empresa e 
detectar ferramentas usadas para o controle de estoques. A pesquisa realizada é de natureza 
qualitativa e descritiva, sendo que a coleta de dados foi realizada através de uma entrevista 
semiestruturada com o gestor de estoque e também observação não-participante no local. 
Considerou-se durante a pesquisa os conceitos indicados por meio do referencial teórico, bem 
como a relação com os fornecedores, utilização de sistemas de informação, sistema e modelo 
de gestão de estoque, entre outros. Observou-se que a empresa utiliza diversas formas de 
gestão e controle de estoque que são utilizadas eficientemente pela utilização de um software 
de sistema de informações.  
 
Palavras-chave: Gestão de estoque.  Controle de estoque. Armazenagem de materiais.    
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1 INTRODUÇÃO  
 
Com o aumento da concorrência, uma sociedade cada vez mais exigente quanto a produtos e 
serviços, assim como, contextos econômicos distintos a gestão de estoque é um diferencial 
propício para empresas que buscam vantagens competitivas. Nesta perspectiva, a gestão 
eficiente de estoques torna-se essencial para proporcionar a redução de custos, a garantia de 
qualidade de produtos e, principalmente, o gerenciamento de recursos, para que não haja 
perdas devido à falta ou excesso de estoques. 
Estoques são materiais, mercadorias ou produtos, guardados para o uso posterior, permitindo 
o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da 
empresa. “O seu objetivo é compensar as incertezas e as variações entre fornecimento e 
demanda” (PASCOAL; SANTOS, 2014, p.02). 
Diante disso, observa-se que o estoque é um dos fatores os quais as empresas buscam gerir 
por meio de um estreito relacionamento com a área de finanças. Como aponta Martins e Alt 
(2009) a gestão de estoques permite que o administrador analise se os estoques estão sendo 
utilizados da maneira correta e suas disposições, para permitir uma melhora dessas ações caso 
haja erros devido ao mau manuseamento do estoque.  
Assim, o presente artigo tem como objetivo verificar como são realizados os processos de 
gerenciamento de estoque em uma empresa de distribuição e revenda de produtos para 
caminhões localizada na cidade Maringá. Para isso, buscou-se identificar como é realizada a 
gestão e controle de estoques dessa. 
Desta forma este artigo se justifica, pois trata de um assunto essencial para as organizações, a 
gestão de estoque, que é um dos fatores de grande influência se tratando de questões 
financeiras e competitivas. 
Este artigo apresenta-se dividido em cinco partes, sendo a primeira parte esta introdução, a 
segunda parte o referencial teórico onde são tratados os seguintes assuntos: gestão de estoque, 
administração e controle de estoques, por fim, armazenagem de materiais. Na terceira parte 
são abordadas questões dos procedimentos metodológicos, na quarta parte a análise dos 
resultados obtidos na pesquisa e por fim, na quinta parte, é feita a conclusões do trabalho. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 GESTÃO DE ESTOQUE 
 
Estoque, um dos assuntos que constituem a administração de materiais, é entendido segundo 
Já Slack et al (1997), estoque é uma acumulação de recursos materiais em um sistema que 
está em transformação, sem levar em consideração o que está sendo armazenado e onde ele 
está sendo guardado, pois ele existe pela falta de ritmo ou taxa entre fornecimento e demanda. 
Segundo Martins e Alt (2009), os estoques são recursos produtivos que no final da cadeia de 
suprimentos criam valor para o consumidor final, sendo considerados também como 
investimentos e contabilizados como parte do capital da empresa. 
Sendo assim, a gestão de estoques “permite que o administrador verifique se os estoques estão 
sendo bem usados, localizados, manuseados e controlados” (MARTINS E ALT, 2009, p. 
198). 
De acordo com Fleury, Wanke e Figueredo (2000), para definir gestão de estoques é preciso 
saber quatro questões: quanto pedir; quando pedir; quanto manter em estoques de segurança e 
onde localizar. “A resposta para cada uma dessas questões passa por diversas análises, 
relativas ao valor agregado do produto, a previsibilidade de sua demanda e às exigências dos 
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consumidores finais em termos de prazos de entrega e disponibilidade de produto” (FLEURY, 
WANKE E FIGUEREDO, 2000, p.177).  
Com isso, para uma boa gestão de estoques é necessário manter no almoxarifado estoque 
suficiente para o giro do negócio, sem sobrar ou faltar produtos (STRASSBURG ,2012). 
 Strassburg (2012) afirma que, com a falta de mercadorias, as organizações podem sofrer com 
a diminuição nas vendas e a perda de clientes para o concorrente. Porém, quando há excesso 
de estoque estas consequências são: 

• Ocupação de espaço: aumento nos custos de armazenagem; 
• Risco de desvalorização do estoque: obsolescência e  
• Capital empatado: perda de oportunidades financeiras e 
indisponibilidade de recursos para novos investimentos. 

Para Dias (2012, p.7) a administração de estoques tem como objetivo: “(...) otimizar o 
investimento, aumentando o uso eficiente dos meios financeiros, minimizando as 
necessidades de capital investido em estoques”. 
Segundo Francischini e Gurgel (2002, p. 162) “os Administradores de Materiais preocupam-
se em saber quais são os custos relacionados ao estoque”. Tais custos são constituídos de 
múltiplos componentes que precisam ser avaliados para que se possa determinar a quantidade 
de estoque que deve ser conservada na empresa. Desta forma, Jacobs e Chase (2009) 
destacam quatro custos relacionados ao estoque: Custo de manutenção (instalações de 
armazenagem, manuseio, seguro, quebras, etc.); Custo de Preparação (ou de mudança da 
produção); Custo de pedido (custos gerenciais e administrativos para preparar o pedido); 
Custo da falta de produto (resultam na perda de lucros e de clientes).  
A gestão de estoque de maneira econômica constitui-se na busca da racionalidade e equilíbrio 
com o consumo, de tal forma que: a) as necessidades efetivas de seus consumidores sejam 
satisfeitas com mínimo custo e menor risco de falta possível; b) seja assegurada a seus 
consumidores e continuidade de fornecimento; c) o valor obtido pela continuidade de 
fornecimento deve ser inferior a sua própria falta (VIANA, 2010). 
Em suma, a gestão de estoques é planejar como serão controlados os materiais na empresa, 
sabendo as necessidades e buscando equilibrar estoque e consumo. 
 
 
2.2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUES 
 
A forma com que a empresa realiza sua administração e controle de estoques impacta no seu 
desempenho no mercado e seu retorno financeiro. Assim, a realização do controle de estoque 
permite checar se os resultados alcançados pela empresa estão em conformidade com o que 
foi planejado para a atividade, segundo fluxo de informações. Neste sentido, para que haja um 
controle de estoques eficiente, é necessário um planejamento de estoques, alinhado ao 
planejamento da empresa. “Dentro do controle de estoque eficaz é necessário que o fluxo de 
informações seja adequado e documentado, onde esses documentos terão uma variação de 
empresa para empresa” (FRANCISCHINI, GURGEL, 2002, p. 48). 
Ferreira (2008) afirma que o controle de estoque é necessário para que a empresa tenha o 
menor estoque possível, contanto que não falte mercadoria para ser vendida aos seus clientes. 
Assim, com um melhor controle e melhor gestão dos estoque, alguns custos poderão serão 
reduzidos proporcionando um melhor desempenho da empresa. 
Para viabilizar a gestão e controle de estoque, são indicadas algumas ferramentas de auxílio às 
necessidades produtivas da empresa. No próximo tópico serão descritas algumas das 
principais ferramentas de assistência à gestão e controle de estoque. 
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2.3 FERRAMENTAS DE CONTROLE DE ESTOQUE 
  
Segundo Tubino (2004) as empresas podem adotar algumas regras que permitem definir a 
forma de aquisição de materiais, procurando responder às questões de quando comprar e 
quanto comprar. Assim, para que haja equilíbrio do estoque Martins e Alt (2009), 
recomendam alguns indicadores que colaboram para a análise e controle dos estoques, tais 
como: inventário físico, acurácia dos controles, nível de serviço (ou nível de atendimento), 
giro de estoque e cobertura de estoques e análise da curva ABC. 
O inventário físico consiste na contagem física dos itens que estão no estoque. A contagem 
pode ser feita de duas maneiras: periódica e rotativa. A contagem periódica é feita geralmente 
uma vez por ano, no encerramento dos exercícios fiscais ou duas vezes ao ano, onde há uma 
contagem de todos os itens armazenados. Já a contagem rotativa é quando permanentemente 
há uma contagem dos itens armazenados (MARTINS E ALT, 2009). Sendo assim, o objetivo 
da contagem é permitir um controle dos itens em estoque, onde toda a movimentação do 
estoque deve ser registrada pelos documentos adequados (DIAS,2010). 
Outros indicadores que possibilitam a análise e controle dos estoques é a acurácia dos 
controles e o nível de serviço. Segundo Martins e Alt (2009, p.201), a acurácia “mede a 
porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor”, sendo assim ela é dada 
através da divisão do número de itens com registros corretos pelo número total de itens ou 
valor total de itens.  
Martins e Alt (2009) recomendam o nível de serviço (ou nível de atendimento), para verificar 
se o estoque foi eficaz ao atender os pedidos dos clientes. “Quanto mais requisições forem 
atendidas, nas quantidades e especificações solicitadas, maior será o nível de serviço” 
(MARTINS E ALT, 2009, p.202).  
O giro de estoque, segundo Dias (2010), é um indicador que consiste na relação entre estoque 
médio e o consumo anual do produto, portanto é o consumo médio dividido pelo estoque 
médio de cobertura de estoques. 
O estoque de segurança, ou estoque mínimo, tem como finalidade equilibrar o custo do 
estoque com o custo da sua falta. “Ele é a quantidade mínima de materiais que precisa ter no 
estoque e seu objetivo é garantir o funcionamento do processo produtivo de forma ininterrupta 
e eficiente, eliminando o risco de faltas” (DIAS, 2010, p.54). Antes que se atinja o estoque de 
segurança tem-se o ponto de pedido, que de acordo com Dias (2010), é o tempo gasto ou a 
quantidade mínima de estoque, desde as verificações de que o estoque está precisando ser 
reposto, até a chegada da mercadoria ao estoque da empresa. Ele pode ser separado em três 
partes, onde a primeira se baseia na emissão do pedido, a segunda na preparação do pedido e a 
última, no transporte. 
Um outro instrumento que contribui para a gestão e controle do estoque é a curva ABC. Ela 
classifica as mercadorias através de alguma medida de desempenho para determinar quais 
itens não devem faltar no estoque, quais itens podem ficar em falta no estoque ocasionalmente 
e quais devem ser excluídos da seleção de estoque (STRASSBURG, 2012).  
Sendo assim, “os itens A são os mais importantes (mais caros) e tem prioridade sobre os itens 
C, menos importantes (mais baratos), pois economizam tempo e recurso” (STRASSBURG, 
2012, p.10).  A classe A exige mais atenção na administração e controle dos estoques com 
relação a estimativas e perdas em qualquer etapa da cadeia de abastecimento, seja transporte, 
produção ou armazenagem. Os itens da classe B é de média importância, os esforços são 
feitos quando se efetua estimativas de vendas e de consumo. Por fim, os itens da classe C são 
os menos importantes e em maior volume, porém, os itens estratégicos, mesmo classificados 
como C, devem receber cuidados (STRASSBURG, 2012). 
A previsão de estoque, também considerada fundamental para controle de estoque, busca pela 
previsão da demanda estimativas das vendas dos produtos. Inicialmente, os valores 



146 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

146 

determinados pela previsão podem sofrer algumas variações devido à dinâmica do mercado 
consumidor. É fundamental inserir na previsão, dados anteriores de consumo (PASCOAL; 
JUNIOR, 2014). 
Além das ferramentas elencadas, uma boa relação entre fornecedor e a empresa é outro fator 
importante para o controle de estoque:  

A confiança entre comprador e fornecedor é que determina a eficácia da 
negociação. Quanto mais aberta for a negociação, maiores serão as chances 
de uma boa compra. Da mesma forma que a empresa quer estar segura para 
receber os seus produtos pelo melhor preço, melhor qualidade e no prazo 
determinado, o fornecedor quer ter a garantia de clientes satisfeitos (DIAS, 
2010, p.306). 

 
Neste sentido, tais ferramentas permitem que a gestão e controle de estoques seja realizada de 
maneira eficiente e padronizada pela empresa. 
 
 
2.4 ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 
 
As empresas precisam de um espaço físico para armazenar seus estoques, pois a demanda 
pelos produtos não é exata e a empresa precisa coordenar a diferença entre oferta e demanda 
para diminuir os custos totais (BALLOU, 2006). 
Para Dias (2010), um correto sistema de almoxarifado auxilia no aproveitamento dos produtos 
e os meios de movimentação. Com isso, evita a perda de mercadorias, por perdas, quedas, 
impacto e mau manuseio. Assim, para um bom armazenamento do estoque, no sentido de 
guardar, proteger e preservar o material até o seu efetivo uso, é importante que haja um layout 
adequado para esta área. 
Segundo Dias (2010), layout é definido como uma associação de materiais combinados com 
equipamentos que proporcionam um maior desempenho para as pessoas, ou seja, é uma 
organização de homem, máquina e materiais.  
Algumas técnicas de estocagem são importantes para a organização: deve-se identificar os 
corredores, prateleiras de forma visível e legível; peças compridas devem ser armazenadas em 
locais que possam ser manuseadas; peças grandes devem ser armazenadas próximas às saídas; 
peças de borrachas, plásticos, adesivos, para-choques, e frisos, não podem ser estocados em 
locais que tomem sol (MORATTO, 2012). Sendo assim, é importante ter um profissional que 
seja responsável por este setor. 
Neste sentido, a localização dos materiais é uma questão essencial para a gestão e controle 
dos estoques. Conforme Dias (2010), a localização de materiais permite a identificação de 
todo material estocado da melhor forma possível. As prateleiras devem ser identificadas por 
letras, cuja sequência deve iniciar em A, no sentido de baixo para cima da estante e a 
repartição por números no sentido do corredor principal para a parede lateral. Geralmente são 
utilizados dois critérios de localização de material: 

• Sistema de estocagem fixa: onde é determinado o número de áreas de 
estocagem para um tipo de material; 
• Sistema de estocagem livre: não existem locais fixos de armazenagem. 

Um ambiente de estoque necessita ser organizado como uma biblioteca, a divisão das 
mercadorias tem que ser mantida de tal forma que qualquer balconista ou estoquista possa 
encontrá-la sem precisar de um mapa, seria melhor se a localização, o preço e a quantidade 
em estoque do item pesquisado fossem fornecidos no ato que a peça é consultada num sistema 
de informação computadorizado (MORATTO, 2012, p.21). 
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Assim, a forma que os materiais são localizados, estocados influencia a maneira que eles 
serão visualizados e movimentados, ou seja, se eles serão encontrados rapidamente pelos 
interessados. 
 
 
3 PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS  
 
Nessa seção é feita a descrição dos procedimentos metodológicos percorridos para a 
realização do estudo. Dada a natureza do objetivo do estudo, optou-se por uma abordagem 
qualitativa e descritiva. Na abordagem qualitativa, a pesquisa possui o ambiente como 
fornecedor direto dos dados, com isso, o pesquisador conserva um contato direto com o objeto 
e o ambiente que está estudando, precisando de um trabalho mais intensivo de campo 
(BOAVENTURA,2004).  
Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.52) a abordagem descritiva é “quando o pesquisador 
apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles”. 
Quanto natureza da pesquisa trata-se de uma pesquisa aplicada, pois através dela se pode 
gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas à solução de problemas com relação a 
gestão de estoque. Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizado um estudo de caso. O 
estudo de caso é uma metodologia de pesquisa aplicada, onde se busca a aplicação prática de 
conhecimentos para a solução de problemas sociais (BOAVENTURA,2004).  
A coleta dos dados foi através de entrevista semiestruturada com o gestor de estoque, além da 
observação não-participante realizada no local. Boaventura (2004) aponta que na entrevista 
semiestruturada não existe rigidez de roteiro, podendo o pesquisador explorar mais algumas 
questões, e ter uma maior liberdade para desenvolver a entrevista em qualquer direção. A 
observação não participante, permite ao pesquisador observar sem participar da realidade em 
questão (BOAVENTURA, 2004). 
Buscou-se na coleta de dados entender o funcionamento da gestão de materiais de uma 
empresa com um estoque relativamente grande, entender como é o seu funcionamento diário, 
quais métodos são utilizados, se seguem a teoria, e a maneira como são dispostos.  
Os dados alcançados com a entrevista foram posteriormente transcritos e analisados de 
maneira sistemática, retomando o referencial teórico, no sentido de fundamentar que os 
processos de gerenciamento de estoque avaliado neste trabalho, estão de acordo com os 
estudos da administração de materiais.   
 
 
3.1 OBJETO DE ESTUDO 
 
O objeto de estudo foi a empresa X (nome fictício) que pertence ao ramo de distribuição e 
revenda de peças para caminhões, trabalhando com as marcas Volvo, Scania, Mercedes, Iveco 
e Carreta.  As peças vendidas são as mais variadas possíveis, tudo que um caminhão precisa, 
como portas, discos de freio, coxim de motor, farol, tanque de combustível e etc.  A empresa 
X, tem como um diferencial competitivo atendimento ágil, eficaz e personalizado, a empresa 
também possui uma forte estrutura logística que permite ter um estoque de produtos 
adequados tanto em quantidade como qualidade e variedade.  
A empresa atua nesse ramo há 7 anos e atualmente está localizada na cidade de Maringá-PR e 
tem como principais concorrentes diretos empresas que vendem peças de caminhão, como 
Drugovich, Auto Peças Carretão e etc. Seus clientes vão desde caminhoneiros individuais até 
montadoras, pois as entregas são feitas para todo o Brasil. 
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A empresa possui um proprietário e conta atualmente com um quadro de funcionários de 20 
pessoas, sendo que dez são vendedores, um gestor de estoque, três estoquistas, quatro 
funcionários na área de finanças, um na área de marketing e o diretor da empresa. 
A entrevista foi realizada em julho de 2017 com o gestor de estoque da empresa. 
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Neste tópico serão apresentados os dados que foram coletados através de entrevista realizada 
com o gestor do estoque, e também o que foi percebido através da observação não 
participante.  
Desta forma, para se verificar como são realizados os processos de gerenciamento de estoque 
na empresa estudada, foram observadas questões referentes ao estoque como: software para 
verificação dos estoques; técnicas de estocagem; relação com fornecedores e estoque. 
De acordo com o entrevistado, a empresa X possui um sistema de informação onde está 
armazenado a contagem dos estoques dos últimos 4 anos, para que haja a comparação de nível 
de acurácia e gestão do estoque como um todo. Esse sistema é usado constantemente, todos da 
empresa tem acesso, desde o momento que recebem as peças, o produto é cadastrado e então 
acompanhado pelos vendedores, pelo diretor, pelos estoquistas, e pelo financeiro. Para que 
tenham informações de qual peça está em estoque, qual está em falta, o sistema indica com 
status diferentes, e assim há um maior controle das vendas e o que comprar.  
Observou-se que o almoxarifado tem uma área de aproximadamente 1000 m², que se divide 
em duas partes, o piso de baixo que se alocam diversas prateleiras e a parte de cima, um 
mezanino onde se encontram as caixas maiores, encontra-se também na parte de baixo uma 
mesa de aproximadamente 3 metros, onde as mercadorias são embaladas para serem 
entregues. 
Com relação às técnicas de estocagem, Moratto (2012) afirma que algumas técnicas são 
importantes para a organização: deve-se identificar os corredores, prateleiras devem estar de 
forma visível e legível; peças compridas devem ser armazenadas em locais que possam ser 
manuseadas. Sendo assim, pode-se verificar com a observação não participante que a empresa 
X conta com uma sistematização para armazenagem e localização interna do seu estoque.  
Segundo o entrevistado e a observação participante, quando as peças chegam à empresa, elas 
são etiquetadas com seu número original de fábrica e um código interno para localização. No 
almoxarifado há um conjunto de números que identifica exatamente a localização da peça nas 
prateleiras, o que contribui para agilidade dos estoquistas tanto no momento de guardar as 
peças, quanto no momento de encontrá-las para entregá-las aos clientes. Além dessas 
numerações, foi possível observar que são feitas demarcações de limites de armazenagem no 
chão com fitas adesivas amarelas, contribuindo para a organização do local e também evita 
acidentes. 
Observou-se que, peças maiores e mais pesadas (exemplo diferencial de caminhões), ficam na 
parte superior do almoxarifado, enquanto as peças mais leves e pequenas ficam alocadas na 
parte inferior do almoxarifado e em prateleiras. Esta organização dificulta o manuseio das 
peças maiores, como relatado pelo responsável pelo estoque, quando estas peças chegam na 
empresa, demanda-se o auxílio de vários funcionários para a alocação em seus lugares no 
estoque. 
Quanto a relação da empresa com seus fornecedores, segundo o gestor de estoques, é bem 
harmoniosa, pois já existe um conhecimento prévio dos fornecedores. A empresa costuma a 
trabalhar com os mesmos fornecedores há muitos anos e tem preferência por eles devido ao 
curto prazo de entrega das encomendas. Além disso, a responsabilidade da entrega e do frete é 
dos fornecedores, sendo que as entregas são feitas através de transportadoras.  
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Apesar da empresa manter uma relação de longa data com seus fornecedores, ela não deixa de 
realizar uma análise de controle do desempenho de seus fornecedores, como relatado pelo 
entrevistado. Esta análise permite que a empresa X observe se seus fornecedores estão 
alinhados com os interesses da empresa. 
Buscou-se por meio da entrevista questionar se na empresa X possui estoques parados, ou 
seja, produtos que foram solicitados e não tiveram saída do estoque. Em relação a isso, o 
gestor explica que não há um grande estoque parado, mas há algumas peças que foram 
compradas a pelo menos 1 ano, e não tiveram giro. O gestor estima que menos de 5% do 
estoque são de peças paradas, o que segundo ele não é muito. Como as mercadorias são 
compradas conforme acusa a saída no sistema. Um exemplo dado pelo gestor de estoque 
parado é um modelo de para-barro traseiro paralelo, que está há aproximadamente 1 ano e 2 
meses no estoque. 
Apesar do gestor não considerar grande o volume das peças paradas em estoque, deve-se 
destacar que, devido a ocupação de espaço, pode haver um aumento nos custos de 
armazenagem, risco de desvalorização do estoque devido à possibilidade de obsolescência e 
capital empatado levando perda de oportunidades financeiras e indisponibilidade de recursos 
para novos investimentos, como destacado por Strassburg (2012). 
De acordo com Francischini e Gurgel (2002) controle de estoque é definido como um fluxo de 
informação que possibilita checar o resultado que a empresa está alcançando com o que foi 
planejado para a atividade. Sendo assim, uma das ferramentas de controle de estoque que a 
empresa X utiliza é o inventário físico, que consiste na contagem física dos itens que estão no 
estoque. A contagem pode ser feita de duas maneiras: periódica e rotativa. A contagem 
periódica é feita geralmente uma vez por ano, no encerramento dos exercícios fiscais ou duas 
vezes ao ano, onde há uma contagem de todos os itens armazenados. Já a contagem rotativa é 
quando permanentemente há uma contagem dos itens armazenados (MARTINS E ALT, 
2009). 
Sendo assim, segundo entrevista com o gestor de estoque da empresa, é realizada apenas a 
contagem periódica que é feita geralmente uma vez por ano, no encerramento dos exercícios 
fiscais ou duas vezes ao ano, onde há uma contagem de todos os itens armazenados.  
Outra ferramenta que a que foi constatado através da entrevista, é a acurácia de seus itens que 
de acordo com Martins e Alt (2009, p.201) a acurácia “mede a porcentagem de itens corretos, 
tanto em quantidade quanto em valor”, sendo assim ela é dada através da divisão do número 
de itens com registros corretos pelo número total de itens ou valor total de itens. Na empresa 
X, o gestor de estoque informou que a última acurácia realizada foi no ano de 2016, 
apresentando uma porcentagem de 96%. 
Além dessas ferramentas já apresentadas, a empresa estudada também utiliza o nível de 
serviço (ou de atendimento), ou seja, analisa os estoques com ênfase no atendimento às 
solicitações do mercado, definindo assim um percentual de grau de atendimento. Martins e 
Alt (2009) recomendam o nível de serviço, para verificar se o estoque foi eficaz ao atender os 
pedidos dos clientes. Na empresa, segundo entrevista com o gestor de estoque, este nível foi 
de 92% em 2016.  
Além disso, através de entrevista com o gestor verificou-se que a empresa, possui um giro de 
estoque de em média de 3 vezes ao ano, ou seja, como aponta Dias (2010), é o consumo 
médio dividido pelo estoque médio de cobertura de estoques. Em outras palavras, o giro de 
estoque releva a velocidade em que o estoque da empresa foi renovado em um determinado 
período e o resultado final do giro de estoque deve ser examinado caso a caso, porém, de 
maneira geral, pode-se indicar que, quanto maior o giro, melhor.   
Verificou-se por meio da entrevista que a empresa também utiliza o estoque de segurança ou 
estoque mínimo, ou seja, uma quantidade mínima que se deve manter em estoque para 
garantir o funcionamento da empresa (DIAS, 2010). Contudo, para que não haja ruptura de 
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estoque, é necessário que a empresa se atente ao ponto de pedido. Ne empresa estudada, 
verificou-se que o ponto de pedido é feito de acordo com uma quantidade mínima de peças 
que, atingindo esta quantidade, obrigatoriamente deve-se fazer um novo pedido, para que não 
ocorra a falta do material/produto.  
Com isso, o gestor da empresa afirma que:  

“Quando o sistema acusa que saiu mercadoria, o diretor que supervisiona o 
sistema o dia todo faz o pedido, trabalhando com o ponto de pedido para peças 
grandes, como diferencial (peça que sustenta o eixo traseiro do caminhão), de 
20 peças, e para as peças pequenas, como o parafuso de roda, com ponto de 
pedido de 100 peças. O estoque de segurança é separado em dois, por causa da 
grande variação de peças, e então são de 10 para peças grandes, e 500 para 
peças pequenas”.  

 
Como o ponto de pedido é baseado de acordo com os tempos de emissão do pedido, 
preparação do pedido e transporte (DIAS, 2010), é essencial que a empresa esteja alinhada 
com seus fornecedores. Segundo o entrevistado, os fornecedores da empresa, trabalham com 
um curto prazo, e também as mercadorias são enviadas através de transportadoras, o diretor 
faz o pedido, e de 2 a 3 dias úteis recebe suas mercadorias. 
Por fim, pode ser observado por meio da entrevista que a empresa utiliza análise da curva 
ABC para classificar as mercadorias de acordo com sua relevância no estoque 
(STRASSBURG, 2012). Segundo entrevistado, a empresa utiliza a análise da curva ABC 
classificando 20% de estoque classe A, 30% de estoque classe B, e 50% de estoque classe C. 
Alguns exemplos dados pelo entrevistado foram: classe A, peças como, o módulo do motor, 
(uma peça que executa várias funções, como se fosse o “cérebro” do caminhão), porta do 
caminhão, eixo diferencial (peça que transmite a potência do motor para rodas de tração), da 
classe B, pastilha de freio, kit de espelho retrovisor, kit de farol, e na classe C, parafusos de 
roda, botão do vidro elétrico, luzes de led interna. 
De acordo com a pesquisa, buscou-se compor no Quadro 1, de maneira sintética, as 
ferramentas utilizadas pela empresa X no controle de seus estoques: 
 

Quadro 1. Ferramentas de controle de estoques usados na empresa X 
Ferramenta de Controle de Estoque Utilização pela empresa 
Inventário físico O Inventário do estoque é periódico, realizado 1 vez ao ano. 
Acurácia Ao final do ano de 2016 foi de 96%. 
Nível de serviço (ou de atendimento) Ao final do ano de 2016, foi de 92%. 
Giro de estoque 3 vezes ao ano. 
Estoque de segurança Para peças grandes são de 20 e para peças pequenas são 100. 

Análise ABC 
 A empresa trabalha com aproximadamente 20% de estoque 
classe A, 30% de estoque classe B, e 50% de estoque classe 
C. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 
Segundo relato do entrevistado, bem como observações realizadas pela pesquisa, a utilização 
destas ferramentas é realizada pelo sistema de informação que é utilizado na empresa para o 
controle do estoque. Francischini e Gurgel (2002) apontam que controle de estoque é 
determinado como um fluxo de informação que precisa ser apropriado para a situação da 
empresa e documentado. Sendo assim, esta situação é verificada na empresa por meio da 
utilização de software de sistema de informação que permite uma maior eficiência na gestão 
de estoque (MORATTO, 2012). 
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5 CONCLUSÃO 
 
Neste artigo analisou-se a forma de gestão do estoque e ferramentas para controle de estoque 
em uma empresa de distribuição de peças para caminhões, da cidade de Maringá, no Paraná, 
na qual foi estudada por meio de entrevista com o gestor de estoque e observação não 
participante. 
Após o estudo, concluiu-se que a empresa X possui um software de sistema de informação, 
que supre de forma completa as necessidades da empresa na gestão do estoque, pois 
possibilita informações como inventário dos últimos 3 anos, para que haja a comparação de 
nível de acurácia, organização de estoque, entre outros. 
Verificou-se também que para o controle de estoques eles utilizam o inventário físico, 
acurácia dos estoques, o nível de serviço (ou nível de atendimento), estoque de segurança e a 
curva ABC. 
Além disso, observou-se que a empresa utiliza da metodologia de ponto de pedido, o que 
permite a não ruptura de estoque. Mas para isso, a empresa precisa ter uma boa relação com 
os fornecedores, o que foi confirmada na pesquisa, pois na maioria dos produtos os 
fornecedores conseguem reabastecer em um curto prazo. 
Já com relação a organização do almoxarifado, a empresa estudada possui um sistema para 
que esses materiais sejam localizados de uma forma mais eficiente. Eles possuem um 
conjunto de números no local para a identificação de prateleiras e localização exata da peça. 
Porém, eles armazenam peças grandes e pesadas na parte superior do almoxarifado, 
acarretando em uma maior dificuldade de transporte dessas peças, além de apresentar um 
maior grau de probabilidade de acidente de trabalho com os funcionários do local. Sendo 
assim, uma melhoria a ser feita seria colocar essas peças maiores e pesadas como o diferencial 
de um caminhão em um local de maior facilidade de manuseio, como seria a parte inferior do 
almoxarifado. Além disso, seria melhor também, inverter os lugares das caixas de peças 
pequenas com as caixas de peças grandes, pois como eles possuem um mezanino, as caixas de 
peças grandes são muito pesadas para serem levadas diariamente para essa parte superior, e as 
caixas de peças pequenas ficariam melhor organizadas neste espaço do mezanino.  
Outro ponto que pode ser melhorado é a demarcação das peças no chão através de fitas 
limitadoras de espaço, pois isso gera um pouco de transtorno para os funcionários. Sendo 
assim, seria melhor a empresa disponibilizar um maior número de prateleiras para que essas 
caixas fossem colocadas de maneira mais organizada, trazendo uma maior segurança de não 
estragar as peças em um caso de alagamento ou algum tipo de problema no chão. 
 Nessa pesquisa, foi possível perceber a importância do controle e organização dos estoques, 
pois com isso há um conhecimento e entendimento dos negócios, auxiliando o gestor na 
tomada de decisões e consequentemente na busca por uma melhoria nos processos para se 
alcançar vantagem competitiva frente aos concorrentes. 
Uma limitação enfrentada neste trabalho foi o número de entrevistados, pois há apenas a visão 
de uma pessoa da empresa quanto ao estoque.  
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RESUMO 
 
 
As organizações devem saber lidar com os resultados positivos e negativos de suas escolhas, a 
orientação para a aprendizagem, tende a ser extremamente positiva no contexto atual, que 
apresenta mudanças e inovações rápidas. Este artigo objetiva verificar se a orientação para a 
aprendizagem traz vantagens, como o engajamento no trabalho, e desvantagens, como um 
aumento da intenção dos colaboradores de deixar a organização, também chamado turnover. 
A orientação para aprendizagem se dá na busca pelo inédito e vontade de descobrir do 
colaborador, enquanto engajamento é tratado como um indicador de sucesso organizacional 
futuro e sustentabilidade desse sucesso, e por fim o turnover refere-se ao desligamento de 
antigos e inserção de novos colaboradores na organização. Utilizando-se de análise 
quantitativa para teste de hipóteses, e analise de correlação de Pearson para identificar as 
relações entre variáveis, identificou-se uma relação positiva da orientação para aprendizagem, 
tanto com engajamento quanto com turnover, mesmo a primeira delas tendo uma conotação 
positiva, enquanto a segunda é normalmente negativa e evitada. Tendo esses resultados, as 
organizações devem tanto usufruir das vantagens, quanto gerir os problemas que essa 
característica traz.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Engajamento. Turnover. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em artigo recentemente publicado pela revista Geintec, Werlang & Orth (2017) 
descreve acerca da Orientação para Aprendizagem em suas pesquisas. [...] o gestor possui 
acesso aos dados que precisa para desempenhar o trabalho de maneira eficiente e eficaz. As 
dimensões da inovatividade organizacional com maior destaque foram a criatividade, abertura 
para mudanças, orientação futura e pró-atividade. 

Sendo assim temos por objetivo apresentar como a orientação para aprendizagem 
influencia o engajamento no trabalho e como a relação de tais variáveis afeta a taxa de 
Turnover organizacional. Para tanto, elaborou-se uma série de variáveis para a resolução do 
problema apresentado, que seria a variável de predição, correspondente a orientação para a 
aprendizagem, e as de resultado, sendo a de engajamento, e a variável de resultado Turnover, 
que pode ser traduzido como a rotatividade de funcionários em uma organização, podendo tal 
saída ser motivada pela instituição ou por escolha do próprio indivíduo (SILVEIRA, 2011, p. 
10). 

Das variáveis apresentadas a orientação para a aprendizagem, que segundo o 
posicionamento de Senge (1990, p. 11), as pessoas que apresentam estacaracteristica 
promovem suas ações visando compreender situações inéditas ou com elementos inovadores 
e, deste modo procuram meios para obter novas competências. E engajamento, abordada por 
Lima (2015, p. 2), como “um indicador decisivo de quão bem-sucedida uma empresa será e a 
sustentabilidade desse sucesso’’. Por fim a variável Turnover, parafraseando a fala de POMI 
(2005, p.02), é a rotatividade de pessoal dentro da organização, fator diretamente relacionado 
ao efeito de engajamento, uma vez que, podemos interpretar que um funcionário engajado 
está satisfeito, e um funcionário satisfeito não tem interesse em deixar a empresa atual, que, 
como citado pelo autor, o Turnover é um sinônimo de perda de produtividade. 

A pesquisa apresenta as variáveis descritas acima objetivando analisar como a 
orientação para aprendizagem influencia o engajamento no trabalho e como a relação dessas 
variáveis afeta a taxa de Turnover organizacional. Dessa maneira, formularam-se hipóteses no 
corpo do artigo levantando questões como, os efeitos da variável de predição sobre a variável 
de resultado engajamento, abordando que o comportamento da orientação para a 
aprendizagem – variável de predição – pode influenciar o engajamento dos colaboradores da 
organização. Outra hipótese levantada no artigo aqui referenciado, é o efeito que a variável 
engajamento exerce sobre a variável Turnover e a variável orientação para a aprendizagem, 
que levanta a ideia de que mesmo que o indivíduo possua a orientação para a aprendizagem e 
o sentimento de engajamento na empresa, se suas necessidades ou expectativas não forem 
supridas, este pode tender ao processo de Turnover. 

Este artigo objetiva solucionar como a orientação para aprendizagem influencia o 
engajamento no trabalho e como a relação dessas variáveis afeta a taxa de Turnover 
organizacional. Elaborando hipóteses, pode-se analisar o problema e encontrar, como a 
própria hipótese elaborada sugere, uma possível solução para o problema apresentado. 

A metodologia presente neste trabalho trata-se de um estudo de caso e pesquisa 
bibliográfica, onde com o problema proposto, buscou-se em referências bibliográficas a 
resposta, elaborada e sugerida por hipóteses neste artigo, para o problema apresentado. 

As hipóteses sugeridas neste trabalho sugerem a solução para o problema apresentado, 
sendo elas, sugerindo que o comportamento de orientação para aprendizagem tende a 
influenciar positivamente o engajamento dos colaboradores na organização e mesmo que um 
indivíduo possua orientação para aprendizagem e engajamento com as atividades 
organizacionais, se as suas expectativas não se cumprirem ou os valores da organização e os 
individuais tornarem-se conflitantes o sujeito tenderá a se desmotivar podendo assim 
contribuir para um aumento no turnover. 
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Este artigo se divide em duas partes, sendo a primeira composta pelo referencial 
teórico, onde mostra-se toda a teoria e fundamentação metodológica coletada e a segunda 
parte deste artigo composta pelas hipóteses, abordando a problemática proposta e sugerindo 
uma possível solução para a mesma, justificada pela fundamentação teórica apresentada no 
referencial teórico. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 ORIENTAÇÃO PARA APRENDIZAGEM 
 

O termo orientação para a aprendizagem é explicado por Marques (2017, p. 02) como 
sendo “alcance de novos, múltiplos e contínuos conhecimentos sobre as dinâmicas e 
demandas corporativas, seja de maneira direta e/ou indireta, dentro e fora da empresa”. 
 

Fundamentada nas teorias e perspectivas da Gestão do Conhecimento e da 
Aprendizagem Organizacional, esta postura estratégica é vinculada 
diretamente à cultura da organização, sendo considerada mais uma filosofia 
organizacional do que postura estratégica propriamente dita (ABBADE, 
ZANINI & SOUZA, 2012, p. 3). 

 
Segundo o posicionamento de Senge (1990, p. 11) é valido salientar que as pessoas 

que utilizam da orientação para a aprendizagem promovem suas ações visando compreender 
situações inéditas ou com elementos inovadores e, deste modo procuram meios para obter 
novas competências, ou seja, estes se motivam por desenvolver meios de ser eficientes na 
execução de tarefas e superação de desafios, sendo que tais resultados são alcançados com 
mais facilidade quando as ações são executadas em grupo.  

As organizações são formadas entre outros fatores por indivíduos que se unem visando 
atingir objetivos em comum, como confirma Cury (2000, p. 116) “[...] a organização é um 
sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a 
desempenhar e deveres e tarefas a executar”, portanto dar importância aos indivíduos 
talentosos é fundamental. 
 

Infelizmente, a maioria das organizações não tem consciência acerca da 
importância do capital humano para sua permanência no mercado e sucesso. 
[...] considero o capital intelectual, prefiro dizer capital humano, o maior 
patrimônio das empresas. Sob esse prisma, as empresas que não estiverem 
irrestritamente atentas a esse capital estarão cavando o próprio túmulo 
(CARDOSO, 2005, P.01). 
 
 

2.2 ENGAJAMENTO 
 

Para Lima (2015, p. 2), engajamento é definido como “um indicador decisivo de quão 
bem-sucedida uma empresa será e a sustentabilidade desse sucesso. Uma das definições 
aceitas tem a ver com quanto as pessoas são conectadas com o seu trabalho e com a 
organização para a qual se dedicam”.  

O fator engajamento nas organizações possui três elementos de acordo com Schaufeli, 
Dijkstra e Vazquez (2012, p. 5): 

• Vitalidade: indivíduos engajados possuem energia e boas vibrações, sendo confiantes 
mesmo em situações desafiadoras. 
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• Dedicação: pessoas engajadas se animam com os eventos que ocorrem na empresa e 
contribuem para o bom andamento de tais atividades. 

• Concentração: indivíduos engajados se conectam profundamente com seu trabalho, 
possuem foco e prazer ao desempenhar suas atividades. 

Pessoas engajadas no trabalho, bem como os setores/departamentos onde atuam, 
apresentam um desempenho melhor [..]. A taxa de rotatividade de funcionários é menor entre 
os engajados no trabalho. (SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2012). 

Funcionários engajados são mais positivamente avaliados por seus superiores do que seus 
colegas [...], costumam se sentir mais confortáveis consigo mesmos, dificilmente apresentam 
queixas psicossomáticas e são mais resistentes ao estresse (SCHAUFELI; DIJKSTRA; 
VAZQUEZ, 2012). 

Portanto, é valido dizer que o engajamento no trabalho resulta em disposição e energia, 
sendo um importante elemento motivacional no âmbito organizacional. 
 
2.3 TURNOVER 
 

De acordo com a visão de Chiavenato (2010, p. 88, 89 e 90) o Turnover é oriundo do 
processo de inserção dos indivíduos nas organizações, onde estes se vinculam com as mesmas 
a fim de vender sua força de trabalho em troca de uma remuneração, o salário. Ao criar este 
vínculo os indivíduos em geral adquirem expectativas estabelecem objetivos que, caso não 
sejam supridos ou haja a possibilidade do não acontecimento de tais eventos podem 
desencadear insatisfação e consequentemente o desligamento voluntário do profissional 
(CARDOSO, 2005, P.02). O termo Turnover pode ser traduzido como a rotatividade de 
funcionários em uma organização, podendo tal saída ser motivada pela instituição ou por 
escolha do próprio indivíduo (SILVEIRA, 2011, p. 10). 
  

A gestão do Turnover é fundamental para todas as empresas, que atuam em 
um cenário cada vez mais competitivo e exigente. [...] O elevado índice de 
perda de pessoas revela problemas e desafios a serem superados. A perda de 
pessoas significa perda de conhecimento, de capital intelectual, de 
inteligência, de entendimento e de domínio dos processos, perda de 
conexões com os clientes, de mercado e de negócios. (POMI, 2005, P.02). 

 
 Portanto, com base no posicionamento dos autores é possível afirmar que o Turnover 
nas organizações impacta diretamente no engajamento dos funcionários da organização, 
portanto faz-se necessário gerir a intensidade na qual tais eventos acontecem, visto que 
quando ocorre em demasia a rotatividade tende a prejudicar a empresa em diferentes âmbitos. 
 
 
3 HIPÓTESES DE PESQUISA 
 
3.1 EFEITO DA VARIÁVEL ORIENTAÇÃO PARA APRENDIZAGEM SOBRE A 
VARIÁVEL ENGAJAMENTO 
 

O indivíduo com orientação para aprendizagem nas organizações tende a possuir 
maior engajamento nas atividades que este se envolva. Para Senge (1990, p. 11), um 
indivíduo que possui orientação para aprendizagem busca a melhor maneira de desenvolver as 
atividades de âmbito organizacional que são incumbidas ao mesmo. Segundo Oniria (2016, p. 
02) “Quando seus colaboradores se dedicam integralmente a sua missão eles produzem com 
mais qualidade e motivação”. Tal prática fará com a organização consiga o engajamento dos 
colaboradores (ONIRIA 2016, p. 1). 
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A relação que foi proposta nesta hipótese até o momento do desenvolvimento do 
trabalho não possui suporte empírico na literatura relacionada a organizações no geral. Porém, 
estudos anteriores de Zamberlan (2006) demonstraram existir um nível elevado de orientação 
para aprendizagem, orientação para competências e comprometimento organizacional dos 
gestores dos cursos de graduação das instituições de ensino superior públicas e particulares, 
onde comparou-se tais elementos, estudando assim a relevância da presença de tais fatores 
nestes profissionais. Deste modo, podemos estender os efeitos da orientação para 
aprendizagem para o contexto dos indivíduos que fazem parte de instituições empresariais no 
geral, deste modo conectar tal conceito ao fator engajamento dos colaboradores. 

H1: O comportamento de orientação para aprendizagem tende a influenciar 
positivamente o engajamento dos colaboradores na organização.  
 
 
3.2 EFEITO DE INTERFERÊNCIA DO TURNOVER SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A 
ORIENTAÇÃO PARA APRENDIZAGEM E O ENGAJAMENTO  
 

O indivíduo que possui orientação para aprendizagem, mesmo tendo uma tendência 
a desenvolver o engajamento nas organizações quando identifica a existência de um alto 
Turnover tende a se desmotivar e perde o ânimo em desempenhar as atividades de maneira 
ótima. 

Existem organizações que adotam a postura de orientação para aprendizagem sendo 
que tal processo pode ser definido por como sendo: 
 

Grupo de valores que influenciam o grau com que uma organização se 
considera satisfeita com relação às suas teorias em uso (Argyris & Schon, 
1978), seus modelos mentais (De Geus, 1988) e sua lógica dominante (Bettis 
& Prahalad, 1995), que pode estar ou não estar baseada no mercado” 
(ABBADE, ZANINI & SOUZA, 2012, p. 7). 

 
O funcionário quando possui orientação para aprendizagem tende a se engajar nas 

atividades nas quais se envolve por se identificar com determinados fatores que fazem parte 
da formação da organização (SENGE, 1990, p. 11; CURY, 2000, p. 116; CARDOSO, 2005, P.01; 
SCHAUFELI, DIJKSTRA, VAZQUEZ, 2012, p. 5), mas, a partir do momento em que a atividade 
em questão deixa de fazer sentido para ele ou mesmo quando o sujeito identifica que os 
valores da instituição não possuem harmonia com os próprios o indivíduo perde a 
motivação, o que reflete diretamente nos seus resultados, podendo levar o indivíduo a  
pedir demissão (POMI, 2005, P.02). 

 
[...], o turnover ocorre às vezes devido o funcionário criar expectativas 
irreais no processo de recrutamento. Como uma seleção malfeita, 
contratando uma pessoa inadequada para determinado cargo, isto mostra 
falha na entrevista no esclarecimento das atividades desenvolvidas” (DOTE, 
2016 P. 6,7). 

 

A relação que foi proposta nesta hipótese até o momento do desenvolvimento do 
trabalho não possui suporte empírico na literatura relacionada a organizações no geral. O 
estudo que mais se assemelha com a proposta aqui apresentada é o de Perin (2001), que 
estuda a relação entre orientação para mercado, aprendizagem organizacional e 
performance, que visa observar como tais elementos interagem entre si e que interferências 
estes fatores promovem na organização. Porém, como os elementos possuem interligação e 
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estes são alguns dos fatores que compõem as práticas organizacionais é válido estudar como 
ocorre tal relação e quais os efeitos destas. 

H2: A orientação para aprendizagem é positiva para o Turnover. Quanto mais um 
indivíduo adquire conhecimento, esse conhecimento tende a contribuir para um aumento 
no Turnover. 
 
 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nessa seção faz uma descrição dos procedimentos metodológicos percorridos para a 
realização do estudo. Dada a natureza do objetivo do estudo (relação entre variáveis) optou-se 
por uma análise quantitativa, em que as hipóteses podem ser testadas em um recorte de uma 
determinada população (HAIR ET AL., 2009). 

Escolheu-se para a amostra diferentes ramos de atividade para ser aplicada a pesquisa 
para que pudesse ter uma análise mais ampla e não predominante em apenas em um setor. 

A pesquisa foi aplicada in loco com os respondentes e por meio de um formulário 
online no Google Docs, distribuído apenas para residentes na região de Maringá. 

A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento com questionário estruturado 
aplicado aos funcionários de empresas por meio de estudos já validados na literatura, 
conforme destacado na Tabela 1. As questões foram dispostas de forma que a obtenção das 
respostas se deu por meio de escala likert de 7 pontos, em que a pontuação 1 equivale a 
‘Discordo totalmente’ até 7, que equivale a ‘Concordo totalmente’. 
 
Tabela 1 – Escalas do questionário 
Orientação para aprendizagem - Adaptado de VandeWalle (2005) 

Estou disposto a escolher uma tarefa de trabalho desafiadora que eu possa aprender mais. 
Muitas vezes busco oportunidades para desenvolver novas habilidades e conhecimentos. 
Eu gosto de tarefas desafiadoras e difíceis no trabalho, onde vou aprender novas habilidades. 
Para mim, o desenvolvimento da minha capacidade de trabalho é importante o suficiente para 
correr riscos. 
Prefiro trabalhar em situações que exigem um alto nível de habilidade e talento. 

Engajamento no trabalho – Adaptado de Vasquez et al. (2015) 
Quando me levanto pela manhã, eu me sinto bem por ir ao trabalho. 
Eu posso continuar a trabalhar por longos períodos. 
Acho que o trabalho que eu faço é cheio de significado e propósito. 
Estou orgulhoso do trabalho que eu faço. 
O tempo voa quando estou trabalhando. 
Sinto-me feliz quando estou trabalhando intensamente. 

Intenção de turnover – Adaptado de Moore (2000) 
Quão provável é que você esteja trabalhando na mesma empresa no próximo ano? 
Quão provável é que você tome medidas durante o próximo ano para garantir um emprego em uma 
empresa diferente? 
Eu me vejo trabalhando nesta empresa dentro dos próximos cinco anos. 
Provavelmente vou procurar um emprego em uma empresa diferente no próximo ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
  

O procedimento escolhido foi análise de correlação de Pearson para identificar as 
associações propostas nas hipóteses. Segundo Vieira (2017), o coeficiente de correlação de 
Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este 
coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o 
valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear 
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perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto 
mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 
 
 
5 RESULTADOS E ANÁLISE 
 
5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
 
Tabela 2 – Descrição da amostra 

Caracterização da amostra Respondentes (n = 409) 

Gênero 
 Feminino 43,8% 

Masculino 56,2% 
Escolaridade   

Ensino fundamental 5,1% 
Ensino médio 52,1% 
Ensino superior 36,9% 
Pós graduação 5,9% 

Setor econômico 
Indústria 24,2%  
Comércio 32,5% 
Serviços 43,3% 

Departamento   
Administrativo 37,9% 
Atendimento 14,2% 
Vendas 22,5% 
Produção 10,3% 
Prestação de serviços 15,2% 

Nível da estrutura organizacional 
Estratégico 21,5% 
Tático 14,4% 
Operacional 64,1% 

  Idade média em anos (desvio-padrão) 30,8 (10,7) 

  Tempo médio de empresa em anos (desvio-padrão) 5,0 (5,3) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  
 A amostra estudada tem maioria masculina (56,2%), com 94,9% tendo estudado até, 
pelo menos, o ensino médio, revelando uma amostra com capacidade interpretativa. A 
amostra é composta também, por maioria de pessoas que atuam no setor de serviços (43,3%), 
mas também no setor de comércio (32,5%) e indústria (24,2%). Sobre o departamento de 
atuação da amostra, a maior parte, ou 37,9%, atuam no setor administrativo, seguido pelo 
setor de vendas (22,5%) e prestação de serviços (15,2%), e como já esperado, a maior parte da 
amostra atual em nível operacional (64,1%), seguido pelo nível estratégico (21,5%) e tático 
(14,4%). A idade média dos respondentes é de 30,8 anos, tendo um desvio padrão de 10,7 
anos, e tempo médio de permanência na empresa atual é de 5 anos, com desvio-padrão de 5,3 
anos. 
 
 
5.2 TESTE DE HIPÓTESES 
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Para análise das hipóteses, inicialmente, foi necessário transformar os itens das escalas 
em construtos latentes. Optou-se por utilizar o método de média aritmética simples dos itens 
de cada fator latente. 
 
Tabela 3 – Coeficiente de correlação para a hipótese H1 

VI = Variável Independente 
Variável de resultado Variável de resultado 
Intenção de turnover (H1) 
Coeficiente de correlação (r) 

Engajamento no trabalho (H2) 
Coeficiente de correlação (r) 

Orientação para aprendizagem 0,18 0,45 
Fonte: Autores da pesquisa 

 
Os dados coletados revelam uma correlação fraca, mas existente entre a orientação 

para aprendizado e a intenção de turnover. Uma das interpretações que podem ser atribuídas a 
esse resultado é a de que, pessoas com um índice orientação para aprendizagem mais 
elevado, tendem a ficar insatisfeitas com seu trabalho mais rápido, ou assim que elas atingem 
um nível considerável de domínio sobre suas atividades, e estas param de lhe ser fonte de 
novos conhecimentos e habilidades. 

A análise também revelou que a orientação para aprendizagem tem uma correlação 
positiva com o engajamento no trabalho, ou seja, uma pessoa orientada para aprendizagem 
tende a ser mais engajada no seu trabalho, está relação é ainda maior do que a de turnover. 
Está relação pode ter sua fonte na ideia de que o trabalhador está sempre aprendendo algo 
novo com seu trabalho, o que motiva alguém orientado à aprendizagem, fazendo com que este 
goste mais do seu trabalho e se dedique mais a ele, tendo também maior engajamento. 

Dessa forma, quanto maior a orientação para a aprendizagem maior o engajamento 
no trabalho, e da mesma forma, quão maior for o índice de orientação para a aprendizagem 
maior a probabilidade do turnover do funcionário. 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo buscou analisar qual a relação, se existente, entre orientação para 
a aprendizagem e o engajamento no trabalho e a intenção de turnover na organização. 
Elaborou-se, portanto, hipóteses para propor as possíveis relações entre estas variáveis, 
sendo a primeira hipótese, o comportamento de orientação para a aprendizagem tendendo 
a influenciar positivamente o engajamento de funcionários e trabalhadores da organização, 
e a segunda, a orientação para aprendizagem influencia positivamente a intenção de 
turnover organizacional.  

De acordo com a análise das hipóteses fornecidas, pode-se concluir que quão maior a 
orientação para a aprendizagem, maior o índice de turnover organizacional, e da mesma 
forma, quanto mais elevado o nível de orientação para a aprendizagem maior o nível de 
engajamento na organização. 

Para a gerência de uma organização, saber equilibrar os fatores apresentados é de 
extrema importância para o bom andamento de sua empresa. A ocorrência de um elevado 
índice de turnover organizacional não é um aspecto positivo para a empresa, uma vez que a 
alta rotatividade de pessoal em um curto período de tempo, além de ser um indicador 
negativo do ambiente empresarial, é um custo a mais para a empresa. 

Este trabalho poderá ser utilizado futuramente para continuação de algum estudo 
realizado neste segmento, de forma a contribuir com a comunidade acadêmica. Sugere-se que 



161 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

161 

para a possível pesquisa futura, que se utilize de um estudo de caso combinado com um 
pesquisa de campo para observação das hipóteses apresentadas neste trabalho. 
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RESUMO 
 
 
Esse trabalho objetiva compreender, sob a perspectivas dos homossexuais, aspectos 
relacionados a sua atividade no mercado de trabalho, na cidade de Paranavaí, estado do 
Paraná. Para tanto, faz-se necessário compreender os discursos de reconhecimento e 
resistências construídos a respeito do homossexual nas empresas e o que pensam e como se 
sentem os sujeitos inseridos nesse contexto. Adotou-se a metodologia de pesquisa qualitativa, 
descritiva por meio da aplicação de entrevistas semiestruturadas, que contou com a 
participação de seis profissionais dos setores público e privado, composto por pessoas com 
atividades profissionais distintas. A análise dos dados coletados se deu por meio da análise de 
conteúdo, para qual foram definidas três categorias de análise: identidade “assumida” no 
ambiente de trabalho, o preconceito no ambiente de trabalho e resistências dos sujeitos 
envolvidos: funcionário, empregador, profissionais. De modo geral, encontrou-se que ainda 
que os homossexuais se assumam em seu ambiente de trabalho, demonstram adotar 
estratégias de confronto às violências simbólicas originadas do preconceito imposto pela 
sociedade heteronormativa, uma delas é a de se tornar invisível. Identificou-se também que o 
preconceito com o homossexual é ainda muito presente no ambiente de trabalho. 
 
Palavras-chave: Homossexualidade. Mercado de Trabalho. Reconhecimentos e Resistências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito que o mercado de trabalho vem se tornando mais inclusivo, principalmente 
se observado, por um lado, pelas prerrogativas legais ou, por outro lado, pelas transformações 
sociais, assim como salientou Freitas (1992, p.6): “as circunstancias fazem os homens, assim 
como os homens fazem as circunstâncias, mas esta dialética implica ter consciência da luta 
ideológica imbricada neste processo”. E sob essa perspectiva, compreender o fator inclusão 
perpassa o campo da tomada de consciência de sujeitos envolvidos nesse mesmo processo e 
contexto de lutas e conquistas. 

Toda essa compreensão tem, a priori , sua legalidade garantida no princípio 
constitucional da igualdade e, tanto diante dessa ou em conformidade com as lutas dos 
movimentos sociais há longas datas para garantir tais direitos, muitas políticas públicas e 
privadas foram desenvolvidas como estratégias de apaziguamento e tolerância nos espaços de 
trabalho. Muitas dessas iniciativas apresentam temáticas voltadas para as diversidades, sejam 
elas das relações sociais de sexo/gênero (SOUZA; CARRIERI, 2010), etnia ou sexualidade, 
cujos conteúdos versam sobre as questões de identidade, ou representações pós-identitárias, 
discursos e respeito nas relações de trabalho. Essas são atenciosas às novas tendências 
discursivas e metodológicas para a implantação de variáveis nesse contexto, no entanto o 
profissional inserido em um dos eixos discriminados, ainda vê o tema explorado de forma 
pontual e controversa, uma vez que o que faz da sua relevância um ato valorativo são as 
representações de respeito e reconhecimento, quase nulos nos contextos de trabalho. 

Partindo desse pressuposto, dar-se-á voz e vez às representações discursivas acerca 
da atuação de homossexuais no mercado de trabalho, relevando do preconceito dicotômico 
gênero/sexualidade alguns questionamentos: Quais são os discursos de tratamento construídos 
a respeito do homossexual nas empresas? Como esses discursos são tratados/operados pelos 
seus parceiros profissionais? O que pensam e como se sentem os sujeitos inseridos nesse 
contexto?  

Embora haja uma resistência em tratar o assunto como direito humano (GOMES, 
2017), já que a sua disseminação interpela costumes e valores hegemônicos, acredita-se no 
desenvolvimento de propostas de qualificação constante e de parcerias preocupadas com as 
relações responsáveis de direito e cidadania entre todos, independentemente das orientações 
sexuais; nas formas de pensar na identidade como um construto acerca de discursos, costumes 
e valores sociais; na sexualidade de forma responsável, já que é direito humano; na lide com o 
que ainda classificamos como problema, na certeza de formar cidadãos responsáveis pelos 
seus atos. 

Acredita-se que o conhecimento dessas realidades e os problemas gerados pelos 
possíveis conflitos de relações, possa servir como fonte para uma formação mais responsável, 
efetiva e contínua entre os agentes que representam os espaços de trabalho. Nesse sentido, 
assim o presente trabalho justifica-se, sendo proveniente de uma inquietação desenvolvida 
com a observação nas mais variadas atividades profissionais na cidade de Paranavaí/PR, 
constituindo-se estas em um universo resistente ao trato com as sexualidades, seja por parte 
dos próprios colegas de trabalho ou pelas equipes gestoras. O crescente aumento da 
diversidade de gênero nas organizações, exige que seus gestores e administradores tenham 
habilidade e conhecimento para gerenciar esse novo cenário. Não é comum adotar tal temática 
nas práticas, questão um tanto quanto delicada, uma vez que abrange profissionais que levam 
para o seu trabalho conceitos próprios, embora gerados, na maior parte das vezes, ao longo da 
vida pelos seus meios de convívio social (UMBELINO, 2008). Tais profissionais pensam a 
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educação profissional por vias de interesses próprios, gerando a partir daí conflitos 
ideológicos entre seus agentes. Apropriar-se-á, portanto, dos discursos que formam essas 
diversidades, objetivando investigar os possíveis conflitos e as relações interpessoais de 
(in)tolerância por vias dos discursos formadores de identidades e representações de 
orientações sexuais. 

Nesse cenário, em que os personagens apresentam as suas diversidades, a tarefa mais 
fácil seria “aceitá-los” considerando os padrões estabelecidos pela sociedade e a partir daí 
identificar o que se propõe como diversidade. Hoje, no entanto, os cenários estão sendo 
convocados a repensarem esse conceito e partirem do ponto de que não há um padrão, um 
molde, uma única raiz e suas ramificações (RIBEIRO; RIBEIRO, 2012). Existe sim, a 
diversidade, a história de cada um, as suas orientações, crenças, costumes, todos referentes à 
trama das relações sociais. E eis que todos os personagens se predisponham a interagir sob a 
perspectiva de que todos são iguais em suas diferenças.  

No intuito de reatualizar e reengendrar ao contexto profissional novas práticas de 
convívio entre as diversas representações, sugere-se a compreensão de que não há uma 
supremacia de sexo (poder), e que pode ser facilitado, assim, a inserção ou permanência e seus graus de promoção de 
homossexuais no mercado de trabalho. 

Não podemos esquecer que “nessa possibilidade de inclusão permeia todo tipo de 
acordo que possa existir entre os agentes envolvidos no processo de socialização, marcado por 
profundas contradições e resistências individuais e grupais” (SACRISTÁN e GÓMEZ, 1998, 
p. 19). Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho consiste em compreender, sob a 
perspectivas dos homossexuais, aspectos relacionados à sua atividade no mercado de trabalho, 
na cidade de Paranavaí, estado do Paraná. Logo, faz-se necessário investigar os possíveis 
conflitos nas relações sociais de sexo e de orientações sexuais, a inserção de homossexuais no 
mercado de trabalho, seus reconhecimentos e resistências. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Fundamentando os argumentos provenientes dos questionamentos nos quais 
perpassam os discursos sobre identidades e representações, Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 21) 
versa, em sua apresentação sobre a análise das interações, que: “a vida em sociedade aparece 
então como uma ‘realização contínua’ [...] para tornar inteligível o conjunto de seus 
comportamentos e para ser aceito (o indivíduo) como membro habilitado dessa sociedade”. 
Assim, a interação é essencial no processo de formação de identidades, visto que os 
comportamentos sociais são permanentemente reatualizados e reengendrados numa prática 
cotidiana. Os sujeitos vão se apresentando numa pluralidade de eventos tornando contínua sua 
formação identitária e, uma vez inserido nesse engendramento, novas formas de 
comportamentos vão sendo desenvolvidos com os mais variados fins. Essa “realização 
contínua”, enunciada por Kerbrat-Orecchioni (2006) pode ser inserida nos mais variados 
contextos, o que não garante ao sujeito de direitos o seu realizar-se nesse mesmo contínuo. 
Nesse mesmo compasso, tornam-se sujeitos de exclusões, a ponto de habilitar-se para uma 
possível aceitação (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006).  

Muitas dessas interações apenas garantem aos sujeitos inúmeras representações de 
falseamento identitário. Talvez essa seja uma estratégia para evitar alguns tipos de violência. 
Conforme Carrieri, Souza e Aguiar (2014, p. 80), que ao versar sobre violências no trabalho, 
asseveram que as violências “não se encontram desconectadas da realidade social em que os 
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sujeitos se inserem e que muitas vezes estas violências têm suas raízes na e pela ordem 
social”. Certamente isso corresponda à necessidade de habilitar-se ao meio. 

Diante da realidade supracitada, na qual foi direcionada a homossexuais em 
ambientes de trabalho, há uma parcela que se sujeita a apresentar condutas semelhantes para 
tornarem-se aceitos na sociedade. De tal forma Irigaray (2007, p. 5) aponta que “estes modos 
de ação são as estratégias de sobrevivência que os indivíduos homo e bissexuais adotam para 
sobreviver no ambiente de trabalho, que, na maioria das vezes, eles percebem como hostil”. 
Esse comportamento de habilitar-se, mesmo aos ambientes hostis, apresenta-se como uma 
outra face das condutas, mostrando-nos a aceitação de determinados sujeitos a essas normas, 
no intuito de obter uma suposta habilitação. Esse adequar-se ao meio sugere, além das 
missões internas de competência profissional, atender a perfis, condutas, preferências, 
orientações de forma que, perpassando essa máxima, registram e reforçam a reclusa por ora 
refletida nos ambientes sociais (IRIGARAY, 2007).  

Um fato, do qual não se pode eximir-se é a conduta heteronormativa impetrada na 
sociedade, e da mesma referir-se, segundo Irigaray (2007, p. 3) “à crença na superioridade da 
orientação heterossexual e na consequente exclusão, proposital ou não, de indivíduos não-
heterossexuais de políticas públicas e organizacionais, eventos ou atividades”. Essa 
representação legitima a falsa ideologia da superioridade por um padrão sexual a ser seguido, 
além de respeitado, excluindo os homossexuais desse contexto, reafirmando uma outra falsa 
ideologia: a de que não passam de portadores “do pecado e da doença”, sendo a eles 
atribuídas inúmeras formas de repulsa e punição. Nesse caso, por não estar inserido no dito 
padrão de superioridade, aparece o que podemos chamar de desconforto hétero nas 
instituições de trabalho, percebido por vias das retaliações àqueles que fogem do padrão 
imposto culturalmente ao longo das gerações, sejam por questões religiosas, científicas ou de 
qualquer outra instância. A anulação por vias dos tratamentos hostis, muitas vezes mascarada 
de simpatia, requer das vítimas muito mais que resistência: sugere luta, resiliência, força. As 
supostas anulações são as mais obscenas formas de punição ao sujeito homossexual, e em 
ambientes de trabalho há de se estabelecer toda forma de sobrevida (IRIGARAY, 2007). 

Ainda segundo o autor, estando ciente dessa punição em forma de anulação, essa 
sobrevida pode ser considerada como estratégia de sobrevivência ou resistência às condutas 
discriminatórias compreendidas quando se adere às conjunções de atividades padronizadas e 
articuladas, como normas e regras de bom convívio no ambiente. Uma vez considerado o 
padrão heteronormativo como parâmetro, há de se resistir. Mesmo diante desse fator, os 
homossexuais sofrem todo tipo possível de hostilidade fazendo-os eximir-se do seu papel 
social, induzindo-os a outra função normativa (IRIGARAY, 2007). 

Dessa prática hostil se ausenta o sujeito de direitos e entram, ainda segundo Irigaray 
(2007, p. 6), os “atores sociais, indivíduos que assumem uma identidade, cujas características 
são socialmente construídas em função das expectativas de grupos externos sobre quem ele é 
e a maneira como deve enfrentar as situações”.  Se isso puder ser um método de ascensão para 
alguns e daí gerar um ciclo que incite a “outros indivíduos a percorrerem o mesmo caminho, 
provocando a busca incessante por receitas e manuais que serão seguidos passo a passo em 
busca da sobrevivência” (IRIGARAY, 2007, p. 5), pode não preocupar diante de uma 
perspectiva individual. No entanto, vale ressaltar a real necessidade de se agrupar sem a 
necessidade de se enquadrar para servir e sem ser visto, e quando visto, rejeitado e/ou 
discriminado profissionalmente.  Logo, adota-se uma estratégia possível para os não 
assumidos, que Irigaray (2007) identifica como a do homem invisível, passando por tímido 
sem chamar muita atenção. Reforçando, portanto, o ponto de vista da sociedade 
heteronormativa, com a internalização da violência simbólica, em que o homossexual é 
levado a agir como um heterossexual (ROSA; BRITO, 2009). 
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Os homossexuais ao tomarem atitudes e comportamentos idênticos aos dos 
heterossexuais, passam a desfrutar do mesmo tratamento e benefícios, estigmatizando e 
denegrindo toda e qualquer forma não heterossexual de identidade de gênero, que define o 
heterossexismo (SOUZA; PEREIRA, 2013).  

Dialogando com as missões de valores, em um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo, reconhece-se que o grande diferencial das organizações sejam as pessoas e nelas 
se tenham o processo da criatividade e inovação (FLEURY; FLEURY, 2001). E cabe às 
organizações motivar seus profissionais sob a perspectiva da humanização. Independente do 
grau de funcionalidade que esse princípio possa gerar, pode ser por vias do mesmo e em local 
de trabalho que determinadas ações podem ser efetivadas. E não adianta desenvolver um 
discurso que agregue missão e valor sem o princípio da humanização, sem o propósito de 
lidar com pessoas com habilidade de tratar com outras pessoas, mesmo que do mesmo 
espaço/local de trabalho e independentemente de qualquer representação que as torne 
diferentes dos perfis normatizados como parâmetro. Esses profissionais merecem reconhecer-
se como pessoas de valores diante das reais necessidades do mercado de trabalho e dos meios 
sociais de sua convivência. Para isso, adentrar nos campos dos relacionamentos requer 
sujeitar-se à diversidade humana para a (trans)formação de si para/com os outros. 

De encontro a essa observação, os relacionamentos na empresa ainda podem ser 
observados sob a perspectiva da imagem representada por si, sugerida por Amossy (2008), 
como forma de analisar/investigar os discursos dos profissionais nos ambientes de trabalho.  
Conhecer a construção dessas imagens geradas através dos discursos requer reconhecer que 
todo: 

locutor efetua em seu discurso uma apresentação de si (...). A apresentação 
de si não se limita a uma técnica apreendida, a um artifício: ela se efetua, 
frequentemente, à revelia dos parceiros, nas trocas verbais mais corriqueiras 
e mais pessoais. (AMOSSY,  2008, p. 9). 
 

Partindo desse pressuposto, tratar com humanos sobre a humanização em ambientes 
de trabalho, pode significar muito mais que o respeito ao outro. Vai significar considerar o 
outro, sob a boa conduta do humano que ele é e o profissional que o aloca no mesmo espaço 
de trabalho, sem as amarras do preconceito em torno de sua sexualidade. Piadas, brincadeiras, 
gestos ou qualquer tipo de ação acompanhada ou não da palavra dita, pode ter inferência 
direta na construção de personalidades (SIQUEIRA et al., 2009). De acordo com Siqueira et 
al. (2009, p. 449) esse “é um processo contínuo em que a pessoa vai tendo as suas resistências 
psicológicas minadas pelo assediador, de tal modo que o constrangimento e a humilhação se 
tornam características constantes do seu ambiente de trabalho”. Logo, tais atos assediadores 
representam traços de um sujeito construído em uma e para uma sociedade de exclusões, 
direcionando o excluído a comportamentos e reações nas quais se percam enquanto sujeitos 
de igualdade – em seus direitos.   

Para as empresas, conhecer tais perfis, reconhecendo-os transgressores, abre espaço 
para uma humanização sem retaliações. Sugere tornar o ambiente de trabalho um espaço de 
igualdade moral, conforme a dinâmica da sociedade. A omissão não pode ser uma 
característica dos sujeitos que regem e administram empresas. Não deve ter espaço entre o 
que se pretende para o sucesso dos negócios e as normas preconceituosas, cujas raízes estão 
fincadas em sugestões historicamente construídas como parâmetro de “boa” conduta. 

Nesse contexto, como tentativa de combate à discriminação por orientação sexual, 
recorre-se a uma abordagem que revela a omissão aos fatos dos superiores hierárquicos (em 
muitas vezes se tornam cúmplices), quando nos repartimentos ocorrem explicitamente 
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“diferentes formas de violência moral para com os homossexuais, por meio de ações diretas 
ou veladas de agressão” (CAPRONI et al., 2013, p. 97) e na maioria das vezes, omitem-se os 
fatos acreditando no cunho pejorativo a eles dado. Tratar tais ocorrências com naturalidade, 
na proposta de evidenciá-lo como violência simbólica, requer tratar os homossexuais como 
iguais a todos os seres que não suportam nem merecem determinadas agressões. Requer 
recolocar os sujeitos em seus devidos lugares, igualmente merecidos, de humanos. Em 
contrapartida a omissão em questões de homossexualidade sugere um tabu, tendo em vista 
que colegas em geral tem conhecimento da sua sexualidade e não abordam o assunto 
(LIONÇO e DINIZ, 2008). 

E nessas formas explicitas ou veladas sempre se anunciam os sujeitos que 
perseguem, que punem, que sabotam os sujeitos também de direitos. Anular as referidas 
condutas, talvez seja a forma mais humana de tratar a violência. E por repetidas e 
intermináveis vezes anular ações, e não pessoas (AMOSSY, 2008). 

Para Irigaray e Freitas (2011) as organizações têm um desafio necessário no 
tratamento da heterogeneidade, pois ao mesmo tempo que ela abastece a empresa com 
valores, maior diversidade de mão-de-obra, experiências, atitudes. Entretanto, pode resultar na 
redução dos contatos sociais dos empregados e até mesmo conflitos e problemas nos vínculos 
de fidelidade entre os pares e para com a organização. Como salientaram Rosemberg e 
Leuzinger (2010, p. 177) que em seus estudos identificaram a alteração nos discursos e ações 
de empresas privadas no sentido de valorização da diversidade, destacando haver ainda um 
longo caminho para seguir. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa é uma pesquisa qualitativa, ao envolver a coleta e o estudo de dados empíricos 
por meio de entrevistas com homossexuais masculinos e femininos, dando ênfase aos 
processos e significados rotineiros problemáticos na vida destes indivíduos, ressaltando sua 
natureza socialmente construída no ambiente de trabalho (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

Segundo Godoy (1995) a pesquisa qualitativa é descritiva, estando o pesquisador 
voltado para o processo e não puramente com seus resultados. O pesquisador deve buscar 
compreender os fenômenos a partir da ótica dos participantes, para assim entendê-lo dentro da 
sua complexidade, (GODOY, 1995). 

Como instrumento de coleta dos dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, que 
de acordo com Triviños, (1987, p. 154), “é um dos principais meios que tem o investigador 
para realizar a coleta de dados”. Possibilitando ainda valorizar a ação do pesquisador, 
enriquecendo a investigação oferecendo alternativas ao indivíduo entrevistado, para que este 
participe com liberdade e naturalidade, contribuído com a investigação, (TRIVIÑOS, 1987). 

Os participantes foram selecionados em meio aos contatos pessoais dos 
pesquisadores, bem como das indicações feitas por estes, como critério imprescindível para 
participação o de serem assumidos quanto sua identidade de gênero. Logo, tendo sido 
informado para eles a motivação do presente estudo e que seus dados seriam mantidos em 
sigilo. Foram realizadas entrevistas com seis pessoas, homossexuais, masculinos e femininos. 
Dois trabalham no setor público e quatro em organizações privadas. O Quadro 01 traz uma 
caracterização específica dos mesmos, que serão utilizadas durante a análise dos dados. 

 

Quadro 01 – Caracterização dos entrevistados 
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Sigla Idade Escolaridade Tipo 
organização 

Setor Função 

Entrevistado A 22 Superior 
Incompleto 

Privado Comércio Vendedor 

Entrevistado B 37 Superior com 
Especialização 

Público Saúde Assistente 
Social 

Entrevistado C 25 Superior com 
Especialização 

Privado Comunicação Analista de 
Marketing 

Entrevistado D 32 Superior com 
MBA 

Privado Comunicação Gestor de Setor 

Entrevistado E 42 Superior 
Completo 

Público Educação Professora 

Entrevistado F 26 Ensino médio 
incompleto 

Privado Comércio Vendedora 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados coletados. 
 

A técnica utilizada para coleta dos dados foi a entrevista semiestruturada, com os 
participantes enfatizando suas trajetórias profissionais, desde seu princípio deixando claro aos 
entrevistados sua conveniência e relevância para com os objetivos da pesquisa, (TRIVIÑOS, 
1987). As entrevistas foram realizadas na cidade de Paranavaí, Paraná, durante o segundo 
semestre de 2017. 

A análise dos dados obtidos foi realizada por meio da análise de conteúdo. Segundo 
Bardin (1977), consiste em um conjunto de técnicas para análise dos diálogos com a 
utilização de procedimentos sistemáticos. Faz-se necessária uma ação de classificação dos 
elementos capturados nas interações realizadas com os participantes do estudo, que Moraes 
(1999), intitula de categorização. Ainda de acordo com a autora, uma das etapas mais criativas 
da análise de conteúdo. Basicamente o objetivo da análise de conteúdo é reduzir os dados de 
uma conversação, obtendo por consequência um reduzido número de categorias. Os principais 
critérios para definição dessas categorias, sobretudo necessitam ser válidos, pertinentes e 
adequados, inclusividade, homogeneidade, exclusividade e objetividade, (MORAES, 1999).  

Logo, para contemplar os objetivos deste estudo foram definidas três categorias na 
análise do conteúdo das entrevistas: identidade “assumida” no ambiente de trabalho (que 
correspondente ao fato de assumir a identidade de gênero no ambiente de trabalho); 
preconceito no ambiente de trabalho e resistências dos sujeitos envolvidos: funcionário, 
empregador, colegas de trabalho. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No que diz respeito à primeira categoria de análise, “identidade assumida” no 
ambiente de trabalho”, todos os entrevistados confirmaram a proposição de estarem 
plenamente reconhecidos sobre sua homossexualidade. No entanto, todos relataram agir com 
discrição nesse sentido, associando ao que Irigaray (2007) identifica como a estratégia do 
“homem invisível”. Nessa estratégia, os homossexuais adotariam uma postura mais reservada 
por inserir-se em um ambiente que interpretam como heteronormativo. 

Esses aspectos podem ser identificados nas declarações seguir: “Ahh, todos sabem da 
minha identidade de gênero, [...] mas não me exponho não”, (Entrevistado C) e “não sinto a 
necessidade de ficar comentando sobre, até porque todos sabem que tenho um companheiro, 
[...]mas não fico expondo” (Entrevistado D), quando foram respectivamente interrogados 
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sobre serem assumidos e poderem falar abertamente em seu ambiente de trabalho sobre sua 
orientação de gênero. 

Podemos identificar aqui, na postura de discrição adotada, uma expressão da 
violência simbólica, tendo eles adotado o ponto de vista de uma sociedade heteronormativa 
(IRIGARAY, 2007; ROSA; BRITO, 2009). Pode-se afirmar que tal postura corresponderia, 
portanto, à necessidade que os indivíduos têm de se adaptar ao meio em que estão inseridos, 
de acordo com o exposto por Carrieri, Souza e Aguiar (2014). No entanto, ressalta-se que na 
perspectiva de Irigaray e Freitas (2007) existem custos psicossociais aos indivíduos que 
assumem uma identidade diferente em seu ambiente de trabalho, podendo levá-los a 
desenvolver doenças psicossomáticas, comprometer a sua autoestima, além de haver 
possibilidades de prejudicar também o seu desempenho profissional.  

Logo, ao se considerar que a orientação sexual consiste em um dos múltiplos traços 
da personalidade de um indivíduo, que por sua vez é fundamental para como o indivíduo se 
percebe e é percebido pelos outros e também que a identidade e a identificação constroem-se 
na interação com o coletivo (SIQUEIRA; ZAULI-FELLOWS, 2006; IRIGARAY; FREITAS, 
2007), agir em desacordo com essa identidade pode gerar um dia-a-dia de sofrimento, 
relacionado ao que Irigaray e Freitas (2007) assumem como uma fragmentação do ser, um 
sentimento de angústia e problemas de entrosamento social.  

Esse dilema torna-se perceptível quando os entrevistados são inquiridos sobre de 
como deveriam ser tratadas as questões de identidade de gênero nas organizações em que 
atuam, enfatizando a sociedade heteronormativa descrita por Rosa e Brito (2009) e Irigaray 
(2007). Como podemos identificar nos depoimentos dos entrevistados listados, os 
entrevistados afirmam que um tratamento ideal para os homossexuais seria: “De maneira 
natural, somos todos iguais, independente da identidade que assumimos”, (Entrevistado B). 
“Com transparência e respeito”, de acordo com o Entrevistado C. “Com conhecimento, 
respeito”, (Entrevistado E). 

No que diz respeito ao preconceito presente no ambiente de trabalho, ressalta-se, 
portanto, que de acordo com Rios (2007, p. 27) preconceitos podem se dar na forma de 
“percepções mentais negativas em face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, 
bem como as representações sociais conectadas a tais percepções”. No mesmo sentido, a 
expressão discriminação significa a “materialização, no plano concreto das relações sociais, 
de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem 
violações de direitos dos indivíduos e dos grupos” (RIOS, 2007, p. 28).  

Evidenciou-se que, de um modo geral a grande maioria dos entrevistados percebe 
ações preconceituosas no ambiente profissional direcionadas aos homossexuais. A fala do 
Entrevistado C, exemplifica esse ponto de vista, quando relata já ter sofrido ações 
discriminatórias, inclusive de superiores diretos em seu trabalho anterior: “tinha uma barreira 
sim, inclusive dos meus superiores. Eu percebia risos e brincadeiras, se é que se pode dizer 
brincadeira, de mau gosto”. Ao ser questionado sobre a orientação prejudicar ou não a 
promoção de carreira, ele afirma: “talvez no meu setor pode ser um obstáculo sim”. No 
mesmo sentido, o Entrevistado B aponta que os homossexuais também podem ser 
prejudicados no momento da contratação, segundo ele as empresas privadas possuem um 
padrão de profissional ao qual não se encaixam: “de modo geral não nos encaixamos no 
formato comum do mercado, no setor privado, a cidade é ainda muito fechada” 
(ENTREVISTADO B). Acrescenta-se ainda que o fato de se referir à sua orientação 
homossexual como fora do comum, também pode-se depreender que o Entrevistado B 
entende como comum a orientação heterossexual, apresentando ele próprio, portanto, um viés 
heteronormativo (ROSA; BRITO, 2009; IRIGARAY, 2007) em seu modo de pensar. 
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O Entrevistado E, que trabalha em uma escola, por sua vez, evidencia que em sua 
área existe ainda grande preconceito: 

 
Na Educação há muito preconceito e isso associo mais à falta de informação. 
Muitos colegas de trabalho levam para a Escola seus próprios conceitos e 
não consideram que conhecer do assunto possa colaborar no combate à 
violência entre seus alunos (ENTREVISTADO E). 
 

De acordo com Caproni et al. (2013, p. 97) a violência moral contra os homossexuais 
pode ocorrer de diferentes maneiras, de forma velada ou em ações diretas de agressão, como 
se observa no comentário: 

 
Bom, particularmente, no ramo que estou trabalhando atualmente, que é o de 
cosméticos, não. Mas já percebi em outros ramos um certo receio dos líderes 
em contratar homossexuais (ENTREVISTADO A). 

 
A fala do Entrevistado A, além de denunciar violência moral, poderia ir ainda mais 

longe e denunciar que em sua perspectiva, existem alguns setores do mercado em que ele não 
poderia atuar por ser homossexual e perceber barreiras já na contratação.  

Outros exemplos de agressões, preconceito e discriminação encontram eco nos trechos 
das entrevistas a seguir: 

 

As vezes a gente percebe um olhar diferente das pessoas (ENTREVISTADO 
C). 
Meu antigo patrão era extremamente homofóbico, tipo assim eu sou muito 
discreta, não sou de falar da minha vida pessoal, [...] quando ele ficou 
sabendo, por conta que ele viu, não por conta que eu falei, ele não aceitou 
muito bem, e ele pediu para que eu mudasse, achando que era assim tão fácil 
né? ou eu mudava ou saia da empresa. Preferi sair (ENTREVISTADO F). 

  

Os entrevistados afirmam ter percebido supostas violações morais, implícitas ou não 
no trato de questões identitárias, sentindo-se inseguro no setor em que atua. Siqueira et al. 
(2009) identifica como um mecanismo contínuo em que as resistências do indivíduo vão 
sendo carcomidas pelo assediador, passando a fazer parte do ambiente.  

O preconceito apresenta-se também evidente, no momento em que o Entrevistado F é 
questionado sobre a empresa oferecer benefícios (tais como plano saúde, odontológico, clube 
de lazer, entre outros) aos seus profissionais e se estes eram extensivos aos parceiros 
homoafetivos, tendo ou não união estável legalizada. O Entrevistado F afirma que na empresa 
em que atua o benefício existe e é concedido ao cônjuge, no entanto, no seu caso esse 
benefício de extensão é negado: “A empresa oferece plano de saúde a partir do sexto mês de 
trabalho, mas minha esposa não pode usar, não é permitido”.  Para Siqueira et al. (2009) essa 
forma de preconceito constitui-se em um processo contínuo, minando as resistências 
psicológicas do indivíduo a tal ponto que o constrangimento e humilhação se perpetuam no 
ambiente de trabalho. 

Porém cabe observar que mesmo assumindo a existência do preconceito, ou já tendo 
sofrido ações hostis de alguma forma, quando questionados acerca do tratamento hostil, os 
entrevistados não admitiram a sua existência na organização em que atuam. Nesse sentido, um 
dos entrevistados fez a seguinte observação: “Apenas percebo algumas ocorrências de 
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infelizes comentários e nem por isso se torna hostil” (Entrevistado E). Pode-se afirmar, 
portanto, que tais ocorrências podem ir de encontro com os estudos de Souza e Pereira (2013), 
que encontraram, em pessoas homossexuais, traços de conduta baseada no heterossexismo. 
Em outros termos, pode-se afirmar que estando em uma sociedade heteronormativa, 
desenvolve-se culturalmente uma naturalização do modelo heterossexual, que faz com que os 
homossexuais não processem atos de violência ou discriminatórios praticados contra eles. 

Ainda em relação a hostilidades no ambiente de trabalho, o entrevistado F relata ter 
sofrido a seguinte situação: “lá na empresa tem um mudo, e quando ele me viu com minha 
esposa fez cara de ânsia, de vomito”. No entanto, ainda assim esse mesmo entrevistado 
classificou a empresa como sendo um local não hostil. Segundo Irigaray (2007), os indivíduos 
que assumem sua homossexualidade no trabalho adotam estratégias para poderem sobreviver 
no ambiente de trabalho que percebem ser hostil. Uma vez que adotam uma postura 
aproximada ao conceito de “homem invisível”, os entrevistados podem estar fazendo-o por 
identificarem o seu local de trabalho como hostil. 

No mesmo sentido, buscando identificar possíveis evidências de conflitos 
relacionados às resistências dos sujeitos envolvidos: funcionários, empregador, colegas de 
trabalho, os entrevistados foram indagados se devido a sua identidade de gênero, eles 
vivenciaram alguma resistência entre seus pares, ou colegas de trabalho que desenvolvam 
suas atividades em um mesmo espaço ou que compartilham rotinas em comum, com seus 
gestores diretos e indiretos na hierarquia da organização, e se sim quais seriam elas. De modo 
geral o grupo de indivíduos objeto do estudo, afirmaram não identificar claramente atitudes de 
resistência, seja em meio aos que ocupam posições equivalentes as suas ou vindas de um nível 
hierárquico superior. No entanto, todos os entrevistados relataram já ter sofrido algum tipo de 
preconceito no ambiente de trabalho. Tendo um dos participantes apresentado a seguinte 
afirmação: “Sempre há. Mas lido com isso de forma tranquila e respeitosa, a ignorância é 
nossa parceira e desligar-se dela não é condição” (Entrevistado E), tornando evidente a 
estratégia de homem invisível, definida por Irigaray (2007). 

Outra forma de as organizações apresentarem resistências no trato com a diversidade 
se traduz na diferenciação da remuneração percebida entre heterossexuais e homossexuais. Ao 
serem interrogados se as pessoas são remuneradas e reconhecidas igualitariamente, levando-se 
em conta suas competências e capacidades, obteve-se: “Por esse viés, sim. Se for pela 
homossexualidade não creio” (Entrevistado E). Tendo o participante afirmado ser valorizado 
enquanto suas competências e capacidades, mas demonstrando negação quando observada sua 
homossexualidade. Realçando, portanto, a afirmação de Irigaray e Freitas (2011, p. 627), de 
haver um grande desafio das organizações em torno do tratamento da heterogeneidade, como 
reforça o depoimento: “Então, aqui na organização não, mas já no mercado de trabalho como 
um todo acredito que sim, a sociedade é muito machista ainda”, (Entrevistado D). Esse 
aspecto corrobora com o que foi encontrado em estudos anteriores (IRIGARAY; FREITAS 
2007; 2013; IRIGARAY, 2008) de que no mercado de trabalho, pessoas homossexuais podem 
receber salários menores do que heterossexuais, ainda que possuam a mesma experiência, 
educação, profissão, estado civil e região de residência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Obtendo amparo nos estudos e discussões levantados sobre a inserção de 
homossexuais no mercado de trabalho, o presente artigo teve como objetivo compreender, sob 
a perspectivas dos homossexuais, aspectos relacionados a sua atividade no mercado de 
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trabalho, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná. Para tanto foram estabelecidas três 
categorias para as análises dos conteúdos dos depoimentos. Quanto a identidade “assumida” 
no ambiente de trabalho, o preconceito no ambiente de trabalho e resistências dos sujeitos 
envolvidos: funcionário, empregador, colegas de trabalho. 

O grupo que serviu de base para a elaboração do levantamento se posicionou de 
forma antagônica aos estudos de Irigaray (2007), que apontam uma tendência entre os 
homossexuais de ocultar sua identidade de gênero no ambiente de trabalho, temendo possíveis 
retaliações, apesar de terem ocorrido muitas mudanças ao longo dos últimos anos nas 
questões relativas à identidade de gênero. O grupo pesquisado se identificou plenamente 
assumido sobre sua sexualidade, mesmo que em algum momento não costumem falar e 
comentar sobre, mas todos se assumem de forma natural e espontânea. No entanto, ainda que 
assumidos, os entrevistados apresentaram a postura de “homem invisível” evidenciada por 
Irigaray e Freitas (2007) de discrição e aquietação, que pode acarretar sofrimento ao indivíduo 
que tem sua identidade fragmentada para adequar-se ao padrão heteronormativo do ambiente 
de trabalho. Recorremos, portanto, as afirmações de Caproni et al. (2013, p. 104), em que os 
indivíduos se colocam em uma posição de discrição e respeito, agindo da mesma forma de um 
heterossexual, internalizando desta forma a violência simbólica agregada ao conceito, 
evidenciando padrões de uma sociedade heteronormativa (Rosa e Brito, 2009). 

Em questão do preconceito no ambiente de trabalho, sua existência foi demonstrada 
na fala de todos os entrevistados, enaltecendo a importância de empreender trabalhos nesse 
sentido, e de os pesquisadores “buscarem compreender melhor a realidade desta - e de outras 
minorias - cujas vozes são silenciadas pelos discursos organizacionais e inseri-las na agenda 
de pesquisas” (IRIGARAY; FREITAS, 2013, p. 88).  

Por fim o desafio para as organizações é eminentemente amplo, em se tratando da 
integração da diversidade, como afirmam Irigaray e Freitas (2011, p. 627) constituindo-se 
uma mão de obra necessária, para que dela possa arrebatar toda sua heterogeneidade de 
valores, conhecimentos e experiências e os avanços destacados por Rosemberg e Leuzinger 
(2010, p. 177) na direção da valorização da diversidade. Contudo espera-se que sem afetar os 
contatos sociais gerados dessa interação, preservando os vínculos, a fidelidade e harmonia em 
toda a hierarquia organizacional. 
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RESUMO 
 
 
Por muito tempo, a mulher desempenhou na sociedade, o papel de cuidadora do lar e dos 
filhos, enquanto ao homem cabia o papel de provedor do lar, relacionado ao âmbito 
profissional. No entanto, após muitas lutas, as mulheres conseguiram adentrar no ambiente de 
trabalho e impor a sua presença também como mulher-profissional, conquista essa que ainda 
permanece atrelada a preconceito, assédio, diferenças salariais e de condições de trabalho. 
Nesse sentido, a proposta do presente trabalho é compreender, sob a percepção de 
profissionais do gênero feminino, sua trajetória e sua participação no âmbito profissional. 
Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa do tipo qualitativa, de natureza descritiva, 
utilizando-se para a coleta de dados, de entrevistas semi-estruturadas com sete mulheres 
atuantes no mercado de trabalho. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de 
conteúdo, permitindo a identificação dos seguintes resultados: as mulheres estão buscando 
cada vez mais adentrar o mercado de trabalho, alterando o papel que lhes foi historicamente 
imposto, de cuidadoras do lar, mas enfrentam ainda questões relativas ao preconceito e 
assédio no ambiente de trabalho, obstáculos no âmbito familiar, culpa pelo tempo reduzido 
com os filhos, além de se submeterem a ter o seu trabalho visto como algo secundário. 
 
Palavras-chave: Trabalho Secundário. Mulher. Mercado de Trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em tempos passados, as mulheres desempenhavam apenas papéis de mães, esposas e 
donas de casa, sendo características remetidas apenas ao ambiente doméstico, enquanto o 
homem era responsável pelo sustento familiar, fazendo dele o único provedor do lar. Tais 
argumentos se deram devido à imposição social constituída ao longo da história, visto que 
eram estabelecidas normas e padrões sociais, em que a mulher não poderia sair da 
domesticidade e adentrar ao mercado de trabalho (ALVES; ZANDONADI, 2017). Porém, 
conforme exposto por Abramo (2010), surgiu a necessidade de as mulheres começarem a 
ingressar no âmbito profissional, seja para complementar a renda do marido ou para ela 
própria assumir o papel de provedora familiar na ausência dele, por morte, doença ou 
separação. 

Contudo, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma conquista gerada em 
meio a muitos preconceitos e dificuldades, que ainda são visíveis nos dias de hoje, e que vem 
sendo ainda muito enfrentados. As mulheres, no entanto, vêm quebrando os paradigmas 
impostos pela sociedade, mas de modo em que a elas ainda permanece remetida a ideia de 
renda como “complemento” ou ajuda, e não como a principal fonte de renda familiar, uma vez 
que só seria possível assumir uma identidade de protagonista na ausência do homem, para que 
possam então ser admitidas como provedoras (SANTANA, 2010). 

Dessa forma, a presente pesquisa busca compreender, sob a percepção de profissionais 
do gênero feminino, sua trajetória e sua participação no âmbito profissional. 

Ademais, vale ressaltar que as diferenças de gênero ainda são visivelmente presentes 
nas organizações, de modo que os estudos sobre mulheres adentrarem no mercado de 
trabalho, seja por vontade própria ou necessidade, tornam-se ainda um tema que carece de 
muitas discussões na área de administração, posto que os cargos vinculados à chefia de uma 
organização ainda são na maioria das vezes ocupados por homens, enquanto as mulheres 
acabam se submetendo a menores responsabilidades e a funções menos reconhecidas 
(SANTOS; ANTUNES, 2012). 

Assim sendo, o presente trabalho também abrange tais questões de discriminação e 
desigualdade existentes no ambiente organizacional, configurados pela distinção dos sexos, 
não somente no campo mercadológico, mas em todo meio social. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1 SAINDO DOS PADRÕES SOCIAIS: A INSERÇÃO DA MULHER NO AMBIENTE 
PROFISSIONAL 
 

Diante de contextos históricos, o sistema familiar foi configurado de modo em que o 
marido era o único responsável em ser o provedor do lar, voltado exclusivamente para as 
realizações profissionais no trabalho remunerado. Ao mesmo tempo, a mulher seguia os 
padrões de mãe, dona de casa e esposa, assumindo papéis de subordinação, visto que era 
governada pelo homem, sendo ele, o pai, o próprio marido ou, até mesmo o sogro, limitando-
se, então, apenas às atividades da casa. Consequentemente, ela deveria cumprir com seus 
afazeres domésticos, cuidando do lar, dos filhos e do marido. Portanto, todos os papéis 
atribuídos às mulheres permaneceram atrelados ao seu confinamento na esfera doméstica, 
limitando seu papel na sociedade, exercido certamente por um aprendizado construído 
socialmente (COUTINHO, 1994). 
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Kergoat enfatiza que diante das relações sociais de sexo, o homem sempre foi 
destinado prioritariamente à esfera produtiva e, consequentemente, as mulheres destinadas 
apenas a reproduzir, sendo desprovidas no que diz respeito às funções de grande valor e 
reconhecimento. Essa divisão social entre homens e mulheres é originada pelos princípios da 
separação do trabalho masculino e feminino, e pelo princípio de hierarquização, pelo qual é 
remetida a ideia de que o papel desempenhando pelo homem é mais valioso do que o da 
mulher (KERGOAT, 2000). 

Pode-se dizer que existe uma origem histórica no que diz respeito à discriminação da 
mulher, visto que por muito tempo ela foi considerada submissa ao homem, seja nos aspectos 
domésticos, de lazer ou sexuais (SILVA; RODRIGUES, 2015). Ademais, qualquer postura 
que assumissem poderia ser motivo de intolerância à sociedade, como é exposto por Silva e 
Rodrigues (2015, p. 12): 

 
os moldes sociais e econômicos levaram a mulher (durante muito tempo) a 
se restringir ao âmbito do lar, e isso, é bem possível, contribuiu para gerar no 
imaginário popular a noção de submissão, como se a mulher não tivesse o 
poder de decidir e o ambiente doméstico fosse seu habitat. 

 
Logo, por mais antiga que seja essa dominação sobre a mulher, faz-se necessária a 

associação de que tais circunstâncias estão atreladas às formas históricas. Em outras palavras, 
como menciona Coutinho (1994), tal distinção entre os sexos foi construída socialmente, por 
meio da criação de uma identidade feminina moldurada artificialmente, para que as mulheres 
fossem associadas ao padrão social que desde sempre foi imposto, ou seja, o atendimento das 
necessidades familiares a todo o momento. Sendo assim, a situação que diferencia homens e 
mulheres no âmbito profissional é exposta diante da limitação às mulheres apenas aos 
cuidados domésticos e aos homens, ditados como provedores, a atribuição financeira relativa 
à família, ficando concebida à figura feminina a competência apenas do “cuidar”, e não de 
exercer domínio sobre cargos profissionais, estabelecendo-se as funções ditas adequadas a 
cada um (COUTINHO, 1994). 

Essa ideia se dá pela ocorrência da hierarquização entre os âmbitos de produção e 
reprodução, partindo do modelo de família nuclear, no qual o homem é considerado como 
único responsável pelo sustento familiar e a mulher responsável pelos cuidados domésticos 
(COUTINHO, 1994). Logo, a figura masculina assume o papel de chefe de família, enquanto 
a mulher ocupa a posição de mãe, esposa e dona de casa, assim como tratado por Coutinho 
(1994, p. 33): “aos homens passa a caber o espaço público da produção, das grandes decisões 
e do poder, e às mulheres é, então, atribuída a responsabilidade da reprodução, em todas as 
suas forças, no seio da família”. Nesse sentido Silveira e Silva (2013, p. 7) argumentam sobre 
a família nuclear: 

 
O modelo de família nuclear, composta por pai, mãe e filhos coexistindo por 
meio de laços de aliança e consangüinidade e sob uma relação de hierarquia/ 
subordinação, chefiada e sustentada pelo homem, defendido no Brasil pelas 
reformas sociais burguesas no início do século XX, ainda hoje é 
considerado, principalmente entre as famílias da classe média, um modelo 
“ideal” de arranjo familiar. 

 
Anteriormente, habituadas com a ideia de que possuíam a função de serem apenas 

boas mães e donas de casa, as mulheres foram se distanciando aos poucos desse universo 
retraído, passando a assumir o papel de seres autônomos e independentes, apropriando-se de 
maiores responsabilidades, como o trabalho (ALVES; ZANDONADI, 2017). A imagem de 
frágil, dependente e submissa foi se deteriorando ao passar do tempo, tendo sido substituída 
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pela imagem de capacidade em assumir os encargos que lhes eram aplicados como mulher- 
mãe e mulher-profissional, surgindo reconhecimentos que não eram vistos no passado 
(CAMON, 2005). Nesse sentido, a mulher atual adota múltiplos papéis e responsabilidades, 
como mãe e provedora, preocupando-se com a falta de dinheiro, com a sua posição no 
mercado de trabalho e também em ser encarada como capaz de enfrentar esse papel de “super- 
mulher”, reivindicando mudanças nesse paradigma que é imposto a ela comparado ao sexo 
masculino (GIKOVATE, 2009). 

Segundo o estudo de Henderson, Ferreira e Dutra (2013), diante de toda essa 
hierarquização criada a favor do homem, as mulheres tiveram que se adentrar nas 
organizações e se adaptar, baseando-se em valores predominantemente masculinos. Posto que, 
para avançarem em direção ao topo das organizações, era necessário que assimilassem 
características de comportamentos do sexo masculino, para que lhes fosse garantido respeito e 
reconhecimento, afastando-se da sua própria identidade de ser mulher. Em vista desse 
contexto, Irigaray e Vergara (2009, p.11) tecem considerações: 

 
As mulheres que ascenderam profissionalmente recorreram às estratégias de 
simulação do comportamento masculino: buscaram falar menos e de forma 
mais direta, se assexualizaram, vestindo terninhos de tons escuros, bem 
como passaram a gesticular menos. 

 
Desse modo, compreende-se que as mulheres passaram a confrontar suas identidades 

para ganharem respeito e reconhecimento no mercado de trabalho, uma vez que, a utilização 
dos “terninhos”, assimilados à figura masculina, poderia torná-las respeitadas e reconhecidas. 
Entretanto, vale ressaltar que toda essa imposição é apontada socialmente, em meio aos 
preconceitos e desigualdades entre os sexos, dado que esse mito, criado nas organizações, 
pode ser considerado machista e masculino (IRIGARAY; VERGARA, 2009). 

Na presença de tais considerações, Lobo (1991) destaca que não se pode confundir a 
consciência sobre a diferença existente entre os sexos, com assumir uma nova identidade 
feminina que acabe legitimando ainda mais essa distinção. 

Portanto, em busca de reconhecimento no âmbito profissional, a mulher persistiu em 
derrubar esses padrões para ingressar no mercado de trabalho, de modo que pudesse 
remanejar sua rotina e iniciar sua caminhada na busca de direitos fora do ambiente doméstico. 
Vale lembrar que esses avanços foram resultados de conquistas obtidas por meio de 
movimentos feministas que se espalharam pelo país, causando grandes revoluções para o 
universo feminino (CHIES, 2010). 

Porém, ao longo desse processo, a distinção entre os sexos no campo mercadológico 
ainda era muito clara, visto que ainda seriam impostos quais seriam os trabalhos do homem e 
quais os da mulher. Nesse contexto, Chies (2010) pontua que qualquer profissão 
desempenhada por ambos iria gerar confrontos, a vista que homens e mulheres deveriam 
seguir identidades diferentes, de acordo com as referidas imposições sociais. E o sexo 
feminino sempre seria menos valorizado frente ao masculino, uma vez que essa questão se 
encontra estabelecida em virtude de gêneros (CHIES, 2010). 

Nesse sentido, Coutinho (1994) menciona que, apesar da desigualdade de gênero ser 
bem antiga e vários discursos sociais ter tentado igualar essas diferenças entre homens e 
mulheres, o papel imposto a elas, de apenas mãe e esposa foi amenizado com a sociedade 
industrial, iniciando-se certo engajamento ao mercado de trabalho. Consequentemente, a 
mulher que antes era apenas um membro da família, passa a desempenhar papel fundamental 
frente às mudanças (SOIBET, 2008). Por conseguinte, surgiram os primeiros registros da 
mulher no âmbito profissional: 
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Isso começou a acontecer de fato com a I e II Guerras Mundiais (1914-1918 
e 1939- 1945, respectivamente), quando os homens iam para as frentes de 
batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição 
dos homens no mercado de trabalho. Mas a guerra acabou. E com ela a vida 
de muitos homens que lutaram pelo país. Alguns dos que sobreviveram ao 
conflito foram mutilados e impossibilitados de voltar ao trabalho. Foi nesse 
momento que as mulheres sentiram- se na obrigação de deixar a casa e os 
filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos 
seus maridos (FALCÃO, 2001, p. 03). 

 
No entanto, cabe ressaltar que tais considerações se referem à figura feminina 

burguesa, pertencente à elite, sempre vista sob o domínio do espaço familiar assumindo as 
responsabilidades do lar, no qual não surgia a obrigação em sair da esfera doméstica para 
assumir o espaço público. Ou seja, essas mulheres precisavam apenas ser “exemplos” de 
mulheres para a sociedade patriarcal. Por isso D’incao (2008, p. 229) argumenta que: 
“considerada base moral da sociedade, a mulher de elite, a esposa e mãe de família burguesa 
deveria adotar regras castas no encontro sexual com o marido, vigiar a castidade das filhas, 
construir uma descendência saudável e cuidar o comportamento da prole”. Em contrapartida, 
é importante destacar que as mulheres proletárias sempre foram vulneráveis às condições 
financeiras e, por conta disso, sempre tiveram a necessidade de trabalhar, mesmo sofrendo 
preconceitos, diante da violência social por se “exporem” em ambientes considerados 
masculinos, como fábricas, indústrias e outros (SOARES, 2009). 

Tais diferenças retratam uma discriminação ainda muito presente no mercado de 
trabalho relacionada à figura feminina. Portanto, as práticas discriminantes se tornam diretas, 
como por exemplo, no que diz respeito ao assédio sexual. Mas também ocorrem 
indiretamente, traduzidas no fato de que à mulher ainda são atribuídos os papeis de 
cuidadoras, relacionados ao seu aspecto maternal, levando-as a exercerem cargos apenas de 
apoio, sendo abstraídas de cargos gerenciais e executivos (SILVA et al., 2016). 

A luta para conquistar um espaço no mercado de trabalho e na sociedade em si, foi 
resultado, portanto, de uma longa caminhada em busca de seus direitos, visto que o 
preconceito sempre foi algo muito presente em relação à inserção da mulher no espaço 
profissional. Associado a isso, encontram-se os papeis de subordinação e dominação, no qual 
os homens exercem sobre as mulheres, por serem considerados patriarcas na hierarquia 
familiar (SILVEIRA; SILVA, 2013). Assim como descrito por Probst (2005), algumas formas 
de exploração perduraram durante muito tempo e jornadas entre 14 e 18 horas e diferenças 
salariais acentuadas eram comuns. A justificativa desse fato esteve centrada no argumento de 
que o homem trabalhava e sustentava a mulher. 

 
2.2 UMA FORÇA DE TRABALHO SECUNDÁRIA 
 

Em decorrência dos acontecimentos supracitados, origina-se o contexto de que o 
trabalho feminino se torna algo secundário, partindo do pressuposto que a mulher só 
assumiria uma possível “identidade”, na ausência masculina, adotando o papel de provedora 
do sustento familiar, conforme é tratado por Abramo (2010). De acordo com a autora, tal 
ocorrência se daria em duas situações: a primeira, quando o homem não pudesse assumir mais 
o papel de provedor em razão de alguma incapacidade (como, por exemplo, desemprego), ou 
segunda, quando houvesse sua ausência no espaço familiar por morte ou separação. 

No entanto, tal situação tem se alterado, conforme argumenta Villa (2012), por meio 
de um processo de reestruturação social que modificou o papel da mulher na família: 
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Consolidou-se nos últimos anos um aumento da presença de famílias 
chefiadas por mulheres, seja pela troca de papéis com o homem – que 
assume essa chefia tradicionalmente em uma família formada de uma união, 
seja na atitude feminina de construir uma família sem a presença masculina 
do parceiro (VILLA, 2012, p. 8). 

 
Sobretudo, vale ressaltar que em conjunto a essa inserção da mulher no campo 

profissional como força secundária e/ou complementar, surge o contexto da baixa 
remuneração, já que seus salários seriam apenas uma maneira de contribuição às 
remunerações de seus maridos. Bem como, existe a distinção entre o trabalho feminino e o 
masculino nas organizações, a vista que o trabalho do homem é considerado fundamental e o 
da mulher ainda por muitas vezes, adicional (CHIES, 2010). 

Nesse sentido, vale ressaltar que o mercado de trabalho encontra-se composto por dois 
segmentos com certa distinção, incorporados como “setor primário” e “setor secundário”, 
sendo caracterizados por Piore (2007 apud ABRAMO, 1999), da seguinte forma: o “setor 
primário” se dá pelo fato de alguns campos de trabalho possuir salários elevados, melhores 
condições de trabalho, plano de carreira e também uma estabilidade significativa no âmbito 
profissional. No que diz respeito ao “setor secundário”, encontra-se atribuído a postos de 
trabalho com remunerações inferiores, precarização nas condições de trabalho e poucas 
chances de construção de uma carreira estável. Logo, é válido salientar o quão as mulheres 
estão atreladas a este termo remetido a inferioridade e desvalorização, de forma que são 
submetidas aos cargos de pouco prestigio e reconhecimento. E os homens sempre ocupando 
os lugares de maior importância e respeito. Desse modo, Abramo (2010, p. 24) aponta: 
 

Por isso a sua qualificação como “secundária”, ou seja, “incapaz” de ter um 
desempenho igual ao dos homens, cujo trabalho não tem a mesma 
importância que o trabalho dos homens, seja em termos da manutenção 
econômica de si mesma ou de sua família, seja em termos de constituição da 
sua identidade pessoal ou do seu reconhecimento social. 

 
Os principais termos de tal inserção denominada como “secundária” referindo-se as 

mulheres no espaço de trabalho, resulta-se primeiramente do fato de suas trajetórias 
ocupacionais serem incertas e por muitas vezes barradas, uma vez que seriam adentradas no 
mercado profissional, não por seus projetos pessoais, mas sim pelo não cumprimento do 
homem como provedor do lar (ABRAMO, 2010). Porém, quando o “chefe” da família 
voltasse às atividades, a mulher se sujeitaria a inatividade novamente, uma vez que o seu 
devido lugar não se enquadraria no universo de trabalho, mas sim remetido ao mundo 
doméstico conforme lhe é imposto. Nesse sentido, Abramo (2010) destaca que a renda 
proveniente do trabalho feminino diante da sociedade, não exerce grande influência nem 
significância para a renda familiar, ou seja, consequentemente também se torna algo 
secundário, sendo agregada apenas a um complemento de sustento, por sua vez instável e 
insuficiente. 

Contudo, vale destacar que essa ideia se adequa apenas às famílias que tenham um 
estado financeiro mais estável, posto que em alguns casos apenas a remuneração masculina 
não é suficiente para suprir todas as necessidades financeiras do lar. Logo, por decorrência, a 
mulher deve passar a custear algumas despesas da casa, justificando a utilização do termo: co- 
provedoras, ou seja, ainda assim relacionado a algo secundário, adicional, complementar. 
Abramo (2010, p. 15) corrobora essa questão ao afirmar que: “sob essa ótica, a inserção 
feminina no trabalho seria sempre débil, precária, eventual, instável e secundária, e a mulher 
tenderia a se retirar da atividade econômica no momento em que o homem conseguisse 
recuperar sua situação ocupacional e de rendimentos”. 
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Por conta dessa imposição, de acordo com Maruani (2003), a mulher só estaria em 
condições de garantir seu sustento de vida, quando fosse “libertada” da dominação e 
subordinação que lhe é atribuída , em razão dessa estrutura tornar-se algo que lhe a aprisiona, 
e por mais que ela possa sair desse meio discriminante, enquanto não houver a quebra dessas 
“regras” suas conquistas serão apenas passageiras no ponto de vista social (MARUANI, 
2003). O autor também explicita que “conhecemos verdadeiras mudanças, no entanto não são 
rupturas. São brechas decisivas. Porém não são definitivas. A feminização do mercado de 
trabalho é real, mas inacabada, incompleta, tanto que se fez sob o signo da desigualdade e da 
precariedade” (MARUANI, 2003, p. 21). 

Entretanto, vale salientar que mesmo em meio tantas diferenças impostas, as mulheres 
estão conquistando cada vez mais um espaço significativo na estrutura econômica (ASSIS, 
2009), de maneira que sua imagem está sendo reconstruída, em virtude de “seu lugar” não 
estar sendo apenas na esfera doméstica, mas também podendo associar-se a classe produtiva. 
Sendo assim, pode-se consolidar que a chefia familiar não é mais somente de domínio do 
homem, uma vez que as mulheres estão se tornando uma representação cada vez maior no 
alcance de recursos financeiros, deixando de serem apenas mãe e dona de casa, mas também 
fazendo parte da classe trabalhadora em busca do sustento familiar, mesmo que seja com 
salários inferiores se comparados ao dos homens. 

Ademais, cabe afirmar que, atualmente, as famílias chefiadas pela figura feminina 
crescem em todo o mundo, sendo encontradas nesses lares, mulheres independentes e/ou 
divorciadas, visto que como dito anteriormente, na maioria dos casos, a mulher se torna a 
provedora na ausência do homem. Dessa forma, pode-se identificar que aos poucos elas estão 
expandindo seu campo de atuação economicamente, buscando sua autonomia e independência 
financeira (GOMES; SANTANA;SILVA, 2005). 
  
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Na presente pesquisa para que se atingisse o objetivo proposto, utilizou-se de uma 
pesquisa de cunho qualitativa, posto que as características desse estudo, conforme Denzin e 
Lincoln (1997) permitem que os estudos sejam realizados por meio de entrevistas, para que se 
tenha uma variedade de materiais coletados. Sendo assim, a pesquisa qualitativa permite que o 
pesquisador utilize uma ampla variedade de medidas interpretativas, facilitando uma melhor 
compreensão do assunto abordado. 

A pesquisa qualitativa aqui empreendida, é também de natureza descritiva que, de 
acordo com Triviños (1987) procura descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 
determinada realidade, exigindo do pesquisador uma precisa delimitação de técnicas, 
métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados. A pesquisa 
descritiva, portanto, exige do pesquisador uma busca aprofundada para analisar os dados com 
clareza, de acordo com as informações propostas (TRIVIÑOS, 1987). 

Como instrumento para coleta de dados, optou-se pela entrevista individual 
semiestruturada, que de acordo com Triviños (1987), parte de questionamentos básicos ao 
entrevistado, permitindo que o entrevistador possa interagir de maneira mais aberta, 
possibilitando extrair mais informações utilizando perguntas adicionais. Para tanto, foram 
entrevistadas sete mulheres, de 28 a 48 anos de idade, que assumiram a condição de 
trabalharem fora de casa. 

Para a análise dos dados coletados, empregou-se o método de análise de conteúdo, 
com base em Bardin (1979). Bardin (1979, p. 38), expõe que a análise de conteúdo consiste 
em um “conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Nesse sentido, a análise de 



183 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

183 

conteúdo é tratada também como um planejamento generalizado, sendo possível identificar 
diversas técnicas que podem ser aplicadas para realizar as análises das ideias. 

Com base na fundamentação de Bardin (1979), Moraes (1999) aponta que a análise de 
conteúdo é constituída por uma metodologia de pesquisa que permite uma investigação mais 
aprofundada e possa ser atingido um nível maior de compreensão e interpretação. O autor 
divide a formulação da análise de conteúdo em cinco etapas: a preparação, a unitarização e a 
categorização, descrição e interpretação. 

Na primeira etapa, de preparação, foram identificadas as amostras de informações a 
serem analisadas, sendo necessário retomar todos os materiais para que estivessem de acordo 
com os objetivos da pesquisa. Elaboraram-se também as questões para que os dados fossem 
coletados diante das entrevistas. No que diz respeito à unitarização e categorização, essa etapa 
consiste no agrupamento dos dados, considerando a parte comum existente entre eles. Essas 
duas etapas são responsáveis em realizar a observação dos conteúdos para que sejam 
classificados e por fim divididos em unidades de análise, uma vez que, a partir daí serão 
destinados os pontos mais relevantes para a descrição (BARDIN, 1979; MORAES, 1999). 
Sendo assim, a partir das informações coletadas com as entrevistadas, iniciou-se o processo de 
separação dos dados, sendo categorizados e classificados de acordo com cada assunto tratado. 
As categorias de análise definidas nesse processo foram: obstáculos ao ingresso na carreira 
profissional; dificuldades em conciliar trabalho e família; assédio e preconceito com a mulher 
e sustento familiar. 

A etapa de descrição é um momento de suma importância no processo de análise de 
conteúdo, já que é a fase de relatar o que foi exposto nas mensagens. Portanto, é necessário 
que seja destinada uma atenção especial a esse ponto, uma vez que, é o meio de validação dos 
resultados obtidos (BARDIN, 1979; MORAES, 1999). Logo, para essa pesquisa foram 
retratadas as conversas, e inseridas as falas das entrevistadas de acordo com as classificações 
elaboradas, próprias do processo de análise. Para que se tenha uma análise de conteúdo 
completa, é necessário que se tenha uma melhor compreensão de todo o conteúdo abordado 
(MORAES, 1999). Para tanto, assim que todas as entrevistas estavam descritas, iniciou-se o 
processo de interpretação, realizando a apresentação e análise dos resultados da presente 
pesquisa. 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

No intuito de atingir ao objetivo proposto para essa pesquisa, foram realizadas 
entrevistas com mulheres de 28 a 48 anos de idade, selecionadas por realizarem algum tipo de 
atividade profissional remunerada fora do ambiente doméstico. O Quadro 1 apresenta o perfil 
profissional, a idade, o estado civil e a escolaridade de cada uma delas. 

As entrevistas permitiram identificar os obstáculos que essas mulheres encontraram 
em ingressar no âmbito profissional, as dificuldades em conciliar trabalho/ambiente familiar, 
e os preconceitos enfrentados. 

No que diz respeito aos obstáculos para ingressar no âmbito profissional, a minoria das 
entrevistadas relata que sentiu dificuldades em sua trajetória no início da sua carreira de 
trabalho. Conforme demonstra a Entrevistada B: “como comecei trabalhar muito nova, acabei 
perdendo grande parte de minha infância, então teve esse lado negativo”. Em relação à 
Entrevistada D, expõe que no início passou por diversos obstáculos assim que abriu seu 
próprio negócio: 

 
foi bem difícil, porque quando eu fui abrir a loja, não tinha noção de 
praticamente nada, então eu fiquei bem perdida e também não tinha ninguém 
pra me ajudar nisso. Porém, hoje eu já tenho controle sobre tudo o que 
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acontece na loja, sei o que está entrando, o que está saindo, quanto estou 
ganhando. Mas no começo foi bem complicado.  

 
Quadro 01: Perfil das entrevistadas. 

Entrevistada Idade Estado 
Civil Escolaridade Área de 

atuação Ocupação 

A 44 Casada Ensino Médio Privado 
Gerente 

Administrativa 

B 28 Casada Ensino Médio Privado 
Auxiliar 

Administrativa 

C 46 Divorciada Ensino Superior Público Enfermeira 

D 35 Casada Ensino Médio Privado Empresária 

E 32 Casada Ensino Superior Privado 
Assistente 
Comercial 

F 48 Casada Ensino Superior Público Professora 

G 45 Casada Ensino Médio Privado Vendedora 
Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados coletados para a pesquisa. 

 
Todas foram questionadas sobre a existência de interferências por parte da família ou 

pessoas próximas relativas ao seu trabalho. A maioria conta que nunca sofreu reprovações por 
trabalhar fora e sempre tiveram autonomia em suas decisões. Entretanto, algumas delas 
afirmam que ainda enfrentaram posturas contrárias e indagações, em razão da família não ser 
completamente a favor de seus respectivos trabalhos. A Entrevistada D, por exemplo, afirma: 
“no começo sim! As pessoas ficavam falando: “ah, não sei pra que isso, porque não fica em 
casa cuidando as meninas”? Mas eu nunca dei atenção para essas opiniões”. Outro exemplo é 
relatado pela Entrevistada E: “nesse meu atual emprego, minha família [pais e sogra], não me 
apoiaram muito, pois eu tive que mudar de cidade e ficar longe de todos, e eles também 
ficariam longe das crianças. Mas era uma ótima oportunidade de emprego e eu não poderia 
perder”. A Entrevistada F também enfrentou alguns comentários opostos: “eu ouvi 
comentários, porque meus filhos tem uma diferença muito pequena de idade, tem um ano e 
três meses, ou seja, eu estava com uma filha de seis meses e já fiquei grávida. Então aquela 
historinha assim: nossa como vai cuidar de dois bebês”. Outra que enfrentou algumas 
dificuldades foi a Entrevistada G: “meus irmãos sempre foram muito machistas, então quando 
comecei trabalhar quando morava com meus pais, eles ficavam interferindo, falando que lugar 
de mulher era em casa e não em comércio se mostrando para os outros, e daí não queriam que 
eu trabalhasse”. 

Logo, os referidos traços relativos à divisão social entre homem e mulher no mercado 
de trabalho (COUTINHO, 1994; KERGOAT, 2000; ALVES; ZANDONADI, 2017) 
encontram-se explicitados na fala das entrevistadas, demonstrando as barreiras que muitas 
mulheres precisam quebrar em seu próprio âmbito familiar, para adentrar no mercado de 
trabalho. Tais posturas demonstram ainda esperar da mulher, a função de cuidadora do lar, 
condizente com o padrão histórico vivenciado pelas mulheres na divisão do trabalho. 

Quando questionadas sobre as dificuldades em conciliar trabalho e o ambiente 
familiar, por meio das informações coletadas foi possível perceber que todas as entrevistadas 
se sentem culpadas por não poderem passar muito tempo com os filhos, direcionando maior 
atenção a eles. Como mencionado pela Entrevistada C: 

Acabo sentindo culpa sim, porque não consigo passar muito tempo com eles 
e isso acaba interferindo na relação entre nós, pois ficamos muito afastados, 
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sei que eles sentem falta da minha presença e eu também sinto falta de poder 
ficar mais com eles. 

 
A fala da Entrevistada E também demonstra o sentimento de culpa: “me sinto culpada 

em não ter muito tempo para as crianças e ter que deixá-los com outra pessoa para cuidar, mas 
preciso trabalhar, então não tenho escolha”. E no mesmo sentido, a Entrevistada B relata que 
se sente culpada, pois gostaria de passar mais tempo com a filha, embora não consiga 
imaginar-se sem trabalhar: 

 
Sinto um pouco de culpa por não poder acompanhar mais de perto e com 
mais tempo o crescimento da minha filha, pois perdi muita fase boa da 
infância dela, o andar, as primeiras palavras, eu não vi nada praticamente. 
Então se eu não precisasse trabalhar, ficaria em função dela, para conviver 
mais com ela. Ah, mas também sei lá, pensando por outro lado, acho que eu 
não conseguiria ficar o dia todo em casa, sem trabalhar fora. Por mais que 
seja corrido e cansativo, já me acostumei com essa rotina e não me vejo ter 
que ficar pedindo dinheiro pro meu marido para comprar minhas coisas. 

 
Nesse sentido, pode-se dizer que resquícios da supracitada configuração histórica da 

divisão do trabalho (COUTINHO, 1994; KERGOAT, 2000; SILVA; FERNANDES, 2015) 
também influenciam a maneira em que muitas mulheres entendem sua colocação no mercado 
de trabalho, uma vez que, conforme foram cobradas socialmente e culturalmente em exercer 
papeis de cuidadoras, ainda se sentem culpadas quando acreditam que não são capazes de 
cumprir os dois papeis como gostariam. Logo, com tantos moldes sociais e econômicos 
históricos, construídos socialmente (COUTINHO, 1994), muitas mulheres permanecem 
orientadas pelo estereótipo de que a mulher realmente deve ser a principal responsável pelos 
cuidados com a prole e pelos cuidados domésticos, conforme evidenciado por Simões e 
Hashimoto (2012). 

Pode-se também afirmar, que a culpa enfrentada por todas as entrevistadas para a 
presente pesquisa corrobora o que foi encontrado em estudos anteriores (COOPER; LEWIS, 
2000; SIMÕES; HASHIMOTO, 2012), que alocam a culpa como um dos grandes desafios a 
ser enfrentados pela mulher que exerce o trabalho remunerado. Logo, pode-se dizer que os 
referidos discursos sociais, principalmente os que ocorrem na esfera familiar questionando a 
mulher que trabalha, podem ter grande parcela nesse sentimento de culpa vivenciado. 

No mesmo sentido, do mesmo modo em que é possível compreender a falta que todas 
sentem por não conseguirem passar um longo período com os filhos, identifica-se, por outro 
lado, que elas entendem como algo necessário que, consequentemente, irá refletir em mais 
responsabilidade para eles. Assim como mencionado pela Entrevistada A: “não me arrependo 
de tudo isso, pois hoje vejo como ele se desenvolveu e criou responsabilidades desde 
pequeno”. 

Outro ponto abordado nas entrevistas foi se havia o sentimento de obrigação de cuidar 
da casa e dos filhos sozinhas. A única que se sente na obrigação é a Entrevistada C 
divorciada: [...] “hoje me sinto na obrigação, pois sou sozinha então é tudo sob minha 
responsabilidade, não tenho ajuda de ninguém”. Em relação às demais, nenhuma se sente 
obrigada a ter essa responsabilidade, isoladamente, uma vez que é um compromisso de 
ambos. Dessa forma, a Entrevistada D expressa: 

 
de jeito nenhum! Por mais que o homem ache que é obrigação da mulher ter 
que dar conta da casa e dos filhos sozinha, eu discordo completamente. Até 
briguei com meu marido esses dias (risos), porque ele não estava dividindo 
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as tarefas comigo. Porque a casa é um convívio de todos, então todos tem 
que ajudar. Mas ele acaba deixando praticamente tudo pra mim. 

 
Sendo assim, vale ressaltar que mesmo não sentindo ter tal obrigação, relatam que 

precisam chegar a casa e “dar conta” das tarefas de casa e dos filhos, como mencionado pela 
Entrevistada E: “tenho que me virar, porque meu marido não colabora comigo, então acabo 
cuidando de tudo e acaba sendo bem difícil pra mim”. Do mesmo modo, a Entrevistada F 
relata: “vejo que a nossa cultura, acaba caindo mais a responsabilidade na mulher, mas eu 
tenho a cada dia tentar dar meu grito de independência né (risos). Tipo assim, cobrar mais 
deles né”. À vista disso, é possível compreender que tais atribuições ainda são, em grande 
parte, muito destinadas às mulheres, bem como também é exposto pela Entrevistada G: 

 
acabo me sentindo na obrigação sim, porque como meu marido não se 
prontifica a me ajudar eu tenho que me virar e cuidar de tudo sozinha. Além 
de trabalhar o dia inteiro, preciso chegar, limpar, lavar, passar, cozinhar e 
ainda dar atenção pro meu filho, já que ele passa o dia na escolinha. 

 
Evidencia-se, portanto, que as mulheres que trabalham fora de casa, precisam lidar 

com o equilíbrio entre trabalho doméstico e trabalho profissional, com o preconceito que 
provém muitas vezes dos próprios familiares, além da questão da culpa pelo tempo reduzido 
ou pela baixa qualidade do tempo destinado ao convívio com os folhos. 

No mesmo sentido adentramos em um ponto também relevante, muito presente ainda 
na sociedade no qual estamos inseridos: o preconceito relativo ao gênero feminino. Conforme 
relatado por algumas das entrevistadas, essas foram alvos de preconceitos e até assédios por 
serem mulheres. Eram desvalorizadas e vistas como motivo de brincadeiras em meio aos 
demais colegas de trabalho. 

A Entrevistada B, por exemplo, menciona que em seu primeiro emprego, onde ela era 
a única mulher, por diversas vezes foi motivo de piadas: “logo que comecei trabalhar, meu 
emprego era em uma loja de produtos agrícolas, onde trabalhavam cinco homens. Então eles 
ficavam tirando sarro, falando que eu não iria aguentar o serviço, porque era pesado e eu era 
mulherzinha”. Ela também diz que tentava não se importar com esses tipos de comentários 
machistas, mas acabava se sentindo muito incomodada e isso a retraía quando ia desempenhar 
suas respectivas funções. 

Essa questão corrobora os valores supramencionados (IRIGARAY; VERGARA, 
2009; HENDERSON; FERREIRA; DUTRA, 2013), de que diante de toda a hierarquização 
criada a favor do homem, as mulheres tiveram que adentrar nas organizações e se adaptar, 
baseando-se em valores predominantemente masculinos. Ou seja, na fala da Entrevistada B 
pode-se identificar tais valores como predominantes em seu local de trabalho. A fala de seus 
colegas demonstra que, apenas homens poderiam “dar conta” da carga de trabalho que ela 
precisaria realizar. A referência pejorativa evidenciada no termo “mulherzinha”, utilizada 
pelos colegas, também notabiliza a hegemonia masculina ainda presente no ambiente de 
trabalho, abordada por estudos anteriores (IRIGARAY; VERGARA, 2009; HENDERSON; 
FERREIRA; DUTRA, 2013). 

Associado à questão do assédio, a Entrevistada E, relata que em seu antigo emprego 
sofria assédio mascarado por brincadeiras: “nunca sofri preconceito, mas assédio sim! Pelo 
fato de eu trabalhar como encarregada de 12 homens, então sempre tinha brincadeiras de mau 
gosto e acabava sendo bem desconfortante pra mim”. Nesse sentido, a perspectiva de Novo 
(2003), também associa esse assédio e o preconceito dirigido à figura feminina, a aspectos 
históricos originados da divisão social do trabalho e hierarquização favorável ao homem, uma 
vez que as mulheres não obtiveram êxito em “definir as regras do jogo” no ambiente de 
trabalho, já que a soberania no âmbito profissional e social permanece masculina. Logo, pode- 
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se, por conseguinte atribuir, a tais aspectos históricos, a liberdade dos colegas de trabalho da 
Entrevistada B, supramencionada, em referir-se a ela como inadequada para a realização do 
seu trabalho, apenas por ser mulher. 

Para a presente pesquisa, as entrevistadas também foram questionadas com relação ao 
destino de seus salários, ou seja, qual a utilização elas faziam dele e se a renda delas era 
apenas um apoio, ou se eram as provedoras do lar. Outro ponto abordado também foi se elas 
utilizavam seus salários para as despesas da casa por necessidade ou vontade própria. Três das 
entrevistadas utilizam seus salários para as despesas do lar por necessidade, como 
mencionado pela Entrevistada E:  
 

a renda do meu marido acaba não suprindo muita coisa. Porque como ele é 
vendedor e as vendas caíram bastante, então preciso utilizar meu salário para 
praticamente todas as despesas da casa como o aluguel, água, luz, mercado, 
entre outros.  

 
E por último, a Entrevistada G que por um fato inesperado, enfrentou a necessidade de 

assumir o cargo de provedora: “no começo meu salário era somente uma ajuda para o meu 
marido. Mas há algum tempo ele está desempregado e eu tive que começar utilizar meu 
salário para todas as despesas da casa, o que acabou dificultando bastante, mas “tô” 
conseguindo levar (risos)”. 

Esses dados identificam, portanto, a alteração do papel da mulher no cenário do 
mercado de trabalho citada pelos estudiosos (CAMON, 2005; GIKOVATE, 2009; ALVES; 
ZANDONADI, 2017). Essas mulheres assumem as responsabilidades e preocupações em 
prover as necessidades também financeiras de seus lares, emergindo a figura da mulher- 
profissional, não mais apenas mulher-mãe (CAMON, 2005). 

As demais mencionam que suas rendas consistem em um complemento ou auxílio 
financeiro no ambiente familiar, assim como explicita a Entrevistada A: “meu salário na 
verdade é uma ajuda. Utilizo mais para as despesas pessoais e procuro colaborar em casa 
financeiramente o máximo que eu posso, mas não que seja a minha prioridade”. E também 
mencionado pela Entrevistada B: “meu salário é mais uma ajuda mesmo, não que eu tenha 
que estabelecer um valor x dentro de casa todo mês. Ajudo com o que eu quero e o restante 
fica para eu gastar comigo e minha filha”. 

Esses resultados encontrados corroboram o conceito sobredito de que o trabalho 
feminino ainda é considerado uma fonte de trabalho secundária (CHIES, 2010; ABRAMO, 
2010), demonstrando que nos dias atuais, ainda é atribuído ao papel masculino à provisão das 
necessidades do lar, enquanto para a mulher não incide tal obrigação, a não ser que por algum 
motivo a renda do marido não se torne mais a principal e consequentemente a mulher tenha 
que assumir esse papel. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante da pesquisa empreendida, foi possível observar o quanto as mulheres estão 
buscando cada vez mais adentrar o mercado de trabalho, alterando um papel que lhes foi 
historicamente imposto, de cuidadoras do lar. Seja por preocuparem-se com as despesas 
financeiras do lar ou para buscarem sua própria independência financeira, a mulher agora está 
presente também no âmbito profissional. No entanto, essa caminhada foi de muitas lutas, pois 
além de enfrentarem obstáculos relacionados ao preconceito no ambiente de trabalho, ainda 
enfrentam relutâncias de seus familiares e assédio no ambiente de trabalho, que ainda contém 
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a hegemonia masculina e exige uma formatação de características masculinas atreladas ao 
trabalho. 

Somada a tais dificuldades, o presente trabalho também encontrou em todas as 
mulheres entrevistadas, um padrão de culpa pelo tempo que deixam de dedicar aos filhos, 
evidenciando, portanto, que tais mulheres encontram-se elas mesmas, até certo ponto, 
imbuídas do padrão imposto historicamente de que cabem às mulheres os cuidados com a 
prole. Observa-se, que esse sentimento de culpa encontra-se refletido também em mulheres 
que acreditam que sua independência financeira seja de suma importância, mas que por outro 
lado, ainda carregam consigo as imposições sociais históricas de responsabilidades com os 
cuidados do lar. 

Soma-se a esse cenário, o papel secundário desempenhado pelas mulheres no âmbito 
profissional, uma vez que a maioria delas vêem sua renda apenas como um complemento e/ou 
ajuda nas despesas do lar, afirmando que a renda do cônjuge é a principal, admitindo seus 
salários como algo secundário. Com exceção as que se sentiram na obrigação de se tornarem 
as principais provedoras do lar, diante da situação momentânea que se encontraram. 

Dessa forma, por meio da presente pesquisa, compreende-se que ainda é muito 
presente o padrão de família em que o homem é a principal fonte de renda familiar, porém 
cabe ressaltar que, na maioria dos casos, a mulher não é mais a submissa que necessita do 
salário do homem para alcançar seus objetivos. Outro ponto abordado, foi o fato de mesmo 
que trabalhassem o dia todo, ainda precisam “dar conta” de praticamente todas as tarefas 
domésticas, a vista que muitos de seus maridos não desempenham tais papeis. 

Cabe lembrar que não é uma tarefa fácil construir novos paradigmas, uma vez que tais 
valores foram impostos desde muito antes. Mesmo assim, a mulher vem se destacando no 
campo mercadológico ao longo dos anos, mediante suas metas e diante das necessidades do 
grupo familiar, enfrentando imposições sociais que ainda remetem a figura feminina apenas 
no âmbito doméstico. 

Logo, essa é uma luta que precisa ser continuamente declarada, para tornar possível 
que a essa culpa sentida pelas mulheres, em reduzir os cuidados com a casa e os filhos em 
razão do trabalho, seja no mínimo, dividida com seus cônjuges no âmbito do lar. Também 
para possibilitar que a sociedade e também a própria a mulher, de modo mais amplo, deixe de 
ver a renda feminina como complementar e secundária, possibilitando maior igualdade de 
direitos. Nesse sentido, a limitação da presente pesquisa encontra-se em não propiciar dados 
que permitam associar a visão do trabalho feminino como secundário, como responsável pela 
desigualdade de salários e funções, relativas ao gênero no mercado de trabalho, uma vez que 
essa percepção advém muitas vezes das próprias mulheres. Questão essa sugerida para 
pesquisas futuras. 
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RESUMO 
 
 

O Microcrédito, no contexto da microfinanças, pode ser descrito como a concessão de 
empréstimos de pequeno montante, com aplicação de metodologia diferenciada, destinado à 
atividade produtiva de microempreendedores e indivíduos de baixa renda. Este artigo tem 
como objetivo proporcionar melhor entendimento sobre a importância do microcrédito para a 
microfinanças e para a inclusão financeira no Brasil, enquanto ferramenta de geração de 
emprego e renda, inserção social e de desenvolvimento local. O estudo pode ser 
caracterizado de caráter descritivo, sendo utilizada para a coleta de dados fontes secundárias, 
por meio da pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica contribuiu para o 
entendimento teórico sobre tema, que envolve microcrédito, microfinanças e inclusão 
financeira. A pesquisa documental foi realizada com base nos relatórios institucionais do 
Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e demais documentos 
que apresentaram dados relevantes sobre o microcrédito no Brasil. Por meio da apresentação 
e análise dos dados, pôde ser observado que o microcrédito vem crescendo 
consideravelmente em todas as regiões do Brasil, tanto pelos valores concedidos, como pelo 
número de clientes atendidos e pelo volume de contratos realizados.  

 
 

Palavras-Chave: Microcrédito. Microfinanças. Inclusão Financeira. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
As microfinanças são definidas como a prestação de serviços financeiros, para indivíduos e 
empresas excluídas do sistema financeiro tradicional, de acordo com Nichter, Goldmark e 
Fiori (2002). Os principais serviços de microfinanças aparecem nesse contexto como a 
abertura de contas simplificadas, a concessão de crédito, a poupança e o seguro, adequados e 
sustentáveis para população de baixa renda, com utilização de produtos, processos e gestão 
diferenciados (SOARES E SOBRINHO, 2008). Dentre esses, destaca-se com grande 
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importância o microcrédito, como sendo a concessão de empréstimos de pequeno montante, 
para atividade produtiva. (NICHTER, GOLDMARK e FIORI, 2002). 
Soares e Sobrinho (2008) definem a atividade de microcrédito como aquela que, no contexto 
das microfinanças, se dedica a prestar esses serviços exclusivamente a pessoas físicas e 
jurídicas empreendedoras de pequeno porte, diferenciando-se dos demais tipos de atividade 
microfinanceira também pela metodologia utilizada, bastante diferente daquela adotada para 
as operações de crédito tradicionais. É entendida como principal atividade do setor de 
microfinanças pela importância para as políticas públicas de superação da pobreza e também 
pela geração de trabalho e renda. De acordo com Miguel (2012), o microcrédito é abordado 
não como tema exclusivamente econômico, mas como um programa governamental que 
representa um projeto de caráter social implantado via mercado financeiro. 
O sistema de microcrédito, segundo Lima e Vidal (2008), não se baseia em garantias ou 
bens, mas em análise socioeconômica dos clientes que pretendem montar ou ampliar uma 
atividade que lhes dê retorno garantido, ou seja, que lhes proporcione uma renda efetiva, 
ainda que modesta. E o diferencial maior em relação ao sistema tradicional de financiamento, 
segundo os autores, é que o cliente não precisa necessariamente ir até ao banco para contratar 
um empréstimo, e sim os “agentes de crédito” é que vão até os clientes. Tais agentes de 
crédito são os responsáveis pela análise socioeconômica dos clientes, que serve de base para 
a decisão de concessão ou não do financiamento pleiteado. 
Assim, esse artigo tem como objetivo proporcionar melhor entendimento sobre a importância 
do microcrédito para o setor de microfinanças e para a inclusão financeira no Brasil, 
observando as práticas de atuação e os resultados alcançados pelo PNMPO. Visando atingir 
os objetivos, este artigo está divido em algumas seções principais, além desta introdução. Na 
segunda seção é feita uma apresentação sobre o microcrédito e seu surgimento. Na terceira 
seção são expostos os métodos de coleta de dados. Na quarta seção é apresentado o Programa 
Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), bem como os principais 
resultados do programa. Na quinta seção são feitas as considerações finais, seguidas das 
referências utilizadas no decorrer do trabalho.  
De forma geral, este tema tem despertado o interesse de muitos pesquisadores, pois envolve 
o desafio de contribuir para a redução da desigualdade social por meio da inclusão da 
população de baixa renda no sistema financeiro tradicional, oferecendo serviços de 
microfinanças e, dentre eles, o microcrédito.  
  
 
2 O MICROCRÉDITO NO BRASIL E NO MUNDO 
 
 
2.1 O SURGIMENTO DO MICROCRÉDITO 
 
 
O microcrédito se apresenta como uma atividade inserida no âmbito da microfinanças, pois a 
mesma representa um conjunto de serviços financeiros voltados a pequenas atividades 
produtivas e também abrange serviços financeiros voltados a população de baixa renda 
(SILVA e GÓIS, 2007), sendo o microcrédito um deles. O que se conhece como microcrédito, no 
sentido atual, resulta de um conjunto de inovações nos modelos de negócios que visam atender a demanda 
potencial de crédito de populações excluídas do sistema bancário tradicional (GONZALEZ e DRIUSSO, 2008). 
O microcrédito também está relacionado ao crédito ofertado para as pessoas de baixa renda com a intenção de 
investir em tarefas produtivas (SILVA e GÓIS, 2007).  
A prática do microcrédito mais conhecida mundialmente, foi elaborado pelo o professor de 
economia Muhammad Yunus na década de 1970, em Blagadesh, na Ásia, desenvolvendo a 
ideia de que os pobres também são capazes de utilizar créditos. Sendo assim, em um país 
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pobre, em que as taxa de analfabetismo atingia 90% da população e a fome de 1974, fazendo 
com que as pessoas chegassem até morrer por causa da desnutrição, levou com que Yunus, 
buscasse a entender a teoria da economia com a da vida real, na qual era outra realidade, 
executando uma pesquisa de campo na aldeia de Jobra que era localizada perto da 
universidade em que ele lecionava, com o objetivo de compreender a realidade dos pobres. 
Para isso, Yunus conta que voltou a ser estudante, estabelecendo a aldeia como universidade e 
os habitantes que residem nela como professores, contudo, visitando e fazendo entrevistas 
com as famílias. Notou-se então que 

Essas pessoas não eram pobres por estupidez ou por preguiça. Elas 
trabalhavam o dia inteiro, realizando tarefas físicas muito complexas. 
Eram pobres porque as estruturas financeiras de nosso país não tinham 
a disposição de ajuda-las a melhorar sua sorte. Era um problema 
estrutural, e não um problema individual (YUNUS, 2000, p. 24). 

O pessoal, desta forma, trabalhava duro para conseguir sobreviver, além disso, alguns 
chegavam a fazer empréstimos de intermediários e agiotas. Por consequência, a salvação que 
Muhammad encontrava diante de tanta pobreza daquelas pessoas era o crédito, até que em 
1976, ele emprestou 27 dólares para 42 pessoas podendo devolver o dinheiro assim que elas 
conseguissem, sem intuito de que um dia se tornaria um credor. Portanto, ele iniciou um 
trabalho de empréstimo para a população pobre, utilizando o seu dinheiro e a ajuda de seus 
alunos, por meio de confiança e recursos financeiros, sendo esperado que eles pagassem seus 
empréstimos e destinassem para atividades produtivas. Assim, com apoio de bancos privados 
e internacionais conseguiu criar o banco Grameen, que ao longo dos anos se tornou um banco 
de referência para a comunidade internacional de microcrédito (YUNUS, 2000). 
O Banco Grameen, diferentemente dos outros bancos, tinha o objetivo de atender as mulheres 
pobres. Em sua fase experimental o projeto deveria atingir 50% das mulheres, sobretudo, a 
maioria era analfabetas, dependentes de maridos e algumas rejeitadas pela família. A 
princípio, houve dificuldade para atraí-las a fazerem empréstimos, pois elas tinham medo 
devido ao fato do crédito ser uma atividade feita apenas para os homens (YUNUS, 2000). 
Foi necessária a constituição de um grupo para desenvolvimento do Grameen, a fim de se ter 
mais confiabilidade para as pessoas consolidar o empréstimo. A equipe era composta por 
cinco pessoas, os membros procuravam quem quisesse fazer parte, sendo que, muitas vezes 
ocorriam a desistência de parceiros, o que levava a buscar novos integrantes. Com a turma 
completa eram feitos treinamentos e reuniões semanais durante um mês e ao final era 
realizado uma avaliação oral, pois a maioria não sabia ler e nem escrever, para os que mais 
necessitavam conseguir integrar ao Grameen. Desta maneira, levava os membros a se 
interagir e ajudar entre si, e também a desenvolver sua capacidade e criatividade. Portanto 
Muhammad Yunus (2000, p. 139) descreve que “o empréstimo do Grameen não é apenas 
dinheiro; é uma espécie de passaporte para a autodescoberta e a auto exploração”.  
No processo de recrutar pessoas para trabalhar no Grameen, os selecionados não podiam ter 
experiências em outros bancos ou instituições, pelo fato de terem atitudes e conhecimentos 
diferentes, fazendo com que os funcionários tivessem dedicação e lealdade ao emprego. A 
sede do banco está localizada em Daca, mas o verdadeiro Grameen é o campo aonde os 
agentes vão até seus clientes nas aldeias para se relacionar com eles, oferecendo todo apoio 
que os pobres precisam e a confiança na hora de fazer o empréstimo. Em setembro de 1983 
foi criado o Banco Grameen e inaugurado em outubro desse mesmo ano, a participação 
acionária foi de 60% para o governo e 40% aos financiados. No ano de 1985 conseguiram 
mudar a distribuição do capital para 75% das ações para os financiados e 25% para o Estado.  
A filosofia do Grameen nas ideologias políticas é conter o mínimo da interferência do Estado, 
pois assim não é possível distinguir se é um setor público ou privado, porém pode se dizer que 
é uma área nova nomeado de setor privado direcionado para a consciência social. Além disso, 
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os seus objetivos sociais buscam acabar com a pobreza, proporcionar a educação para todos, 
ajuda médica e emprego, a igualdade do sexo para que as mulheres consigam se sustentar e a 
garantia do conforto das pessoas idosas (YUNUS 2000). Contudo, o Grameen não apoia as 
empresas que se baseia do lucro e não é aderente ao liberalismo econômico (YUNUS,2000). 
A preocupação com a educação dos pobres levou a criação de uma nova organização, 
chamado de Grameen Shikkha (Grameen Educação), amplificando a educação para as 
famílias dos membros do Grameen e os não membros. Ademais, com a ajuda do Banco 
Central foi elaborado um programa de empréstimo para habitação. A saúde e a aposentadoria 
também, chamou atenção do Grameen, possuindo novos planejamentos para essas áreas. O 
Grameen, portanto, mostrou-se envolvido nesses problemas por que é necessário aumentar as 
iniciativas inovadoras nesses setores, já que possui bem poucas (YUNUS,2000). 
O Grameen realizou outras criações para ajudar a vida dos pobres, como, as companhias de 
telefonia celular que são divididas em duas, a GrameenPhone, com fins lucrativos e a 
GrameenTelecom, sem fins lucrativos. Contudo, era necessária à eletricidade para usar os 
aparelhos, gerando a Grameen Shakti (Energia Grameen). Assim, para ter o uso da internet 
através desta rede, foram criados a Grameen Cybernet e a Grameen Communications, ambas 
sem fins lucrativos (YUNUS, 2000). 
 
 
2.2 O MICROCRÉDITO NO BRASIL 
 
 
Com relação ao microcrédito, Valente (2002) expressa que existe uma diferenciação do que é 
produtivo em Blangadesh em relação ao Brasil. Em Blangadesh o foco é o crescimento das 
atividades econômicas nas comunidades, porém envolvendo o crédito com um meio de 
desenvolvimento da vida das pessoas, em que todos têm direito ao acesso, assim, deixando de 
rejeitar os pobres do mercado financeiro. Ademais, o Banco Grameen incentiva seus clientes a 
economizar para pagar os empréstimos, ensinando o sistema financeiro como um valor. No 
Brasil, os projetos públicos apresentavam o crédito como uma escolha dos pobres firmarem 
suas iniciativas de trabalho, que são as pequenas atividades autônomas. Enquanto que no 
banco Grameen, situado em Blangadesh, os agentes iam até seus clientes, no Brasil os 
nomeados “bancos do povo” acontecia de forma ao contraria, sendo, comum as pessoas irem 
até suas agências em busca de empréstimos. Além disso, o seu modelo institucional era 
diferente, por exemplo, não combate à pobreza, principalmente “as classes mais pobres dos 
pobres”, que tem menor qualidade de vida (COSTA, 2010). 
No Brasil diferentemente de outros países, as iniciativas da microfinanças ocorre junto de 
setores públicos e com o governo promovendo programas de estímulos governamentais para 
pessoas com baixa renda, oferecendo créditos a elas. Barone, Lima, Dantas e Rezende (2002) 
descrevem que o Brasil, também foi um dos pioneiros mundiais na utilização do microcrédito, 
dessa maneira, surgindo no ano de 1973 o programa UNO – União Nordestina a Assistência a 
Pequenas Entidades Empresarias, em Pernambuco. Além disso, outras instituições financeiras 
se manifestaram nos seguintes anos.  
Mesmo que tenham sido desenvolvidas algumas experiências desde os anos de 1970, somente 
após a segunda metade dos anos de 1990 é que este sistema encontrou melhores condições 
para ser implementado. Em parte, isso ocorreu devido à estabilização econômica e aos 
diversos programas destinados à erradicação da pobreza, bem como às políticas públicas 
voltadas à promoção do desenvolvimento local e regional. (MATTEI e SILVA, 2012). 
Contudo, nessa década ainda havia poucas organizações de microcrédito, assim, os governos 
passaram a investir na ampliação dessa área para proporcionar o desenvolvimento local. 
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A partir da criação da área de Desenvolvimento Social (em 1996), o BNDES começou a dar 
maior importância ao tema das microfinanças. Neste contexto foi criado, em 1998, o 
Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP), oferecendo uma linha de crédito para 
instituições que trabalham com microfinanças no país, promovendo o desenvolvimento 
institucional e buscando criar novos canais de distribuição dos recursos financeiros capaz de 
propiciar crédito aos microempreendedores, formais e informais, e às microempresas, que 
geralmente têm dificuldades de acesso à rede bancária tradicional.  
O Banco do Povo Paulista surge em 1998 proporcionando o crescimento social e econômico 
local e a geração de renda, realizando os empréstimos para trabalhadores formais e informais, 
das regiões urbanas e rurais, microempreendedores individuais, cooperativas e associações 
produtivas. Além disso, os créditos eram diferenciados para pessoa física e jurídica, 
cooperativas e associações produtivas. Os valores variavam de R$200,00 a R$15.000,00, 
tendo o prazo de pagamento de até 36 meses, com a menor taxa de juros do país, com 0,5% ao 
mês. Para conseguir o empréstimo haviam alguns requisitos, como o tomador ter idade 
superior a 18 anos ou emancipado legalmente (acima de 16 anos), possuir uma renda de até 
R$360.000,00 durante o período de 12 meses e não ter restrições cadastrais nos programas 
SCPC, Serasa e Cadin Estadual (PORTAL DO GOVERNO, 2013). 
As empresas particulares tentaram entrar no mercado do microcrédito com ações de 
possibilitar empréstimos a negócio em formação, sendo que o cliente deveria trabalhar no 
ramo no mínimo seis meses. Esse novo plano tinha o objetivo de disponibilizar empréstimos 
com juros de até 1% ao mês e trabalhar com exigências maleáveis de garantia, que na prática 
o cliente poderia tomar empréstimos com a SCM (Sociedade de Crédito ao 
Microempreendedor) sem precisar de avalista e alienação de um. As taxas de juros seriam 
obtidas pelo “fundo perdido” do Banco do Povo Paulista. O problema foi que houveram 
discussões em relação à taxa de juros de 1% ao mês, já que as outras SCM cobravam em 
média 4%, com isso, acreditavam que esses juros não liquidavam os custos administrativos e 
sem considerar os custos de captação de recursos do mercado financeiro. A SCM desde o 
começo poderia ter usado outra estratégia, que não precisasse de mandato governamental e ser 
uma atividade autossustentável, ao invés de ser assistência social.  Além disso, em certo 
tempo a demanda de microcrédito seria superior aos que as verbas das organizações doadoras 
poderiam financiar (COSTA, 2010).  
Com a experiência internacional, percebeu-se que a maioria dos devedores pobres conseguia 
pagar taxas de juros altas, garantindo a sustentabilidade do mercado com microcrédito, por 
causa do capital de giro e a “lei dos rendimentos decrescentes”, esse último nomeado pelos 
economistas, na qual, a empresa grande não pode pagar taxas de juros elevados por 
empréstimos como a que pagaria ao microempreendedor. Portanto, era mais relevante o 
empreendedor pobre ter acesso ao financiamento do que os custos desse financiamento 
(COSTA, 2010). 
O microcrédito no Brasil vem sendo perceptível nos últimos anos, se tornando um grande 
mecanismo de combate à pobreza e a maioria das instituições que ainda existem são recentes. 
O seu fortalecimento vem ocorrendo pela estabilidade econômica e com o poder público que 
vem colaborando com esse sistema. O maior desafio do microcrédito no Brasil é ter bastante 
produtividade e pouca inadimplência, para uma indústria microfinanceira com organizações 
que disponibilizem serviços financeiros de modo permanente. (BARONE, LIMA, DANTAS 
E REZENDE, 2002). 
As principais características do microcrédito são: o crédito produtivo, ausência de garantias reais, crédito 
orientado, crédito adequado ao ciclo do negócio, baixo custo de transação e elevado custo operacional e a ação 
econômica com forte impacto social (BARONE, LIMA, DANTAS E REZENDE, 2002). Além disso, 
tem como principais inovações os empréstimos em grupo, o agente de crédito, empréstimos 
progressivos, frequência de pagamentos (GONZALEZ e DRIUSSO, 2008).   
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Há três diferenciações de atividades de créditos que foram estabelecidas no Brasil 
recentemente, sendo elas: o Microcrédito – serviços de crédito voltados para a população de 
baixa renda; o Microcrédito Produtivo – Serviços de crédito voltados às micro e pequenas 
atividades produtivas; e o Microcrédito Produtivo Orientado – Serviços de crédito voltados às 
micro e pequenas atividades produtivas, como uso de metodologia baseada na ação de agentes 
de crédito. Esse último, adotado pelo governo Federal, gerando a lei do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) (SILVA e GÓIS, 2007). 
As politicas governamentais vêm incentivando as empresas financeiras formais e as que lidam 
com microcrédito, a fim de certificar que as pessoas consigam empréstimos de baixo custo, 
além disso, elaborar fontes adicionais para o financiamento das operações do microcrédito 
com o intuito de ampliar o crédito e fazer com que os agentes do sistema financeiro, público 
ou privado estimulem o microcrédito. Desse modo, a inclusão de algumas leis também 
colaborou para o desenvolvimento do microcrédito, como as 

Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs (Lei 
Federal nº 9.790/1992), que reconheceu o microcrédito com um de seus 
objetos sociais possíveis; e a criação das Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor (Lei Federal nº 10.194/2001) e à Empresa de Pequeno 
Porte (incluída pela Lei Federal nº 11.524/2007), para a concessão de 
microcrédito com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza 
profissional, comercial ou industrial (RIBEIRO, p.17, 2009). 

Com essas ações políticas, fez com que o governo federal sugerisse um novo marco legal ao 
Congresso Nacional resultando na Lei Federal nº 11.110/2005, que instituiu o Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) (RIBEIRO, 2009). Esse programa 
busca direcionar recursos ao setor de microcrédito, em consonância com outra iniciativa, o 
Programa de Inclusão Financeira, coordenado pelo Banco Central do Brasil. No âmbito do 
PNMPO, o público-alvo são pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades 
produtivas de pequeno porte. O programa utiliza ainda de metodologia baseada no 
relacionamento direto com os microempreendedores, com atendimento no local de sua 
atividade. 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
 
O estudo apresentado neste artigo pode ser considerado como um estudo descritivo, pois tem 
como objetivo descrever sobre a importância do microcrédito para a inclusão financeira no 
Brasil. A pesquisa foi realizada de forma qualitativa, por aplicar técnicas interpretativas que 
procuram descrever, analisar e de alguma forma chegar a um acordo com o sentido, não a 
frequência, de determinados fenômenos que ocorrem naturalmente no mundo social (VAN 
MAANEN, 1979). Procura trazer maior profundidade e significado para as informações e 
acontecimentos.  
Os dados foram coletados em fontes secundárias por meio de pesquisa bibliográfica e 
documental. A pesquisa bibliográfica, segundo Lakatos e Marconi (1991), abrange o estudo a 
respeito da bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. Tem como finalidade 
colocar o pesquisador em contato com o que já foi escrito sobre determinado assunto, 
permitindo o reforço na análise ou na manipulação dos dados. A pesquisa bibliográfica foi 
realizada a respeito do tema microcrédito, microfinanças e sua importância para a inclusão 
financeira.  A pesquisa documental é a pesquisa na qual a fonte de coleta de dados está restrita 
a documentos, constituindo o que se denomina de fontes primárias, tais como documentos de 
arquivos públicos ou privados, leis, relatórios, contratos, censo, etc (LAKATOS e 
MARCONI, 1991). Neste estudo foram analisados documentos digitais, bem como 
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informações disponíveis no sítio do programa analisado. Fez-se uso da verificação de 
documentos e relatórios disponíveis sobre o microcrédito no âmbito do Programa Nacional do 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).  
Os dados foram selecionados de acordo com a sua relevância para o estudo e foi realizada 
uma análise descritiva do conteúdo, buscando mostrar as práticas e os resultados do 
microcrédito no Brasil.  
 
 
4 O PROGRAMA NACIONAL DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORI ENTADO 
 

 
O Programa Nacional de Microcrédito produtivo Orientado surgiu no ano de 2004, com o 
propósito de certificar as instituições de microcréditos que exercem no país, a atuação nas 
pequenas entidades produtivas e no processo de operação em relação ao agente, a fim de 
evitar superendividamento e a inadimplência. Os objetivos são estimular a geração de trabalho 
e renda entre os microempreendedores populares e viabilizar recursos para o microcrédito 
produtivo orientado, fortalecendo essa operação (ARAÚJO, p. 86). Além disso, o PNMPO 
atua como motivação do microcrédito, por meio da promoção de seminários anuais. O 
conceito de microcrédito produtivo conforme a Lei Federal nº 11.110/2005, Art. 1º. § 3º  

Considera-se microcrédito produtivo orientado o crédito concedido para o 
atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando 
metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no 
local onde é executada a atividade econômica.  

As empresas de microcréditos habilitadas pelo PNMPO, por meio de um agente mantém uma 
relação direta com o empreendedor, assim, eles fazem um levantamento socioeconômico, 
analisando o potencial do negócio bem como a necessidade do valor do financiamento e a 
capacidade de pagamento do tomador de crédito (ARAÚJO, 2012). 
O microcrédito produtivo orientado oferece segurança nos empréstimos para as 
microempresas de baixa renda e as metodologias utilizadas são os contratos individuais, 
grupos solidários e bancos comunitários. Contudo, procuram diminuir a discordância de 
informações, o risco de crédito por meio de ação de agentes de crédito e os métodos de 
pressão de grupo (SILVA e GÓIS, 2007). 
Os empréstimos são destinados para os microempreendedores populares, que na esfera do 
PNMPO são as pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de serviços produtivos de pequeno 
porte, com renda brutal anual de até R$ 200 mil. Com a intenção de financiar a coordenação e 
a realização do programa, foi constituído o Comitê Internacional do PNMPO, sendo composto 
por representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, do Ministério da Fazenda e do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Os fundos ofertados pelo PNMPO são de parcelas de 2% dos depósitos a vista juntamente ao 
Banco Central, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e outras organizações financeiras 
de microcrédito produtivo orientado (ARAÚJO, p. 87, 2012). De acordo com a Lei nº 
11.110/2005, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, os bancos cooperativos, 
cooperativas centrais de crédito e também, os fundos do FAT que estão nos bancos públicos 
federais, são exercidos como repassadores de recursos para as Instituições de Microcrédito 
Produtivo Orientado - IMPO’s (OSCIPS, Cooperativas de crédito, Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor (SCMEPP)), por meio dos Termos de Alocação de Depósito Especiais 
(TADE’s), sendo assim, denominados de Agentes de Intermediação (AGI) ou Instituições 
Financeiras operadoras (IFO) (MTE, 2016). 
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4.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DO PNMPO 
 
 
Desde 2005, os recursos emprestados em forma de microcrédito, por intermédio do PNMPO, 
vem aumento gradativamente e o programa vem ganhando força, devido às ações locais das 
instituições repassadoras em ofertar os recursos aos microempreendedores. O Ministério do 
Trabalho, por ser alocador do PNMPO, divulga em seu site relatórios com os principais 
resultados proporcionados pelo programa. 
A Tabela 01 apresenta a execução consolidada do PNMPO de 2005 até o 3º trimestre do ano 
de 2015. Desde sua existência foi concedido um volume total acumulado de crédito de R$ 
50.424.910.155,65 e foram realizadas 28.949.608 operações de Microcrédito Produtivo 
Orientado. Além disso, nota-se que nos anos de 2012 e 2013 houve aumentos consideráveis, 
de 48,06% e 49,76%, respectivamente, no volume de operações com relação aos anos 
anteriores, e nos anos seguintes o número de operações diminuíram. No entanto, no volume 
de crédito concedido (em R$) nesse mesmo período (2012 e 2013), houve uma pequena 
redução da variação anual, de 58,71% para 56,23%, porém seus valores nominais aumentaram 
de R$ 6.504.785.890,40 para R$10.162.675.000,69, devido ao aumento das operações de 
microcrédito. Cabe ressaltar que a redução das operações de microcrédito de 2014 para 2015, 
mostrada na tabela, se deve ao fato de que os valores referentes a 2015 serem apenas até o 3º 
trimestre. 
 

Tabela 01 – Execução Consolidada do PNMPO – 2005 até o 3º trimestre de 2015 

Fonte: Elaborado com base em Relatório de Dados do PNMPO - 2008 e 3º Trimestre de 2015. 
 
Com relação ao gênero dos clientes os dados só foram apresentados a partir de 2007, desse 
modo, a Figura 01 mostra que o número total de clientes ativos foi de 513.032 pessoas no ano 
de 2007, sendo que 63,3% são mulheres. Já, a Figura 02 mostra 3.117.893 do número total de 
clientes ativos até o 3º trimestre de 2015, apresentando novamente uma forte presença do 
gênero feminino com 62,13%. Yunus (2000) evidencia que um dos objetivos do microcrédito 
é atingir o público pobre e entre esses mais pobres priorizar as mulheres, pois elas usam os 
recursos para ajudar a família e os filhos, portanto, o principal perfil do público atendido pelo 
PNMPO são as mulheres.    
            

 
Ano 

Operações do 
Microcrédito 
(em unidade) 

Variação anual 
(em unidade) 

Valores Nominais  
Concedidos 

(em R$) 

Variação anual 
(em R$) 

2005 632.106 - 602.340.000,00 - 
2006 828.847 31,12% 831.815.600,78 38,09% 
2007 962.942 16,17% 1.100.375.829,94 32,28% 
2008 1.280.680 32,99% 1.825.147.592,77 65,86% 
2009 1.620.656 26,55% 2.323.599.790,69 27,31% 
2010 1.966.718 21,35% 2.998.623.914,48 29,05% 
2011 2.576.559 31,01% 4.098.289.416,62 36,67% 
2012 3.814.781 48,06% 6.504.785.890,40 58,71% 
2013 5.713.091 49,76% 10.162.675.000,69 56,23% 
2014 5.667.287 -0,80% 11.646.316.132,59 14,59% 
2015 3.885.941 -31,43% 8.330.940.986,69 -28,46% 
Total 28.949.608 - 50.424.910.155,65 - 
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Figura 01: Clientes Ativos do PNMPO por Gênero – 2007 
Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO – 2007. 

 

 
Figura 02: Clientes Ativos do PNMPO por Gênero – até o 3º trimestre de 2015 
Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO – até o 3º trimestre de 2015. 

 
A situação jurídica dos tomadores do microcrédito perante o PNMPO, que foram exibidos a 
partir de 2007, pode ser vistas na Tabela 02 que informa a distribuição dos clientes 
correspondentes aos anos de 2007 até o 3º trimestre de 2015. Os dados ressaltam que os 
empreendedores informais possuem uma grande frequência, com índices próximos a 
totalidade, mesmo com o aumento dos clientes ativos no período de oito anos. Reymão (2010) 
descreve que o foco do microcrédito está nos pobres que não possui alcance ao mercado de 
crédito, empréstimos de pouco valores médios, falta de garantia, o uso de colaterais 
substitutos, proximidade de cliente e funcionário, agentes intermediários e taxas de juros que 
torna as instituições microfinanças suportável. O público alvo do microcrédito, portanto, são 
os empreendedores informais. 
 
Tabela 02 – Clientes do Microcrédito Produtivo Orientado por Situação Jurídica – 2007 

até o 3º trimestre de 2015 
Situação Jurídica Clientes Ativos 

(2007) 
Porcentagem Clientes Ativos 

(3º trimestre de 
2015) 

Porcentagem 

Formais 21.752 4,24% 138.597 4,45% 
Informais 485.739 94,68% 2.979.296 95,55% 

Não Declarados 5.541 1,08% - - 

63,30%

35,71%

0,99%

2007

Mulheres

Homens

Não
Declarados

62,13%

37,87%

3º trimestre de 2015

Mulheres

Homens
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Total 513.032 100,00% 3.117.893 100,00% 
Fonte: Elaborado com base em Relatório de Dados do PNMPO – 2007 e 3º Trimestre de 

2015. 
 
Quanto à distribuição dos clientes por ramos de atividades, os dados disponíveis foram a 
partir do ano de 2009. Assim, as Tabelas 03 e 04 demonstram uma grande quantidade dos 
clientes com microcréditos aplicados no comércio, chegando a 86,69% do valor total de 
clientes ativos no ano de 2009 e 63,34% até o 3º Trimestre de 2015. Contudo, durante o ano 
de 2009 até o 3º trimestre de 2015, houve um aumento expressivo no número de clientes, 
passando de 745.733 para 3.117.894. 
 

Tabela 03 - Clientes do PNMPO por Ramos de Atividade – 2009 
Ramo de 
Atividade 

Clientes Ativos Valor Concedido (R$) 

Agricultura 2.251 0,30% 1.323.452,23 0,20% 
Comércio 646.448 86,69% 580.177.345,23 86,40% 
Indústria 17.715 2,38% 19.326.004,44 2,88% 
Serviços 71.543 9,59% 65.386.209,21 9,74% 
Outros 7.776 1,04% 5.267.387,27 0,78% 
Total 745.733 100,00% 671.480.398,38 100,00% 

Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO – 2009. 
 

Tabela 04 - Clientes do PNMPO por Ramos de Atividade – Até o 3º Trimestre de 2015 
Ramo de 
Atividade 

Clientes Ativos Valor Concedido (R$) 

Agricultura 5.151 0,17% 7.901.394,65 0,28% 
Comércio 1.984.379 63,64% 1.960.578.064,63 68,55% 
Indústria 52.445 1,68% 57.783.882,69 2,02% 
Serviços 183.623 5,89% 208.544.032,52 7,29% 
Outros 892.296 28,62% 625.151.732,02 21,86% 
Total 3.117.894 100,00% 2.859.959.106,51 100,00% 
Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO – até o 3º trimestre de 2015. 

 
Nas Tabelas 05 e 06 estão caracterizadas as operações de microcrédito realizadas por região 
geográfica do Brasil nos primeiros semestres dos anos de 2011 e 2015. Embora esses dados só 
tenham sido informados a partir de 2011, evidencia-se uma grande quantidade de recursos 
destinados para a região Nordeste, que é onde estão localizadas as comunidades mais 
carentes, resultando em R$1.371.524.116,17 e R$4.138.583.269,26 do volume total de 
microcrédito concedido no primeiro semestre dos anos de 2011 e 2015 respectivamente. 
Percebe-se que no ano de 2015, o Nordeste dobrou os números de contratos realizados e 
clientes atendidos, mas em valores concedidos quase triplicou, simultaneamente. Com relação 
ao total, as tabelas apontam que diminuiu os contratos realizados, de 91,53% em 2011 para 
82,64% em 2015 e caiu o número de clientes atendidos de 91,62% para 83,93% no mesmo 
período. Por outro lado, houve um aumento na região Sudeste de 4,57% para 10,96% do total 
dos contratos realizados e dos clientes atendidos passou de 4,6% para 9,68% do total. 
A região Norte por sua vez, em comparação com as demais regiões, foi a que menos se 
destacou nas operações de microcrédito, tendo menores resultados. No entanto, de forma 
geral, nota-se um grande progresso durante os anos exibidos, quanto aos contratos realizados, 
clientes atendidos e valores concedidos.  
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Tabela 05: Operações de microcrédito realizadas por região do Brasil - 1 º sem 2011 
Regiões Contratos 

Realizados 
Clientes 

 Atendidos 
Valor  

Concedido (R$) 

Norte 1.000 0,09% 3.823 0,34% 3.072.082 0,19% 

Nordeste 1.000.000 91,53% 1.026.729 91,62% 1.371.524.116,17 86,4% 
Centro-Oeste 6.090 0,57% 9.037 0,8% 11.672.940 0,73% 

Sudeste 49.948 4,57% 51.400 4,6% 87.758.072 5.52% 

Sul 35.462 3,24% 29.613 2,64% 113.740.181 7,16% 

Total 1.092.500 100% 1.120.602 100% 1.587.767.391,17 100% 

Fonte: Elaborado com base em Relatório de Dados do PNMPO - 1º Trim. 2011 e 2º Trim. 
2011. 

 
Tabela 06 – Operações de microcrédito realizadas por região do Brasil - 1 º sem. 2015 

Regiões Contratos 
Realizados 

Clientes 
 Atendidos 

Valor  
Concedido (R$) 

Norte 14.887 0,6 % 29.048 1,18% 64.990.517,01 1,2% 

Nordeste 2.046.956 82,64% 2.068.376 83,93% 4.138.583.269,26 77,04
% 

Centro-Oeste 46.233 1,87% 38.605 1,57% 125.298.291,51 2,33% 
Sudeste 271.488 10,96% 238.693 9,68% 651.159.471,54 12,13

% 
Sul 97.345 3,93% 89.680 3,64% 391.842.833,13 7,3% 

Total 2.476.909 100% 2.464.402 100% 5.371.874.382,45 100% 

Fonte: Elaborado com base em Relatório de Dados do PNMPO – 1º Sem. 2015. 
 
A Tabela 07 demonstra o crescimento do número de Instituições habilitadas ao PNMPO, 
desde sua formação. Com a celebração do Ano Internacional do Microcrédito, em 2005, 
reforça a ampliação e a motivação das instituições na participação do Programa Nacional 
recém criado. Os dados, portanto, enfatiza a continuidade e o aumento das entidades 
interessadas a entrar no Programa, notando assim, a expansão de 471 instituições do ano de 
2005 para o ano de 2015. 

 
Tabela 07 – Constituição Jurídica das Instituições de Microcrédito 
Constituição Jurídica 2005 2010 2015 

Agência de Fomento 2 8 10 

Banco Cooperativo 0 1 1 

Banco de Desenvolvimento 0 2 4 
Cooperativa Central de Crédito 0 4 6 

Cooperativa de Crédito 0 147 296 

IFO – Instituição Financeira Operadora 0 5 12 
OSCIP 40 135 164 
SCM 10 22 28 

Sociedades Operadoras de MPO 0 0 2 
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Total 52 324 523 

Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO – 2007, 4º Trim. 2010 e 3º Trim. 2015. 
 
A tabela 08 enfatiza a Carteira Ativa por Constituição Jurídica do primeiro semestre de 2011 
até o terceiro trimestre de 2015. Esses dados só foram demonstrados a partir do ano de 2011. 
Nota-se que o maior volume de microcrédito produtivo orientado está centralizado no Banco 
de Desenvolvimento com 70,19% em 2011 e 48,98% em 2015. Além disso, percebe-se que 
caiu o valor da Carteira Ativa do Banco de Desenvolvimento em 2015, por outro lado, 
aumentando o das IFO nos anos de 2011 para 2015, com 0,05% e 39,73% respectivamente. 
As cooperativas de crédito ocupam a terceira posição e as OSCIPs a quarta posição, em 2015. 
 

Tabela 08 – Carteira Ativa por Constituição Jurídica - 1º Sem. 2011 e 3º Trim. 2015 
Constituição 

Jurídica 
Valor da Carteira Ativa em 

 30/06/11 
Valor da Carteira Ativa em 

30/09/2015 
Agência de 
Fomento 

17.028.116,27 1,42% 25.409.406,24 0,45% 

Banco 
Cooperativo 

16.691.528,26 1,39% - - 

Banco de 
Desenvolvimento 

842.548.203,55 70,19% 2.744.439.334,89 48,98% 

Cooperativa de 
crédito 

47.463.775,85 3,95% 356.970.722,23 6,37% 

IFO – Instituição 
Financeira 
operadora 

660.000,00 0,05% 2.226.263.824,84 39,73% 

OSCIP 268.656.588,84 22,38% 150.836.961,35 2,69% 
SCM 7.402.818,50 0,62% 99.740.237,60 1,78% 
Total 1.200.451.031,27 100% 5.603.660.487,15 100,00% 

Fonte: Elaborado com base em Relatórios do PNMPO - 2º Trim. 2011 e 3º Trim. 2015. 
 
Os resultados coletados do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, com 
base nas operações de microcrédito, valores concedidos, contratos realizados, clientes ativos, 
ramos de atividades, situação jurídica e as instituições nas regiões do Brasil, revelaram o 
crescimento do microcrédito desde a criação do programa. Mostra assim, que o mesmo vem 
colaborando para a inclusão financeira da população de baixa renda, ajudando principalmente 
o público feminino e as pessoas físicas ou microempreendedores informais a terem acesso ao 
crédito de uma forma que atenda suas necessidades. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O objetivo da pesquisa foi demonstrar a importância do microcrédito para a microfinanças e 
para a inclusão financeira do Brasil, sendo realizada de forma qualitativa ao tentar mostrar os 
resultados obtidos e, assim, trazer maior entendimento sobre o assunto. Desse modo, os dados 
coletados foram levantados com base nos relatórios institucionais do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), disponível no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e outros documentos considerados importantes sobre o microcrédito no Brasil.  
O microcrédito é uma atividade inserida no campo da microfinanças, que representa um 
serviço financeiro, ofertando créditos para a população de baixa renda e para 
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microempreendedores de diferentes setores de produtividade. Uma das grandes referências de 
instituição de microcrédito é o Banco Grameen situado em Blagadesh, que foi desenvolvida 
pelo professor de economia Muhammad Yunus. No Brasil essa prática é um pouco diferente, 
pois, ocorre nos setores públicos e com a ajuda do governo. Desta forma, essa ação vem 
contribuindo para a promoção da inclusão financeira e com o combate a pobreza do país.  
Com os incentivos das ações políticas governamentais, em 2005, surgiu um novo marco legal 
do microcrédito no Brasil, resultando no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO), com os objetivos de geração de trabalho e renda entre os 
microempreendedores populares, proporcionando recursos para a atividade produtiva de 
forma orientada.  
Por meio da análise dos documentos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO), foi possível observar que a concessão de recursos por meio do 
microcrédito vem aumentando desde a sua criação (em 2005) até 3º trimestre do ano de 2015, 
percebido pelas variáveis, como, valores concedidos, operações de microcrédito, publico alvo, 
ramo de atividades e constituições jurídicas das instituições operadoras. Em relação ao 
número de operações de microcrédito, em 2013 chegou a atingir 5.713.091 contratos, sendo 
R$10.162.675.000,69 de valores nominais concedidos. O público alvo destacado entre os anos 
de 2007 até o 3º trimestre do ano de 2015 foi às mulheres, compondo mais de 60% dos 
contratos e os empreendedores informais, atingindo acima de 90% do total de contratos 
realizados, reforçando assim os objetivos do PNMPO. Os ramos de atividades de pequeno 
porte que os clientes do programa trabalham são a agricultura, comércio, indústria, serviços e 
outros, tendo maior destaque o volume de microcrédito concedido para o comércio. A região 
Nordeste do Brasil apresentou maiores números quanto aos contratos realizados, clientes 
atendidos e valores concedidos por ser uma região com uma concentração maior de população 
de baixa renda. Quanto às constituições jurídicas das instituições de microcrédito, também 
pôde ser vista uma expansão no número de instituições, bem como da carteira ativa das 
mesmas, sendo os Bancos de Desenvolvimento as instituições que mais operam o 
microcrédito pelo PNMPO. O PNMPO, dessa forma, vem crescendo e contribuindo para 
geração de trabalho e renda, por meio da concessão de recursos para indivíduos de baixa 
renda, sendo formais ou informais, e, além disso, priorizando o público feminino. 
Dessa forma, esse estudo ressalta que o microcrédito é importante para o setor de 
microfinanças e para a inclusão financeira do Brasil. Pode-se dizer que os propósitos do 
programa estão sendo atingidos, por meio dos resultados do PNMPO durante o período de dez 
anos (de 2005 até o 3º trimestre do ano de 2015), evidenciando que o microcrédito ajuda a 
população mais carente que não tem acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, contribui para o 
desenvolvimento local. Estudos futuros podem ser desenvolvidos com dados mais recentes 
sobre o PNMPO, pois os dados disponíveis e apresentados nesse estudo compreendem apenas 
até o ano de 2015. Estudos também podem ser realizados no sentido de analisar o impacto do 
microcrédito concedido pelo PNMPO na vida dos microempreendedores. Enfim, esse tema 
gera diversas possiblidades de estudos futuros, por ser um tema de interesse tanto para o setor 
microfinanceiro como para o setor público. 
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RESUMO 
 
 
O objetivo geral deste trabalho é descrever a função da universidade na EMU. E os objetivos 
Específicos são: (1) Identificar como é desenvolvido o Ensino na EMU; (2) Identificar como é 
desenvolvida a Pesquisa na EMU; (3) Identificar como é desenvolvida a Extensão na EMU; 
(4) Identificar como ocorre a indissociabilidade na EMU. A revisão da literatura apresenta os 
conceitos que sustentam esta pesquisa: universidade, ensino, pesquisa, extensão e 
indissociabilidade. Esta pesquisa é qualitativa, foram coletados dados primários por meio de 
entrevistas e dados secundários por meio de documentos eletrônicos e impressos. Os dados 
foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Pela observação dos aspectos 
analisados, conclui-se que na EMU o processo de ensino, pesquisa e extensão caminham 
juntos de forma indissociável. A extensão apresenta-se como atividade principal que por meio 
de cursos técnicos disponibilizados abrangem toda a comunidade e desempenham seu papel. 
O ensino se caracteriza de forma técnica, assim como a extensão, sendo as aulas ministradas 
por professores que dedicam parte de sua carga horária para atender seus alunos. O processo 
de pesquisa é um pouco diferente, pois quem faz esse projeto são os professores, onde eles 
sempre estão a pesquisar sobre novos processos, seja se atualizando para passar informações 
novas, ou mesmo pesquisando na própria universidade. 

 
Palavras-chave: universidade, ensino, pesquisa, extensão e indissociabilidade. 
 
1 INTRODUÇÃO 
  

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), criada em 1969, é referência dentre as 
universidades públicas do Paraná. Assim como as demais universidades de ensino público, 
esta atua de acordo com os seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão de maneira 
indissociável (OSPINA, 1990).  

A universidade tem como objetivo a produção e transmissão de conhecimento, com 
isso as pessoas se desenvolvem, se tornam criativas e solucionam problemas da sociedade na 
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qual estão inseridas. Evidencia-se também a instituição de ensino superior como um local em 
que os estudantes recebem informações e estão sendo instruídos a todo o momento pelos 
professores, ou seja, é o auxílio no desenvolvimento das capacidades de pensar, criar e agir 
(SEFIDVASH, 1994). 

O ensino, que para Sleutjes (1999) é aquele que compromete o homem com o meio em 
que vive, para que se eleve o nível de reflexão crítica da realidade.  Este segundo Gómez 
(2000) representa a relação entre docente e discente e auxilia no desenvolvimento e formação 
de centenas de cidadãos, bem como a prestação de serviços aos moradores locais através de 
projetos de extensão, nos quais o aluno também é beneficiado adquirindo experiência e 
aplicando o que aprendeu em salas de aulas (CASTRO, 2004). Também incentiva a pesquisa 
com professores e alunos, que contribuindo com o conhecimento acadêmico produzidos em 
artigos, seminários e diversos trabalhos em busca de soluções para os problemas 
contemporâneos (MINAYO, 2002). 

Pode-se entender a segunda função da universidade, a pesquisa, como uma forma de 
geração de novos conhecimentos por intermédio da propagação do ensino e da extensão, 
tornando-os interdependentes e induzindo-os a atuar de modo sistêmico (PIVETTA, et al., 
2010).                                                                                                                     

Pode-se descrever a extensão na universidade como função de comunicação da 
instituição de ensino superior com seu meio, proporcionando uma reflexão crítica e 
desenvolvimento do ensino e pesquisa em virtude da problemática da sociedade. Deve 
também representar um serviço à população no qual os principais componentes da 
universidade constituem uma relação de troca de saberes (GURGEL, 1986). 

Segundo Gramsci (1989) a extensão proporciona um novo pensar e fazer, capaz de 
desenvolver uma concepção histórica de sujeito e sociedade, onde pensar e fazer compõe uma 
perspectiva de indissociabilidade entre ensino e pesquisa. A extensão também é 
redimensionada com ênfase na relação teoria-prática, na perspectiva de uma relação dialógica 
entre universidade e sociedade, como oportunidade de troca de saberes. 

De acordo com Puhl (2016) a indissociabilidade das três funções da universidade 
oportuniza novas formas pedagógicas de produção, reprodução e socialização de 
conhecimentos. Da mesma maneira, relaciona integradamente a teoria com a prática, sujeito 
com objeto e empiria com razão de modo a impactar a comunidade a sua volta com os 
resultados dessas interações. 

Dentro da análise dos três pilares da Universidade, na UEM, encontra-se a Escola de 
Música (EMU). Cuja criação foi um processo que se deu início em meados da década de 70 
com a constituição de um coral universitário, que gerou uma demanda de aprimoramento 
técnico-musical. Esta proporcionou no final da década de 80, a origem da casa de música, que 
tinha por objetivo a promoção de cursos de extensão voltados à formação básica musical da 
comunidade local EMU. 

Em virtude do trabalho da casa de música, em 1994 foi instituído o Curso Técnico 
Música, reconhecido pelo conselho estadual de educação. A constituição da EMU só foi 
realizada em 2001 e é atualmente vinculada ao Centro de Ciências Humanas Letras de Arte, 
acompanhados e orientados pelo Núcleo Regional de Ensino, junto a Secretaria Estadual de 
Educação EMU. 

A EMU da UEM tem como objetivo formar profissionais desenvolvidos na área por 
intermédio de um conhecimento contextualizado, tendo o intuito de transmitir os saberes 
musicais por meio do ensino, pesquisa e extensão EMU. 

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é descrever a função da universidade na 
EMU. E os objetivos Específicos são: (1) Identificar como é desenvolvido o Ensino na EMU; 
(2) Identificar como é desenvolvida a Pesquisa na EMU; (3) Identificar como é desenvolvida 
a Extensão na EMU; (4) Identificar como ocorre a indissociabilidade na EMU. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A Universidade é uma instituição de ensino que se compõe por conhecimentos. 
Segundo Ospina (1990) as funções primordiais das Universidades estão no ensino, pesquisa e 
atividade de extensão, meios pelos quais estas instituições se caracterizam de maneira 
integrada e indissociável. 

Entende-se por indissociável aquilo que não pode ser separado em partes, ou seja, não 
se pode dissociar (FERREIRA, 1986) ou ainda “o todo deixa de ser todo quando se dissocia” 
(TAUCHEN, 2009). A partir desta concepção reforçamos a indissociabilidade dos elementos 
tidos como missão das Universidades, uma vez que este princípio se encontra no artigo 207 da 
Constituição Federal de 1988: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988) ao tratar de instituições 
de ensino superior públicas. 

Segundo a compreensão de Cunha (1989) a Universidade tem por objetivo a produção 
e disseminação da ciência, bem como da cultura e tecnologia. A partir deste conceito pode-se 
então compreender que as atividades de ensino, pesquisa e extensão são os meios pelos quais 
a Universidade se concretiza de maneira absoluta, posto que, esta foi criada para ser uma 
instituição que se auto regula e que seja autossuficiente (SANTOS, 2005). 

Esta indissociabilidade entre os três pilares possibilita novas configurações 
pedagógicas de produção e compartilhamento de conhecimentos, de modo que exerça a 
interdisciplinaridade (PUHL, 2016). Por meio da pesquisa é possível a promoção e 
compartilhamento de saberes capazes de gerar melhorias e inovação em nossa sociedade 
(REIS e MOURA, 2017). 

Portanto, o conhecimento configura-se como característica essencial do ensino 
superior, pautado como a primeira função da Universidade, na produção de conhecimentos, 
porém essa realidade vem sendo modificada à medida que a sociedade evolui e necessita de 
novos horizontes (GONÇALVES, 2016). Isto proporciona um espaço privilegiado de 
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, bem como estudos acadêmicos em 
várias áreas do conhecimento, como as ciências sociais, humanas, biológicas, exatas, entre 
outras (REIS e MOURA, 2017). 

Segundo Reis e Moura (2017) a finalidade da extensão necessita compreender a 
ligação do Ensino Superior com a sociedade, por intermédio de resultados alcançados por 
meio das atividades de ensino e de pesquisa, reafirmando assim o princípio da 
indissociabilidade e o compromisso social das Universidades na garantia do desenvolvimento 
social, tal como as expectativas da comunidade. 

As ações de extensão que as Universidades desenvolvem objetivam o acesso da 
comunidade ao conhecimento científico, cultural e tecnológico. Embora pareça que a extensão 
não tenha tanta importância quanto os outros pilares, ela é crucial para o ensino e o 
aprendizado na universidade já que proporciona interação entre as duas esferas (TAUCHEN, 
2009). 

Este objetivo se reforça de acordo com Saviani (1987) que aponta a extensão como 
vínculo entre as esferas sociedade e Universidade, de modo que o conhecimento elaborado 
mediante a pesquisa e que se propale pelo ensino não se restrinja a comunidade acadêmica. 

De acordo com Brasil (1996) o processo educativo, bem como cultural e científico, 
proferido de modo indissociável ao ensino e à pesquisa é que oportuniza uma relação 
transformadora entre Universidade e sociedade. Desta forma, faz-se necessário ressaltar a 
importância da missão da universidade e seu aspecto indissociável.  
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O objetivo do ensino, primeiro pilar da universidade é a criação de vínculo do mundo 
de trabalho com a prática social, desenvolvimento e preparação do educando para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de associar teorias e práticas mediante a 
capacitação em serviço (BRASIL, 1996) 

O ensino para Kubo e Botomé (2001) tem como finalidade o vínculo entre docente e 
discente, no qual o professor usufruindo do processo de construção do saber consegue então 
transmitir conhecimento, e o discente tendo como propósito a legitimidade na aprendizagem, 
ou seja, a “relação entre o que o professor faz e a efetiva aprendizagem do aluno” é 
considerada como ensino (KUBO e BOTOMÉ, 2001). 

A Universidade, segundo Cunha (1997), tem como fundamento o ensino, onde as 
eficácias dos processos de ensino promovem melhores resultados de aprendizagem dos 
alunos, ou seja, a universidade existe para que os alunos aprendam conceitos, desenvolvam 
habilidades e formem seus valores. 

Ademais, para Martins (2007), a compreensão das transformações sociais e suas 
possíveis influências sugerem que as universidades sejam analisadas. Por tais razões, a função 
do ensino superior se dá pela formação profissional, por intermédio de um conjunto de 
hipóteses e conhecimentos provindos de métodos científicos. 

Ampliar processos de análise é essencial para o desenvolvimento das instituições, bem 
como a formação de seus indivíduos. Caracterizado pela aula universitária, os seus 
professores utilizam-se do conhecimento provindo de pesquisas, experiências, entre outros, 
para transmitir o saber aos alunos, seja por aulas presenciais ou modalidade de ensino a 
distância. Para isso, é fundamental que o professor se adapte às informações a serem 
transmitidas durante as aulas da melhor maneira possível (CUNHA, 1997). 

No contexto da Universidade, é de extrema importância professores estimular os 
alunos a se tornarem reflexivos uma vez que, o estudo e aprendizado não são finitos e não 
pode ser concluído (DEMO, 2008). Segundo Cunha (1989), o professor também é importante 
no ensino, por ser uma fonte de informação, tendo como base a construção do saber. Assim 
devem ser considerados os tipos de ensino na Universidade, relacionado ao docente e 
discente. 

De acordo com Dib (1988) e Coombs (1989) o sistema educacional pode ser 
classificado em três formas básicas: formal, não formal e informal. 

O ensino formal é definido por Coombs, Prosser e Ahmed (1973) como sistema 
hierárquico estruturado, cronologicamente graduado, administrado por rígidas normas, 
estabelecido por uma organização educacional. Por outro lado, o ensino não formal é 
qualificado por Trilla (1993) como atividade com objetivo e intenção pedagógica que difere 
dos padrões convencionais da sala de aula. Gohn (1999) afirma que a educação não formal 
tem como pressuposto a formação para a cidadania, sendo um processo com várias dimensões 
relacionadas à aprendizagem política, capacitação de indivíduos para o trabalho, 
aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal em espaços diferenciados. 

Se tratando do ensino informal, autores como Coombs, Prosser e Ahmed (1973) o 
definem como verdadeiro processo realizado ao longo da vida, onde os indivíduos adquirem 
características, valores e experiências, influenciados pela família, trabalho, lazer. Já Falk e 
Dierking (2000) usam características como livre escolha, não sequencial, auto conduzida e 
voluntária para definir como ensino informal.  

Para Freire (2011) os professores criam condições diretas para a construção de 
conhecimento, pois ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a 
construção do saber.  

O ‘ensinar’, de acordo com Masetto (2003), está associado ao processo de 
comunicação de conhecimentos ou habilidades, do saber guiar e dirigir e não apenas realizar a 
transmissão do conhecimento de maneira ‘pronta’ e acabada, é criar possibilidades para a 
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própria produção ou construção. Portanto, ensinar é proporcionar a aprendizagem de modo a 
respeitar o aluno (SCHEFLLER, 1973). 

Segundo Vasconcellos (1993) a prática de ensino exige do professor algumas etapas 
do processo de compreensão da construção de aprendizagem.  Assim, sendo necessária a 
flexibilidade referente aos alunos, mas também ter em mente que o aluno possui ideias 
próprias e que é de suma importância escutá-lo para a construção de seu conhecimento. 

A partir da relação entre professor e aluno, o docente tem a capacidade de ouvir, 
refletir e discutir os níveis de compreensão. E a participação do discente é de  importância nas 
aulas, pois auxilia o professor no processo das discussões de compreensão, expressando seus 
conhecimentos e dúvidas (GÓMEZ, 2000). 

Na concepção de Freire (2011) o professor deve ter uma postura questionadora, 
respeitosa e gentil, aos alunos.  Ainda em relação ao professor, é necessário saber escutar o 
educando, a partir de diálogos, pois o ensino só é possível em meio a discussões e diálogos. 

Para Demo (2008) a relação do professor com o aluno caracteriza o processo de 
aprendizagem. Para que este seja efetivo, os alunos devem ler, interpretar e questionar. Além 
disso, é preciso formar alunos reflexivos, produtores de ideias com capacidade de questionar, 
de se auto questionar e professores autores de seus próprios conteúdos, se não ambos estarão 
apenas copiando e reproduzindo conhecimentos. Deste modo, a função do professor é formar 
profissionais úteis e necessários para o futuro da sociedade referente ao mercado de trabalho 
(SOBRINHO, 1998). 

Portanto, a educação nas universidades, tem como pressuposto que a produção do 
conhecimento se faz também pelo ensino e a pesquisa, onde o professor universitário ao 
integrar o ensino, e a pesquisa, mantém-se atualizado pelas transformações recentes do 
conhecimento científico. No qual, não há ensino sem pesquisa, pois precisa do ensino para 
buscar e a pesquisa para conhecer (SANTOS, 2004). 

A segunda função da Universidade é a pesquisa, que para Gil (2002) é:  
Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 
aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de 
informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação 
disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 
relacionada ao problema (GIL, 2002, p. 17). 

 
Já Minayo (2002) entende pesquisa como sendo uma atividade básica da construção da 

realidade. A pesquisa apenas surge na modalidade intelectual, se for primeiramente um 
problema prático na vida real, por isso a pesquisa consegue amarrar o pensamento com a ação 
prática do indivíduo. A autora ainda diz que a pesquisa é um dos principais fatores que 
estimula a atividade do ensino atualmente. 

Pode-se perceber que a pesquisa só existe se houver um problema a ser resolvido e 
informações novas a serem descobertas por esta. De acordo com Gil (2002) a pesquisa pode 
ocorrer pelo desejo do conhecimento pela própria satisfação de conhecer, ou pelo desejo de 
fazer as coisas de uma maneira mais eficaz. Além disso, pesquisa só existe se houver um 
problema a ser resolvido e informações novas a serem descobertas. 

Para Richardson (1999) a pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento do 
ser humano e como objetivo imediato a obtenção de conhecimento. 

Para Marli André (2000) houve uma grande ampliação na diversidade de temas pra 
pesquisas. A autora diz que a pesquisa vem tomando outro rumo, esse sendo um foco em 
fatores intra-escolares, e em questões de análises problemáticas localizadas. Os temas de 
pesquisas vão se adaptando com a passagem do tempo, tendo relevância em relação a temas 
mais modernos. As pesquisas se tornam importantes nas universidades, pois essas começam a 
ter abordagens diferentes para vários problemas a serem resolvidos na sociedade. 
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Nos últimos séculos surge uma nova categoria de pesquisador de acordo com Zeichner 
(1998) o professor-pesquisador. De acordo com o autor, os professores devem começar a 
pesquisar sobre seus estudos, pois são os únicos que tem um privilégio de fornecer uma visão 
sobre o conhecimento dentro das escolas e universidades, por isso os professores devem ser os 
pesquisadores, para formarem suas opiniões sobre o assunto com seu próprio entendimento, e 
não com palavras de pessoas de fora do ambiente educacional. 

Ainda segundo Zeichner (1998) é necessário eliminar a separação entre a pesquisa 
acadêmica e a pesquisa dos professores, uma vez que ambos (professores e acadêmicos) veem 
as pesquisas um do outro como irrelevantes, cada um acaba ficando em seu ambiente. Para 
que isso não ocorra é preciso que professores e acadêmicos tenham uma relação mais ética, 
democrática, e que haja cooperação entre eles. 

Segundo Ludke (2001) o professor pesquisador tem recebido atenção crescente nos 
últimos tempos, e é necessário reconhecer a pesquisa do professor como legítima, entre as 
pesquisas a disposição dos pesquisadores na área de educação. Dessa forma a pesquisa 
acadêmica só teria a ganhar com a pesquisa do professor, colaborando com a ampliação dos 
limites da pesquisa na universidade, aproximando de temas e abordagens dos problemas 
vividos por alunos e professores, contribuindo para o desenvolvimento do saber docente. 

O terceiro pilar é a extensão, a qual segundo Saviani (1987, apud CÉSAR, 2013) 
caracteriza-se por uma relação instituição-sociedade que tem como finalidade a 
universalização dos saberes fornecidos pela pesquisa e pelo ensino. Entretanto, para César 
(2013), a extensão procura propor uma relevância de um conhecimento gerado, e 
consequentemente distribuído para a sociedade por meio de um resultado decorrente das 
atividades de ensino e pesquisa.  

Para Jezine (2004) a extensão caracteriza-se por ser um dos pilares da instituição 
Universidade com a sua função social dotada na prestação de serviços, em uma perspectiva de 
promover assistência na sociedade. Ademais, para a autora a extensão universitária é 
composta por três formas de concepção: assistencialista, acadêmica e mercantilista.  

Em relação à assistencialista, está se dá pela contribuição de serviços perante cursos 
práticos e palestras. Desta forma, esta assistência é atribuída como uma função da 
universidade, criando um conceito de multidiversidade, que para Gramsci (1982) é 
compreendido como uma junção entre teoria e prática, proporcionando um novo pensar e 
fazer. 

De acordo com a visão acadêmica, os fundamentos da união ensino-pesquisa 
evidenciam um pensar e fazer atual, onde a sociedade abandona seu estado passivo quanto ao 
recebimento dos dados divulgados pela instituição e passa a ser participativa e crítica dos 
modos de organização do povo, extrapolando os limites do conhecimento técnico, 
direcionando-se a um aspecto multidimensional (JEZINE, 2004).  

Por fim, para Castro (2004), a extensão mercantilista enfatiza a exteriorização da 
mesma à universidade, uma vez que, este modo de concepção planeja suas atividades de 
acordo com as exigências da sociedade, a partir de perspectivas econômicas como enfoque 
principal. A extensão faz parte do processo de formação dos alunos e professores, e 
configura-se como meio de interferência na transformação da sociedade em que ela atua. 

Para Melo Neto (1996) a função da extensão no estabelecimento de ensino é 
caracterizada como um meio de comunicação entre a sociedade e a instituição por intermédio 
de um projeto, apresentando duas perspectivas, a primeira definida como uma via de mão 
única, em que a instituição que presta o serviço para a sociedade não exerce nenhuma 
atividade que contribua com a instituição. Em contrapartida, a segunda descreve uma via de 
mão dupla, a qual a instituição troca conhecimento com a comunidade e está esboça a mesma 
atitude com a instituição. 
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A finalidade da extensão é a ênfase na relação teoria-prática, na comunicação entre 
universidade e sociedade e oportunidade de troca de conhecimento (JEZINE, 2004). Segundo 
Castro (2004) a extensão trabalha na transformação social e tem a função de concretizar-se 
como uma prática acadêmica por intermédio de projetos, promovendo práticas integradas com 
a comunidade em diversas áreas do conhecimento. Desta forma, cria mecanismos de 
aproximação com a sociedade, capacitando-os de maneira que se coloquem no mundo com 
uma postura mais ativa e crítica.  

Para Serrano (2006) a universidade em conjunto com a extensão tem como um dos 
seus objetivos a formação profissional, construir novos conhecimentos e disseminá-los por 
meio de projetos, para que ocorra a interação entre comunidade e Universidade. Nesse 
contexto, a extensão apresenta quatro etapas de sua conceituação e prática, são eles: o modelo 
da transmissão vertical do conhecimento; o acadêmico institucional, o voluntarismo (a ação 
voluntária sócio comunitária) e a ação sócio comunitária institucional. 

A transmissão verticalizada, parte do superior que será o responsável pela escolha do 
conteúdo repassado e como será transmitida a informação. Acadêmico institucional é um 
processo educativo e científico, que ao conectarmos a ideia de extensão, estamos produzindo 
conhecimento que viabiliza a relação entre a Universidade e a Sociedade. Com o 
Voluntarismo, ocorro o movimento de ação voluntária sócio comunitária, que é caracterizado 
pela troca de conhecimento onde há uma contribuição recíproca das partes e a ação sócio 
comunitária institucional em que a instituição presta serviço para a sociedade sem 
contribuição da outra parte. Com isso, ocorro uma das grandes diretrizes que é a abertura ao 
diálogo, sendo a principal ferramenta de trabalho na extensão universitária, reconhecendo a 
capacidade do outro de construir relações com outros e com o mundo e se voluntariando para 
ajudar na consciência da necessidade de mudança na atuação das Universidades com a 
sociedade (SERRANO, 2006). 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa é qualitativa, foram coletados dados primários por meio de entrevistas e 
dados secundários por meio de documentos eletrônicos e impressos. Os dados foram 
analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. 

De acordo com Neves, (1996) a metodologia de pesquisa qualitativa compreende 
diversas técnicas interpretativas que objetivam descrever e decifrar componentes de um 
sistema em que para as ciências sociais traduz e expressa o sentido dos fenômenos no mundo 
social. Este estudo foi estruturado em uma pesquisa qualitativa, com base na análise e 
descrição dos fatos (RICHARDSON, 1989). 

Para dar suporte a pesquisa qualitativa se fez necessário à elaboração de uma 
entrevista semiestruturada. De acordo com Queiroz (1988), este tipo de entrevista apresenta-
se como uma técnica de coleta de dados que promove uma conversa entre informante e 
pesquisador. Esta pode conter perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador segue um roteiro de questões 
previamente definidas, porém, o faz em um contexto semelhante ao de uma conversa 
informal. Ademais o entrevistador permanece atento para dirigir, no momento que achar 
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para 
elucidar questões que não ficaram claras ou auxiliar a recompor o contexto da entrevista, que 
deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos (BONI & QUARESMA, 2005). A 
entrevista foi realizada com o coordenador geral da EMU professor doutor Hideraldo Luiz 
Grosso. 

Utilizou-se também a observação não participante. Esta corresponde à observação por 
parte do pesquisador ao informante e ambiente, sem se integrar e interferir no meio deste 
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(DIAS, 2009). Dentre as principais vantagens deste método, segundo Quivy e Campenhoudt 
(1998) destaca-se a coleta de material de forma espontânea, bem como a apreensão de 
comportamentos e acontecimentos no momento em que se produzem, auxiliando na 
autenticidade dos dados. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (1977) como um conjunto de estratégias 
de análise de comunicações que se utiliza de procedimentos sistemáticos na descrição do 
conteúdo encontrado nas mensagens, que permitem a inferência de conhecimentos a partir das 
análises (Bardin, 1994). 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 

A Escola de Música está situada no campus sede da UEM, na cidade de Maringá 
Paraná. Ela sofreu diversas modificações até a sua configuração atual. Em 1973 foi iniciada 
com a fundação do Coral Universitário, um Órgão Suplementar da Reitoria, hodiernamente 
ligado à Diretoria de Cultura. Este se compõe por professores de música que ministravam 
aulas, ensaiadores, cantores e pianistas. Com o Coral houve uma expansão no teórico-
musicais que possibilitou no final dos anos oitenta a criação da Casa de Música, esta 
vinculada à Diretoria de Promoção e Difusão Cultural. Logo, com a criação da Casa de 
Música na época, os cursos oferecidos eram: o canto coral, o violão, o harmônio, a flauta 
doce, a flauta transversal, o piano, o violino, o saxofone e a teoria musical. 

 De acordo com as atividades desenvolvidas pela Casa de Música, em 1994 implantou-
se o curso Técnico em Música, no qual abrangeu os cursos técnicos em instrumento, canto e 
musicalização. Com a implementação do curso Técnico em Música no ano de 2001 a Casa da 
Música passou a se denominar Escola de Música da UEM, atualmente ligada ao Centro de 
Ciências Humanas Letras de Artes. 

 A EMU, contava com dezesseis professores em sua fundação, atualmente, o este 
número decaiu em função do Estado que não realizou concurso para preenchimento destas 
vagas durante os anos seguintes a aposentadoria dos docentes. Os cinco professores que 
atuam na escola hoje são: Geraldo Majela Brandão Ribas, Hideraldo Luiz Grosso, Bernhard 
Fuchs,  Solange Freitas e  Maria Gorete Pelacani.  

A EMU possui em média 100 alunos, onde a porcentagem de crianças é maior do que 
a de jovens. Compõe a equipe além dos professores, oito ministrantes e uma secretária. 

Em 2002, foi enviado aos Órgãos Competentes Estaduais o plano de curso da EMU. A 
partir de 2009, houve alteração na parte de duração, matrizes curriculares e de alguns 
instrumentos, como, o piano, violão e flauta transversal. O plano de curso constitui-se em um 
documento que abarca as perspectivas, a qual a instituição como um todo se propõe a 
alcançar. Desta maneira, o curso dispõe dos seguintes instrumentos: piano, violão, violino, 
viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, flauta transversal, clarinete e saxofone. 

O curso é proposto em diferentes níveis: iniciante, intermediário e avançado, 
equivalente aos princípios básicos da técnica e expressão musical. Igualmente, o curso 
subdivide-se em disciplinas, que buscam oferecer ao aluno conhecimentos musicais, 
desenvolvimento das habilidades de leitura, execução e musicalidade, considerando as 
experiências previamente adquiridas por parte dos alunos. 

Quanto ao ensino, é possível afirmar que o ensino formal é compatível ao ensino 
ofertado na EMU, uma vez que esta disponibiliza cursos com níveis diferenciados com 
diploma aos seus alunos. Gaspar (1990) considera como ensino formal tudo o que é 
reconhecido oficialmente e oferecido em escolas, cursos com níveis, graus, programas, 
currículos e diplomas.  

Para Kubo e Botomé (2001) a definição de ensino se dá pela relação entre professor e 
aluno, e a transmissão do saber. Na EMU, a construção e transmissão do saber derivam de 
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aulas, que são caracterizadas em sua maioria como individuais e práticas com duração de 
quarenta e cinco até cem minutos. 

 Além disso, são fornecidas aulas em grupo e teóricas, como por exemplo, as aulas de 
história da música e as aulas de desenvolvimento de habilidade com linguagem musical. 
Ademais, o ensino da EMU oferta um curso em específico que gera um diploma de 
certificação de nível médio. 

Ao analisar a importância da EMU, é possível compreender que o trabalho com 
música não auxilia somente no ensino prático dos instrumentos, a execução instrumental 
ampara o desenvolvimento de tarefas mentais e emocionais. Como demonstrado por Hummes 
(2004, apud FUKS, 1991) a música não ajuda apenas no desenvolvimento cognitivo das 
crianças, ela também pode exercer influencias em seu comportamento. Fuks (1991) observou 
em seu trabalho que a música poderia ser utilizada para acalmar e doutrinar as crianças, ou 
seja, é possível dar uma ordem para as crianças em forma de música, com os elementos do 
trabalho específico realizado pelas crianças em segundo plano. 

Em um estudo realizado por Souza et al., (2002) com base em estudos anteriores sobre 
a área musical, o ensino da música foi tratado com um foco extramusical, e foi resumida em 
vários itens diferenciados como música para a transmissão de valores éticos, até música como 
auxílio no desenvolvimento de outras disciplinas. A música também dispõe várias funções 
fora do ensino, como citado por Hummes (2004, apud GIFFORD, 1988) em que o autor infere 
que a música também oferece benefícios sociais como desenvolvimento de interações sociais, 
melhoraria da memória, concentração e coordenação física. 

Na EMU a pesquisa é realizada pelos professores, de modo que esses sempre estejam 
atualizados com o conhecimento mais recente da área, além de melhorar a qualidade dos 
conteúdos produzidos, proporcionando mais qualidade no ensino das aulas, se relacionando 
diretamente com o ensino e a extensão. A definição de pesquisa para (FERREIRA, 1986) está 
na busca para a confirmação da realidade, e também um estudo sistemático para descobrir 
fatos sobre qualquer campo do conhecimento. Duas pesquisas foram mencionadas uma delas 
sobre a música para piano do compositor brasileiro José Antônio Rezende de Almeida Prado, 
tanto no mestrado quanto no doutorado. A outra pesquisa citada foi a do professor Geraldo 
Ribas, que também teve seu foco em produção de música para piano do compositor brasileiro.  

A universidade busca sempre ter títulos e pesquisas que possam trazer o 
reconhecimento técnico, científico, humanístico e artístico. Por isso a EMU realiza pesquisas, 
mesmo não sendo um dos seus compromissos prioritários. 

 A extensão é o produto mais valioso produzido pela EMU, pois além dos cinco 
professores, a Escola conta com um corpo de ministrantes, em número de oito pessoas. Estes 
auxiliam no atendimento de projetos que contam com quase setenta crianças e jovens que 
estudam na EMU. Os ministrantes são no geral alunos da graduação ou ex-alunos da mesma.  

A extensão segundo Saviani (1987, apud CÉSAR, 2013) é constituída pela relação 
entre a universidade e a sociedade, com o objetivo da propagação do conhecimento produzido 
pelo ensino e pela pesquisa. Mais importante que a pesquisa, ensino e extensão andam juntos 
na EMU, uma vez que é fundamental levar a arte que foi aprendida para as pessoas. 

Todas as aulas ministradas por eles são supervisionadas pelos professores da EMU, 
além de todas as atividades serem realizadas nos moldes permitidos pela pró-reitoria de 
extensão e cultura da UEM. Na Diretoria de extensão (DEX), existe um padrão que especifica 
como os projetos de extensão da EMU podem ser feitos. Existem duas modalidades de 
projetos de extensão oferecidos pela EMU, os projetos de cursos, que dão atendimento aos 
alunos, e os projetos de eventos que são concertos e recitais com música produzidos por 
alunos e professores da EMU, esses dois tipos de projetos são os oficializados dentro da 
universidade. 
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Ao final de todo semestre a EMU realiza uma apresentação. Essas apresentações 
quando necessitam de instrumentos maiores e mais pesados como o piano, são difíceis de 
serem realizadas, pois não é fácil encontrar um lugar com todas as condições apropriadas para 
que a qualidade do som seja a melhor possível. A universidade não conta com um auditório 
com palco totalmente apropriado para grandes apresentações serem realizadas. Quando estas 
são apenas de instrumentos menores, como por exemplo, flauta doce ou violão, as 
apresentações são realizadas em salas da própria EMU, porém não há espaço para plateia. 

Para Serrano (2006) a extensão tem como um dos seus objetivos a formação 
profissional, construir novos conhecimentos e disseminá-los por meio de projetos, para que 
ocorra a interação entre comunidade e Universidade. Isso também ocorre com os concertos 
públicos que a EMU realiza, os quais ajudam a disseminar cultura e o conhecimento sobre a 
música clássica, algo que deve ser ensinado aos poucos, pois não faz parte do nosso dia a dia. 

Para Castro (2004) a extensão trabalha em uma transformação social, e serve para 
promover várias práticas conjuntas com a sociedade em diversas áreas do conhecimento. Os 
exercícios de extensão servem como um meio de conferência se o que é produzido pela 
universidade, tem uma aceitação por parte da sociedade, trazendo benefícios para ambos. 

Quando a extensão é realizada, uma parte da sociedade é levada para dentro da 
universidade e vice-versa. Os concertos da EMU são abertos ao público que estabelece uma 
relação com a comunidade, com a família de cada aluno na plateia. Entende-se que o aluno 
passa a maior parte de seu tempo em casa, e não nas aulas da EMU, logo os pais do aluno 
aderem à responsabilidade de fazer com que o trabalho da EMU valha a pena e seja 
acompanhando fora da universidade. 

Ainda ao fazer a análise da extensão, Jezine (2004) afirma que esta se caracteriza por 
ser um dos pilares da instituição Universidade com a sua função social dotada na prestação de 
serviços, em uma perspectiva de promover assistência na sociedade. A EMU, oferecendo 
cursos de graça, consegue oferecer algo diferenciado para todos. A EMU estende aos jovens e 
crianças um direito de desenvolver tarefas mentais e emocionais enquanto aprendem a tocar 
um instrumento. 

O processo para a escolha dos alunos da EMU funciona da seguinte maneira: para o 
curso técnico é realizada uma prova prática para ver se o aluno sabe tocar o instrumento, e 
uma prova teórica para conferir se o aluno tem conhecimento para ler o código musical. Para 
os cursos e extensão não existem requisitos muito avançados, existem aulas que ensinam o 
aluno do princípio. Os alunos que começam desta maneira podem ser crianças a partir de sua 
alfabetização, é raro o curso ser ofertado para uma criança ainda não alfabetizada. Essas 
crianças devem ser musicalizadas antes de escolherem qual instrumento querem tocar, apenas 
no quarto ano de trabalho ela irá definir o instrumento, essa escolha só é feita depois a criança 
aprender a ler partituras e depois de ser introduzida ao mundo dos sons, tudo isso é feito com 
técnica e muita metodologia. 

 A indissociabilidade também está presente na EMU, ou seja, tudo o que sinalizado na 
análise sobre ensino, pesquisa e extensão, caminha em conjunto, recebendo influência direta 
um do outro. Durante o curso técnico, é desenvolvida uma disciplina denominada laboratório 
de pedagogia, a qual tem o objetivo de mostrar ao aluno o processo de como ensinar. A partir 
disso e todo o trabalho em sala dos professores, é possível desenvolver no aluno a noção da 
importância na relação de ensino pesquisa e extensão. 

No ano de 2018 será implantada a pós-graduação em nível de mestrado no 
departamento de música, na qual haverá um maior desenvolvimento de pesquisas, contando 
com a participação de todos os professores da EMU. Isto permitirá que os docentes 
desenvolvam mais pesquisas e as relacionem diretamente com a extensão, na forma de 
projetos e recitais. 
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5 CONCLUSÕES 
Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que na EMU o processo de 

ensino, pesquisa e extensão caminham juntos de forma indissociável.  
A extensão apresenta-se como atividade principal que por meio de cursos técnicos 

disponibilizados abrangem toda a comunidade e desempenham seu papel. O ensino se 
caracteriza de forma técnica, assim como a extensão, sendo as aulas ministradas por 
professores que dedicam parte de sua carga horária para atender seus alunos. O processo de 
pesquisa é um pouco diferente, pois quem faz esse projeto são os professores, onde eles 
sempre estão a pesquisar sobre novos processos, seja se atualizando para passar informações 
novas, ou mesmo pesquisando na própria universidade. 

Com isso pode-se dizer que os processos de ensino e extensão são os focos da EMU, 
entretanto a pesquisa mostrou-se crucial para tais processos, de maneira que sem a mesma não 
há sucesso na transmissão de conhecimento e nem na troca de informações com a sociedade. 
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RESUMO 

 

 

Este artigo tem como objetivo proporcionar melhor entendimento sobre a importância da 
microfinanças para a inclusão financeira no Brasil, assim como analisar as barreiras 
existentes para esse setor e os desafios a serem enfrentados na atuação da microfinanças 
enquanto ferramenta de inserção social. O estudo pode ser caracterizado de caráter 
descritivo-qualitativo, sendo utilizada para a coleta de dados fontes secundárias, por meio da 
pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica contribuiu para o 
entendimento teórico sobre tema, que envolve inclusão financeira, microfinanças, suas 
práticas, barreiras e desafios. A pesquisa documental foi realizada com base em leis, 
resoluções, contratos, normas, relatórios institucionais e demais documentos que se 
mostraram relevantes. Os dados foram analisados de forma qualitativa, por meio da análise 
de conteúdo. Notou-se que a prática da microfinança é entendida como uma prestação de 
serviços financeiros adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, ou seja, às 
famílias e às microempresas tradicionalmente excluídas do sistema financeiro tradicional, 
com utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. No entanto, ainda há muitos 
desafios a serem enfrentados para proporcionar um efetivo acesso e uso desses serviços por 
parte da população. 

 

Palavras-Chave: Microfinanças. Inclusão Financeira. Barreiras e Desafios. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, a questão do acesso de populações de baixa renda a serviços financeiros 
tem sido tema de destacada importância nos meios acadêmicos e no debate sobre políticas 
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públicas. Tal importância está diretamente vinculada ao papel dos serviços financeiros como 
agente redutor da pobreza e da desigualdade social. Dentre os serviços financeiros que trazem 
a finalidade de redução da pobreza, os considerados principais são a poupança, o crédito e o 
seguro.  
No Brasil, em particular, muito se tem discutido sobre a importância de aumentar essa relação 
entre prestação de serviços microfinanceiros e redução da pobreza, o que pressupõe, também, 
democratizar o crédito para parcelas mais humildes da sociedade brasileira, que, como se 
sabe, é praticamente excluída do sistema bancário tradicional. A ausência de uma conta 
bancária, símbolo da cidadania capitalista, para grande parte dos brasileiros é uma triste 
realidade, e várias são as causas, desde a incapacidade de esses usuários absorverem o custo 
de manutenção até o fato de que eles, em geral, são desprovidos dos chamados colaterais, ou 
seja, não dão retorno desejado e tampouco possuem garantias compatíveis com as exigências 
do sistema. Portanto, não despertam interesse dos maiores agentes, que, nas decisões de abrir 
agências ou postos de atendimento, levam em conta a maximização do retorno (SOARES; 
MELO SOBRINHO, 2008). 
Os serviços de microfinanças aparecem nesse contexto como uma prestação de serviços 
financeiros adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, ou seja, às famílias e às 
microempresas tradicionalmente excluídas do sistema financeiro tradicional, com utilização 
de produtos, processos e gestão diferenciados (BECK, 2015; CACCIAMALI; CHAHAD; 
TATEI, 2008). Esses autores, Coelho (2006) e outros pesquisadores brasileiros mais recentes 
sugerem que microfinanças abrangem a provisão de serviços financeiros voltados para os 
pobres, lidando com depósitos e empréstimos de pequena monta, independentemente da 
possível destinação do crédito tomado. Normalmente são indivíduos de baixa renda, 
autônomos ou informalmente empregados, sem propriedade formalizada em seus ativos e com 
documentos de identificação formal limitada. Cacciamali, Chahad, Tattei (2008) 
complementam, dizendo que os programas de microfinanças devem ter como objetivo 
estender os serviços financeiros aos estratos pobres da população e citam como práticas de 
serviços financeiros a bancarização, o acesso ao crédito, a oferta de diversos tipos de seguro, 
poupança, remessa de divisas, entre outros, em pequenos valores. 
Assim, o presente artigo tem como objetivo proporcionar melhor entendimento sobre a 
importância da microfinanças para a inclusão financeira no Brasil, suas práticas de atuação, 
assim como analisar as barreiras existentes para esse setor e os desafios a serem enfrentados 
na atuação da microfinanças enquanto ferramenta de inserção social. Sua proposta é a 
produção do conhecimento para o setor de microfinanças, por meio da promoção da análise e 
reflexão, tendo como eixos norteadores a inclusão financeira e o desenvolvimento local.  
Este tema tem despertado o interesse de muitos pesquisadores, pois envolve o desafio de 
contribuir para a redução da desigualdade social por meio da inclusão da população de baixa 
renda no sistema financeiro tradicional, oferecendo serviços de microfinanças. No entanto, 
poucos estudos foram realizados no Brasil e este contribui com esta linha de pesquisa, ainda 
incipiente, que explora os princípios da microfinanças em um processo voltado a inclusão 
financeira. 
 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa caracteriza-se como descritivo-qualitativa. Diferente da pesquisa quantitativa, 
que se distancia para produzir o conhecimento por meio da representatividade, a pesquisa 
qualitativa se aproxima do objeto para analisar em profundidade. São simplesmente diferentes 
em termos de objetivo de pesquisa. O pesquisador é considerado parte integrante do processo 
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de conhecimento. Ele interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. (GIL, 2008). 
As pesquisas qualitativas trazem técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, 
traduzir, analisar e de alguma forma chegar a um acordo com o sentido, não a frequência, de 
determinados fenômenos que ocorrem naturalmente no mundo social (VAN MAANEN, 
1979). Trazem assim maior profundidade e significado, utilizando-se de dados não 
mensurados e não medindo frequência de acontecimentos.  
Os dados serão coletados em fontes secundárias por meio de documentos impressos ou 
digitais, bem como de informações disponíveis no sítio das instituições estudadas. Fará uso da 
verificação de documentos, baseada em leis, contratos, normas, relatórios e demais 
documentos que se mostraram relevantes. Uma pesquisa qualitativa pode utilizar-se de análise 
de discurso, de narrativa, de conteúdo e outras técnicas para analisar os dados que coletados. 
Nesta pesquisa, os dados secundários serão analisados de maneira descritivo-qualitativa por 
meio da técnica de análise de conteúdo.  
A técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (1979, p. 42), é “um conjunto de técnicas 
de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens”. Quanto à organização da análise de conteúdo, Bardin (1979, p. 95) 
preconiza que esta requer técnicas para a sua clareza e objetividade e enumera três etapas 
básicas, as quais irão orientar os procedimentos de análise desta investigação, conforme 
delineado a seguir: (1) pré-análise; (2) exploração do material; (3) o tratamento dos dados, a 
inferência e a interpretação. 
 
 
3 A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO FINACEIRA 
 
Segundo o IBGE (2017), 25,4% da população brasileira, cerca de 50 milhões de pessoas, 
vivem na linha de pobreza, vivendo com renda inferior a 400 reais mensais. Estando a maior 
parte dessa população localizada no Nordeste (43,5%) e a menor no sul (12,3%). 
Seguindo essa premissa, Rocha (2003), afirma que pobreza pode ser definida como uma 
situação onde as necessidades não são atendidas de maneira correta. Porém, a autora realça 
que é necessário definir quais são essas necessidades e em quais níveis elas são adequadas, 
podendo mudar de um contexto socioeconômico para outro. Portanto, segundo a mesma, ser 
pobre significa não dispor das condições para se viver adequadamente no grupo social em que 
se vive. Em concordância, Sposati (1998), define pobreza como a incapacidade de atingir um 
padrão de vida mínimo.  
Ainda segundo Sposati (1998), a sociedade brasileira é dividida entre proprietários e não 
proprietários, sendo os serviços sociais públicos, como os de saúde e educação, por exemplo, 
uma forma de atender a quem vive na miserabilidade ou a quem não tem acesso a serviços 
pagos do mercado. Afirmando também, que a inclusão desses mesmos é feita de forma 
circunstancial, casuística, meritocrática e seletiva. Dessa forma, a maioria da população do 
país sofre diversos tipos de exclusão, como a social e a financeira. 
Dupas (1998) define exclusão social como incapacidade de renda própria para satisfazer 
necessidades básicas. Já para Sposati (1998), exclusão social é a negação da cidadania, 
considerando que a exclusão tem como patamar a equidade, igualdade e cidadania, definida 
como a perda de uma qualidade social. Sendo a exclusão diferente da pobreza, já que a 
primeira se refere a capacidade de aquisição relacionada à pobreza, não se referindo somente 
a bens, podendo alcançar valores culturais e descriminações, podendo não passar pela 
pobreza.  
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Outro tipo de exclusão é a financeira, que segundo Anderloni et al (2006, apud, Crocco, 
Santos e Figueiredo, 2013), é a dificuldade da população de baixa renda em acessar serviços 
financeiros para atender suas demandas. Estão incluídos nessa demanda: abertura de conta 
corrente, conseguir pagar por serviços sem utilizar dinheiro e o acesso a crédito com 
condições justas de pagamento.  
Ainda segundo esses autores, existem várias formas de exclusão financeira, podendo ser por: 

• Acesso geográfico: se refere a existência ou não de agências ou postos de atendimento 
em determinadas regiões; 

• Exclusão de acesso: exclusão de acesso feito por bancos através de avaliações de 
riscos; 

• Exclusão por condicionantes: condicionantes atrelados a produtos não entendem a 
necessidade de certos clientes; 

• Exclusão por preço: clientes não conseguem ter acesso a serviços financeiros devido 
ao valor de comissões e/ou tarifas associadas aos produtos; 

• Exclusão por marketing: propagandas voltadas para certos segmentos excluindo parte 
da população; 

• Auto exclusão: cliente julga que seu pedido será negado, então nem procura os bancos. 
Além disso, dividem o grau de cidadania financeira em:  
• Plena cidadania: que são aqueles indivíduos que tem pleno acesso ao sistema 

financeiro; 
• Ausentes: são aqueles clientes sem banco (unbanked), não estando relacionados de 

forma alguma a bancos e nem tendo relação com alguém que tenha acesso; 
• Limitada: são aqueles clientes sub-bancarizados (underbanked), tendo acesso limitado 

aos serviços bancários. 
Segundo os autores, esses dois últimos acabam formando a exclusão financeira, sendo eles 
que recorrem aos serviços financeiros informais, tornando assim, a exclusão social, uma 
consequência das atividades bancárias. Entretanto, quando há a inserção desses que, por 
algum motivo, foram excluídos de algum processo ou mercado, se tem a inclusão financeira 
(Singer, 2009). Complementando, Bader e Savoia (2013), definem inclusão financeira como a 
possibilidade de levar serviços financeiros a pessoas que antes eram excluídas do sistema 
bancário.  
Na medida em que produtos e serviços financeiros são levados a pessoas e comunidades 
carentes, isso se torna a essência para promover a inclusão financeira, principalmente o 
crédito, que é ferramenta mais utilizada. Porém, um dos principais desafios da inclusão é 
desenvolver canais adequados para que, essas pessoas antes excluídas ou pouco inseridas, 
tenham acesso aos serviços financeiros normais, além do direito de decisão sobre o seu uso 
(BADER; SAVOIA 2013). 
Para dar um rumo as ações de inclusão financeira, descobriu-se que existem fatores que 
influenciam se um individuo terá uma conta bancária ou não, sendo eles a escolaridade, renda 
e patrimônio, sendo preciso unir essas três vertentes para tornar esse serviço mais popular 
(NERI, 2008).  
O Banco Central (2010), considera a inclusão financeira como um processo que torna possível 
que a população faça uso de serviços financeiros adequados às suas necessidades, 
contribuindo com a qualidade de vida.  Já Febraban (2011), complementa dizendo que essa é 
uma condição essencial para o crescimento econômico, que deve ser considerado como um 
processo de bancarização, levando qualidade de vida à população, se adequando as suas 
necessidades. 
Assim, a inclusão financeira promove serviços de assistência técnica à instituições de 
microfinanças, assegurando a diversidade de serviços, como por exemplo, a maior segurança 



224 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

224 

de microserviços financeiros para pessoas de baixa renda (FERREIRA JR.; SORGATO; 
ROSÁRIO; 2012).  
 
 
3.1 A MICROFINANÇAS NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO FINANCEIRA 
 
Em 1976, Muhammad Yunus deu inicio a microfinanças criando o Grameen Bank (banco de 
aldeia), que tinha o objetivo de conceder crédito à população de baixa renda. Com isso, 
Muhammad provou que a pobreza não existe por acaso ou incapacidade de alguém, mas sim 
como consequência da sociedade e economia mundial que tem estruturas que buscam garantir 
que poucos lucrem, transferindo a renda dos pobres aos ricos. Nesse sentido, o comitê 
Norueguês do Nobel afirma que “a paz duradoura não pode ser obtida sem abrir um caminho 
para que uma ampla parte da população saia da pobreza” (SOARES; SOBRINHO; 2008).  
Assim, microfinanças, em sua definição ampla, significa serviços financeiros para pessoas de 
baixa renda. Porém, também pode ser definida como a prestação de serviços financeiros 
strictu sensu, que inclui bancos, financeiras SCMs, cooperativas, ou não, incluindo ONGs e 
OSCIPS, para pessoas e empresas excluídas do sistema financeiro tradicional (NICHTER; 
GOLDMARK; FIORI, 2002).  
Segundo Beck (2015), microfinanças são tentativas de prestar serviços financeiros às famílias 
e microempresas excluídas dos serviços financeiros, geralmente de baixa renda, com 
empregos informais ou autônomos, que não possuem propriedades formalizadas e com 
documentação limitada. No qual, conforme Cacciamali, Chahad, Tattei (2008), as 
microfinanças devem ter como objetivo estender à parte pobre da população serviços 
financeiros, como crédito, seguros, poupança, remessas de divisas, entre outros. 
Em concordância, Soares e Sobrinho (2008), afirmam que microfinanças são os serviços 
voltados para pessoas de baixa renda, lidando com depósitos e empréstimos pequenos, não 
dependendo da destinação do crédito tomado. As Instituições de Microfinanças (IMFs) são as 
entidades que pertencem ao setor microfinanceiro, especializadas em serviços nessa área, 
podendo ser em forma de Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), cooperativas de crédito, Sociedades de Crédito 
ao Microempreendedor (SCMs), fundos públicos, ou também, bancos públicos ou privados. 
No Brasil um dos primeiros a apoiar a microfinanças foi O BNDES, conforme Goldmark, 
Pockross e Vechinna (2000), sendo ele o criador do Programa de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), que tem o objetivo de fortalecer a microfinanças no Brasil, sendo 
financiado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID). Através do PDI, o BNDES 
consegue oferecer verbas as IMFs e investir no mercado, com sistemas de informações 
gerencias para microfinanças, metodologias de auditoria e rating, e, atividades de pesquisa e 
divulgação, dando apoio as IMFs brasileiras, que de acordo com Nichter, Goldmark e Fiori 
(2002), podem ser: 

• Instituições afiliadas a redes internacionais: IMFs brasileiras afiliadas a redes 
internacionais de microfinanças; 

• Organizações da sociedade civil: IMFs obtém recursos através do apoio municipal ou 
estadual, setor privado e pequenas ONGs; 

• Iniciativas governamentais: para atender a população, lideres políticos lançam 
programas de microfinanças; 

• Instituições financeiras: são instituições financeiras operando no setor de 
microfinanças, se comprometendo a desenvolver modelos de abordagem comercial. 

Ainda segundo Nichter, Goldmark e Fiori (2002), o Brasil representa um mercado 
significativo para a microfinanças, sendo o país da América Latina que mais abriga pobres, o 
que leva a crer que um grande número de pessoas careçam de produtos de microfinanças. 
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Porém, mesmo tendo sido o berço do primeiro programa moderno de microcrédito desde 
1973, as microfinanças tem tido um baixo crescimento no país, pois o mesmo enfrenta alguns 
desafios. 
 
 
3.2 BARREIRAS E DESAFIOS PARA A INCLUSÃO FINANCEIRA 
 
Cacciamali, Chahad, Tatei (2008) apontam três justificativas sobre a necessidade da expansão 
das microfinanças e a sua absorção, quando houver escala, pelos bancos comerciais. A 
primeira justificativa refere-se ao fato de que as microempresas representam um segmento 
chave para a manutenção do emprego, especialmente dos trabalhadores menos qualificados. O 
segundo argumento diz respeito à utilização do microcrédito como um instrumento para 
mitigar a situação de pobreza, e o terceiro ponto enfatiza o acesso ao crédito como motor do 
desenvolvimento econômico. 
No entanto, algumas barreiras importantes para a prestação dos serviços financeiros podem 
ser relacionadas, como: a localização geografica, o custo de transação, a ausência de garantias 
para obtenção de crédito, requisitos de documentação, constrangimentos comportamentais, 
falta de conhecimento ou educação financeira, entre outras (BECK, 2015). 
Em concordância, Nichter, Goldmark e Fiori (2002) afirmam que nos dias atuais a indústria 
microfinanceira enfrenta alguns desafios, nos quais os principais são o ambiente regulatório, a 
falta de um efeito-demonstração, o ambiente macroeconômico e as linhas de crédito do setor 
público. 
No qual, ainda segundo os autores, o ambiente regulatório, aquele que regulamenta as 
finanças brasileiras, apresenta controles prudenciais rígidos e muda com certa frequência, com 
muitas leis trabalhistas e tributárias somadas à incentivos negativos e restrições operacionais, 
restringindo os produtos que as IMFs podem oferecer, além de não ter as informações 
necessárias passadas ao grande público. 
Outro desafio é a falta de um efeito-demonstração, ou seja, a falta de exemplos consagrados 
de sucesso para se inspirar (NICHTER; GOLDMARK; FIORI, 2002). Também tendo pouca 
literatura em português sobre o assunto, ainda segundo os mesmos, além de uma falta de 
transparência na indústria de microfinanças, já que as IMFs brasileiras não obedecem às 
normas de contabilidade, não sendo colocados os resultados à disposição do público, não 
sendo possível fazer comparações de resultados com outras instituições. 
Por último, os autores afirmam como desafios: o ambiente macroeconômico, partindo da 
hiperinflação, que ainda afeta as taxas de juros e dificulta a proliferação da indústria 
microfinanceira; e, as linhas de crédito do setor público, que são as linhas de crédito 
subsidiadas do governo que afetam a demanda em relação ao microcrédito, em áreas rurais. 
Em concordância, Goldmark, Pockross e Vechinna (2000), afirmam existir algumas teorias 
para o subdesenvolvimento da microfinanças no Brasil, sendo eles: 

• O clima macroeconômico: nunca foi propício, sendo mais lucrativos para os bancos 
aplicar seus recursos em títulos do governo do que oferecer crédito a empresas locais; 

• Existem muitos subsídios de crédito do governo: afastando os potenciais clientes de 
microfinanças; 

• A estrutura jurídica/regulamentar não é convidativa: as políticas que apoiam as 
microfinanças dão, de certa forma, apenas duas alternativas para as instituições, se 
tornarem organizações sem fins lucrativos ou se tornarem uma Sociedade de 
Microcrédito com fins lucrativos (SCM). E ainda são proibidas de mobilizarem 
depósitos, algumas ainda enfrentam obstáculos legais, como leis de defesa do 
consumidor, leis trabalhistas, entre outros; 
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• Mesmo o mercado de crédito ao consumidor sendo voltado apenas para brasileiros de 
baixa renda, muitas microempresas conseguem ter acesso a essa fonte de crédito: 
alguns exemplos são as financeiras, empresas de cartão de crédito, crédito à loja, 
cheque pré-datado, fornecedores, entre outros; 

• As instituições de microfinanças do Brasil são fracas: se comparadas com instituições 
de outros países, como Bolívia, por exemplo, nossas carteiras de empréstimos são 
pequenas demais, não sendo rentáveis, e ainda não temos muitas doações no país, as 
ONGS tem baixo nível de dependência de subsídios operacionais. As instituições não 
conseguem alcançar um ponto de equilíbrio, tendo um alto nível de inadimplência, 
pois muitas não utilizam a carteira de risco, além de custos operacionais altos e 
produtividade baixa por parte dos agentes de crédito. 

Os autores ainda complementam afirmando que os regulamentos bancários brasileiros 
subentendem que tudo que não é permitido é proibido. Um exemplo é a Lei da Usura que é a 
que mais afeta as IMFs brasileiras, no qual a mesma proíbe que instituições não reguladas 
cobrem taxas de juros acima de 1% ao mês, o que é muito abaixo do necessário para sustentar 
uma operação de crédito (GOLDMARK; POCKROSS; VECHINNA, 2000). 
Os autores ainda citam o SCM, que permite a distribuição de lucros aos investidores e proíbe 
a participação do governo, sendo submetida a fortes diretrizes e recursos limitados. Além 
disso, ainda segundo eles, existem altas exigências para a entrada de IMFs que desejam abrir 
bancos ou financeiras, inclusive um alto capital mínimo. Completam ainda dizendo que o 
número de serviços que uma microfinanceira pode oferecer é muito limitado, tendo muitas 
atividades legalmente proibidas. 
Enquanto bancos e financeiras, conforme Goldmark, Pockross e Vechinna (2000), devem 
manter uma adequação de capital de 1:10, as SCMs, devem manter uma adequação de 1:5, 
pelo seu maior risco potencial. Além de que o Banco Central vê os empréstimos de 
microfinanças como não garantidos, o que, segundo os mesmos, poderia prejudicar, no futuro, 
a forma como tratará as provisões e prejuízos de empréstimos, além do fato de que ainda não 
existem diretrizes para a documentação exigida para empréstimos em relação às SCMs, pois 
sua legislação é muito recente. 
Outra barreira é o fato de que os bancos sofrem restrições operacionais, podendo trabalhar 
apenas cinco dias por semana, isso aplicado as microfinanças pode prejudica-las, já que os 
clientes estariam mais disponíveis em horários não comerciais, além de algumas leis dos 
consumidores e leis trabalhistas que podem afetar as microfinanças (GOLDMARK; 
POCKROSS; VECHINNA, 2000). 
Os autores afirmam que algumas questões legais ainda atrapalham as agências de crédito, o 
que caso não acontecesse poderia ajudar a microfinanças a conseguir mais informações sobre 
o risco de inadimplência de cada cliente. Por fim, Goldmark, Pockross e Vechinna (2000) 
destacam que o Banco Central abaixou os impostos sobre transações financeiras e lucros 
bancários, também começou a fornecer aos bancos maior recurso para créditos com garantias 
reais e o direito de continuar arrecadando durante o processo judicial sobre os juros, o que 
afeta e muito as microfinanceiras. 
Segundo Bader e Savoia (2013), os avanços tecnológicos estão mudando a estruturação do 
sistema bancário, atingindo seu portfólio de produtos e serviços, tanto que cerca de 90% das 
transações são feitos pelos canais digitais atualmente, existindo assim, a necessidade de 
reconfigurar a logística bancária do país em direção à mobilidade. Ainda segundo os autores, 
com a utilização de celulares e correspondentes fica mais fácil levar os serviços bancários as 
pessoas menos favorecidas, pois permite menor custo, além de serem orientados as suas 
necessidades, que diferem das necessidades do público tradicionalmente atendido pelos 
bancos, entretanto, há o desafio de se adequar ao universo da inclusão financeira. 
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Canais virtuais e eletrônicos, se otimizados, podem tornar viável o acesso de um número 
maior da população aos serviços bancários, ocupando um papel importante no setor 
financeiro, se tornando uma solução para o problema da bancarização (BADER; SAVOIA, 
2013). Mas para tal, ainda segundo Bader e Savoia (2013), será preciso enfrentar alguns 
desafios, começando pelos regulatórios, pois com o aumento de serviços bancários oferecidos 
por meios digitais, oferecendo os mesmos serviços dos bancos tradicionais, será preciso 
implementar regulamentações semelhantes às aplicadas aos mesmos. Ainda conforme os 
autores, outro desafio é o comportamental, já que alguns clientes podem não entender ou não 
se adequar a nova forma, na qual, muitas vezes, não se tem contato físico. O último desafio é 
o tecnológico, implicando na qualidade do serviço ofertado, podendo ser necessário 
estabelecer parcerias com operadoras de telefonia móvel, ou aspectos parecidos (BADER; 
SAVOIA, 2013). 
O Banco Central destaca algumas perspectivas que visam o estímulo da inclusão financeira da 
população de baixa renda, conforme Feltrim, Ventura e Dodl (2009), entre essas perspectivas 
destacam-se: os correspondentes bancários, o microcrédito e o desenvolvimento das 
cooperativas de crédito. Porém essas ações, ainda segundo autores, enfrentam alguns desafios. 
Segundo Levorato (2009), correspondentes bancários são empresas prestadoras de serviços, 
na qual a principal atividade não é a financeira, entretanto, oferecem serviços como abertura 
de contas, depósitos, criação de cartões, recebimentos e pagamentos de contas, 
encaminhamentos de pedidos de empréstimos, analise de crédito, entre outros serviços. Ainda 
segundo o mesmo, graças à atuação dos correspondentes, não existe nenhum munícipio 
brasileiro sem acesso a serviços financeiros, sendo responsáveis por levar serviços bancários à 
pessoas de baixa renda, viabilizando a superação de diversos obstáculos. Porém, os mesmos 
enfrentam alguns desafios, como a necessidade de maior fiscalização para evitar atividades 
não alinhadas às politicas do Banco Central, o que, muitas vezes, pode gerar uma imagem de 
incompetência desse setor.  
Outro obstáculo enfrentado pelos correspondentes é o trabalhista, sendo preciso um vinculo 
empregatício entre correspondente e instituição financeira, o que facilitaria investimentos, 
pois há a oportunidade de criar modelos inovadores e mais adequados, com menores custos de 
implementação e operação, onde fica a cargo do BCB identificar possíveis áreas de melhoria, 
focando em garantir a segurança jurídica dos correspondentes, com leis que melhor 
regulamentem essa área (LEVORATO, 2009). 
Outra perspectiva com objetivo a inclusão financeira é o microcrédito, que de acordo com 
Thedim (2009), enfrentam alguns desafios, analisados de vários pontos de vista: 

• Do ponto de vista do microempreendedor popular: falta a presença de mais 
instituições de microcrédito pelo país, onde a demanda é muito maior do que a 
capacidade de atendimento, além da falta de proximidade, de forma que o crédito seja 
concedido de modo ágil e desburocratizado, precisando também de uma maior 
divulgação, já que muitos microempreendedores não têm nem sequer conhecimento 
sobre tais instituições; 

• Do ponto de vista das instituições de microcrédito: existe a necessidade de se tomar 
medidas como a criação do Concelho Nacional de Microfinanças ou a criação de 
novas modalidades de captação de funding. Também é necessária a maior capacitação 
e reciclagem de agentes de credito, reduzindo custos de formação de pessoal. Outra 
medida é a transação de instituições não reguladas para reguladas trazendo direito à 
captação de poupança, o que traz maior independência, sendo preciso também, tornar 
mais ágil e flexível o relacionamento entre essas instituições e o governo. Além de 
maior incentivo para que bancos efetuem repasses e financiamentos à essas 
instituições. No qual outro desafio é trazer maior transparência a essa área, reduzindo 
a assimetria de informação; 
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• Do ponto de vista dos agentes financeiros: se faz necessário a ampliação do 
acompanhamento e monitoramento do setor, no qual é preciso dar garantias para as 
instituições de microcrédito, trazendo acompanhamento, fiscalização e disponibilidade 
de tais garantias, sendo interessante a constituição de parcerias com o governo, 
criando iniciativas que sanem as deficiências do setor, se tornando uma politica 
pública; 

• Do ponto de vista governamental: se faz necessário a criação do Concelho Nacional de 
Microfinanças, que evitaria redundâncias e traria maior experiência. Porém, enquanto 
isso não ocorre, há a possibilidade de renuir ministérios e impulsioná-los. Já as 
organizações precisam se consolidar e unir através de redes para maior diálogo e 
interlocução. 

Por último está o cooperativismo de credito, um importante mecanismo de acesso ao crédito 
pela população, podendo atuar tanto no meio urbano como rural, constituídos de forma livre e 
espontânea, baseados nas necessidades financeiras das pessoas, no qual os benefícios gerados 
voltam aos sócios (DIAS; SELTZER, 2009). Seu objetivo, ainda segundo os autores, é suprir 
as necessidades de credito e poupança de seus associados, tendo uma base social, com o 
desafio da inclusão financeira de seus associados, além da sua educação e orientação em 
finanças.  
Porém, ainda conforme Dias e Seltzer (2009), o cooperativismo de credito enfrentam alguns 
desafios, como: 

• A falta de politica de microcrédito nas cooperativas, no qual ainda não existe uma 
politica própria para a atuação, com critérios, prazos e forma; 

• A falta de estrutura operacional, sendo preciso investir mais em capacitação e 
softwares para diminuir seus custos operacionais; 

• A falta de conhecimento do setor, pois as cooperativas ainda não identificaram o 
mercado potencial de microfinanças; 

• As baixas garantias apresentadas, pois existe uma dificuldade em obter garantias de 
seus clientes. 

Portanto, apesar das microfinanças estarem em pleno estado de evolução, atingindo e 
alcançando cada vez mais a população, obtendo resultados positivos, as mesmas, como foi 
visto, ainda enfrentam uma série de barreiras e desafios que precisam ser enfrentados e 
superados.  
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente artigo teve como objetivo proporcionar maior entendimento sobre a importância 
das Microfinanças para a inclusão financeira no Brasil, analisando as barreiras e desafios 
enfrentados pelo setor na busca da inclusão social, por meio de acesso aos serviços 
financeiros. Além disso, o estudo teve caráter descritivo-qualitativo, no qual as fontes para 
coletas de dados foram secundárias, feitas através de pesquisa bibliográfica e documental, 
analisando os dados de forma qualitativa, por meio de análise de conteúdo. 
Notou-se que a microfinanças é importante ferramenta para o combate da pobreza e para a 
inclusão social, já que a mesma tem como objetivo oferecer serviços financeiros à população 
de baixa renda, que geralmente não tem acesso a tais serviços, não conseguindo suprir suas 
demandas e sofrendo o que pode ser chamado de exclusão financeira.  
Entretanto, apesar de seu importante papel para a economia e para a sociedade, constatou-se 
que as microfinanças enfrentam diversas barreiras e desafios, que comprometem o seu devido 
funcionamento. Algumas barreiras importantes para a prestação dos serviços financeiros estão 
relacionadas à localização geográfica do público-alvo, ao custo de transação das operações 
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financeiras, à ausência de garantias para obtenção de crédito por parte dos clientes, requisitos 
de documentação, constrangimentos comportamentais, falta de conhecimento ou educação 
financeira, entre outras. Alguns desafios para a superação da exclusão financeira foram 
observados, como por exemplo, a melhoria do ambiente regulatório, a falta de um efeito-
demonstração, o ambiente macroeconômico e as linhas de crédito do setor público. Tais 
fatores acabam dificultando o desenvolvimento do setor, tornando-o subdesenvolvido, 
necessitando de maiores investimentos, além de efetiva regulamentação.  
O Banco Central classifica três principais vertentes para a inclusão financeira: os 
correspondentes bancários, o microcrédito e as cooperativas de crédito. Contudo, as mesmas 
enfrentam alguns desafios, assim como as microfinanças em si. Após verificação de tais 
desafios, conclui-se que é necessário diversas medidas para resolução dos mesmos, que foram 
citadas ao decorrer deste artigo.  
Portanto, conclui-se que apesar da microfinanças ser ferramenta essencial para a inclusão 
financeira no país, ambas enfrentam grandes desafios e barreiras, se fazendo necessária maior 
atenção para o setor, maiores investimentos e maior fiscalização, com criação de leis 
especificas e regulamentações, fazendo com que se torne uma área forte e consolidada, com 
maior visibilidade e divulgação para seu público alvo e também para a população de forma 
geral. 
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RESUMO 
 
 
Dado o cenário atual em que as empresas se encontram, o Capital Intelectual torna-se crucial 
para o bom desenvolvimento organizacional. Nesse sentido, foi determinado como objetivo 
desse estudo a análise e compreensão de como o Capital Intelectual e suas dimensões – 
Capital humano e relacional, são percebidos pelos funcionários do Sicoob, qual a importância 
atribuída ao capital intelectual, e qual dimensão possui mais força na cooperativa. Foi 
realizado uma pesquisa de campo, e a coleta de dados aconteceu por meio de dados 
secundários, com pesquisas em livros e artigos relacionados ao tema, e por dados primários, 
com a utilização de questionários. Os resultados obtidos indicam que a visão geral dos 
colaboradores a respeito do Capital Intelectual é de que este pode gerar uma vantagem 
competitiva para a organização.  Outro resultado alcançado é de que tanto o capital de clientes 
quanto o capital humano são considerados importantes para o desenvolvimento da 
cooperativa, todavia, o capital humano agrega maior valor na organização, sendo este um 
diferencial que permite a empresa estar à frente de seus concorrentes.   
 
 
Palavras-chave: Capital intelectual. Capital humano. Capital de clientes. Cooperativa.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

As transformações que aconteceram no mundo moderno, desde 1960, proporcionaram 
mudanças consideráveis em várias áreas. A contabilidade, sociologia, política, economia já 
não são mais as mesmas após os ativos intangíveis começarem a fazer parte das organizações 
e se transformarem em recursos que proporcionam as empresas o sucesso esperado. Todavia, 
se a informação for levada isoladamente para a organização, não acrescentará novos 
conhecimentos. É necessário que a companhia reconheça suas necessidades e precisões e 
compartilhe os saberes obtidos com todos os seus colaboradores. As mudanças sucedidas 
ofereceram para a sociedade uma nova visão de mercado. E a partir disto o capital atribuído 
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aos processos das empresas passou a ser também o intelectual e não somente o financeiro 
(FEITOSA, 2015). 
  Nos dias de hoje as empresas admitem que o conhecimento se faz indispensável para 
preservá-las competitivas no mercado. Por este motivo, a presença do capital intelectual nas 
organizações, incluindo as cooperativas de crédito, vem se tornando cada vez mais 
importante. Marques e Palmeira (2011), definem que capital intelectual é o conhecimento 
aproveitável para formação de riquezas, sendo um composto de bens intangíveis que reúnem 
valores as empresas e propiciam um diferencial competitivo em comparação aos concorrentes, 
sendo este capital muito interessante para o desenvolvimento organizacional.    
 Assim, na era do conhecimento, as organizações necessitam estar direcionadas para o 
que a sociedade precisa. Nesse sentido, a fim de desenvolver suas atividades a companhia 
busca funcionários que se mostram criativos, inteligentes e oferecem um capital intelectual. 
Carmo, Santana e Trigo (2015) observaram que as empresas procuram trabalhadores 
eficientes que empregam seu tempo e suas capacidades em busca de resultados inovadores 
para a organização. Dentro dessa perspectiva, a organização e seus gestores precisam investir 
no capital humano, entendendo que o conhecimento deve ser propagado entre todos os 
colaboradores e utilizado em toda a estrutura organizacional. 
 Com um capital humano bem aproveitado, a empresa consegue ter uma maior 
perceptibilidade no mercado, e uma reputação percebida pela sociedade, atraindo assim o 
capital de cliente. Mendes (2013) ressalta que na presença de um cenário cada vez mais 
competitivo, faz-se essencial um bom relacionamento com os clientes, e que a satisfação 
destes, está associado com o bom atendimento que a organização oferece. É de 
responsabilidade da companhia estar sempre mais atentas a esse relacionamento e criar 
métodos eficazes para obter resultados positivos.  
  Ao se compreender o que a sociedade do conhecimento necessita, é que se reconhece 
a importância de ter o capital intelectual, humano e de clientes bem geridos na organização. 
Assim, o estudo assume como objetivo principal analisar e compreender como o capital 
intelectual e suas dimensões (capital humano e de clientes) são vistos pelos funcionários do 
Sicoob, e qual a importância atribuída a esses recursos.  
 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA  
 
 
2.1 RECURSOS HUMANOS 
 
 A gestão de Recursos Humanos surgiu no decorrer de uma necessidade constatada pela 
empresa de que era essencial haver uma maior envoltura entre a companhia e os seus 
colaboradores, e a partir disto é possível ter uma visão de que os indivíduos podem ser a razão 
de existência de uma organização além de agregar vantagem competitiva as mesmas. Tal 
gestão é eficaz até os dias de hoje nas empresas e buscam sempre envolver os funcionários 
com suas ocupações a fim de fortalecer sua participação, criatividade entre outros atributos 
(ROCHA, 2017). 
 Vive-se no momento atual um período de aprendizado, onde a associação da 
informação, do saber e da percepção proporcionam as empresas alternativas de 
reconhecimento de oportunidades de expansão e progresso. Atualmente, o mundo globalizado 
exige das mesmas um estimulo para ampliar sua capacidade de conhecer, se envolver e gerir a 
complexidade, diversidade e ambiguidade. É considerável ter uma visão externa da 
organização e entender como os acontecimentos do país e do mundo poderão influenciar a 
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vida dos profissionais (PEREIRA, 2014). Diante disto, os Recursos Humanos fazem-se 
primordial dentro das empresas, segundo Milkovich e Boudreau: 

 
Trazer o brilho da criatividade para a empresa. As pessoas planejam e 
produzem os produtos e serviços, controlam a qualidade, vendem os 
produtos, alocam recursos financeiros e estabelecem as estratégias e 
objetivos para a organização. Sem pessoas eficazes é simplesmente 
impossível para qualquer empresa atingir seus objetivos (MILKOVICH E 
BOUDREAU, 2000, p. 19).  

 
Nos dias de hoje, a finalidade da gestão de Recursos Humanos não está restrita 

somente a organização de registros e documentos. Tem uma importante função de constatar 
problemas que envolve a equipe de colaboradores e atribuir soluções aos mesmos. Além 
disso, o departamento de RH coopera no acréscimo da eficiência empresarial pois auxilia no 
alcance de metas, dedica-se para aplicar as aptidões e conhecimentos no ambiente de trabalho, 
dotar a organização com colaboradores instruídos e interessados e ainda amplificar o 
contentamento dos funcionários e conservar sua qualidade de vida de maneira que sua função 
na empresa seja envolvente (IVANCEVICH, 2008). 
 Segundo Aragão e Ladeira (2007), ao estudar a gestão nas cooperativas é preciso 
observar as dissemelhanças desse modelo de organização em comparação as empresas 
privadas. Esses autores defendem que as cooperativas geralmente são autogeridas, isto é, a 
sua administração é exercida pelos seus associados. É uma maneira de popularização das 
decisões em companhias econômicas e compreende uma estrutura institucional e um 
programa educativo que divulga os princípios da cooperação, da aceitação as diferenças, da 
caridade e complementaridade. 
 De acordo com Tamiozzo (2013), a gestão de pessoas submete-se a diferentes tópicos 
dentro das empresas como por exemplo a estrutura, as particularidades, a cultura, a inovação 
entre outros, e é este o setor encarregado por eleger e qualificar os indivíduos para atuarem 
em grupos, desejando alcançar as metas estabelecidas pelas cooperativas. Por este motivo, 
essas equipes carecem de uma boa convivência para que a organização funcione corretamente 
e tenha êxito.  
 
 
2.2 O INDIVÍDUO NAS ORGANIZAÇÕES 
  

Os empenhos iniciais para demarcar o comportamento dos indivíduos nas 
organizações surgiram na metade da década de 60, ao ser realizado um estudo dos setores 
existentes nas empresas com o propósito de mensurar a ordenação, o andamento e a maneira 
de atuar dos colaboradores. Com base nessa pesquisa, especialistas passaram a elaborar 
princípios designados por justificativas que sustentavam que as tarefas organizacionais eram 
pontos que requeriam um estudo mais minucioso (SOUZA, 2009). 

Atualmente estamos na época do talento, no qual as organizações visam conduzir e 
prestigiar seus colaboradores visto que estes oferecem um leque de aptidões, equivalente a 
saberes, capacidades e ações quando aplicados no dia-a-dia. Toda empresa necessita de 
pessoas e seu sucesso decorrerá de como ela manipulará a potencialidade de seus 
colaboradores, resultando em um desempenho diversificado, a fim de satisfazer suas 
preferencias e dos indivíduos que nela atuam (BRUM, 2015). 

Ainda em conformidade com Brum (2015) as companhias devem atender a conceitos 
que fortaleçam a essencialidade de compreender as atitudes humanas, afinal cada sujeito 
expressa uma individualidade, uma maneira de comportar-se, contribuindo para que se 
estabeleça um agradável ambiente de trabalho. São nessas organizações que os indivíduos têm 
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a oportunidade de realizar funções que desassistidos não poderiam desenvolver, sendo o seu 
esforço aprimorado frequentemente nesse ambiente. Existe um vínculo direto entre a 
corporação e as pessoas, sendo este reciproco, e que se submete a condições como ambiente 
externo e interno, parâmetros de convívio e procedimentos estipulados pelo espaço.  

Segundo Chiavenato (2016) as pessoas e seus comportamentos apresentam algumas 
particularidades, que serão expostas a seguir: são proativas e seu comportamento é conduzido 
de maneira que satisfaça as necessidades e conquiste suas pretensões, por esse motivo reagem 
ao ambiente em que convivem. Os indivíduos são sociáveis e sua atuação nas empresas é 
valorosa visto que proporciona uma relação com outras pessoas, permitindo que obtenham 
conhecimentos acerca de si mesmo e a respeito do meio em que se encontram. O ser humano 
tem diversas necessidades e seu comportamento é influenciado por elas, uma vez que exibem 
habilidades e proporções diferentes. As pessoas têm capacidade de compreender e analisar as 
inúmeras informações presentes no ambiente e reorientar os incentivos que percebe deste 
meio em um aglomerado de concepções dos diferentes pontos de vista da organização. A 
crença mais importante neste sentido é a expectativa que o homem faz a respeito do que ela 
executa e o retorno obtido. 

Chiavenato (2016) ainda descreve o proceder humano como premeditado e ativo, 
capaz de ser observado como projetos que determinam e aprimoram, propício para resistir aos 
impulsos com os quais se contrapõe e preparado para atingir seus propósitos. Além disso, as 
pessoas têm suas particularidades delimitadas, o que não permite proceder de diferentes 
formas. Por conseguinte, existe uma variação considerável de comportamentos, e a habilidade 
de respostas é consequência das aptidões e dos conhecimentos adquiridos, portanto, as 
capacidades físicas e mentais podem ser limitadas.  

De acordo com Costa (2012), nas cooperativas, a conduta organizacional dos 
indivíduos vem enriquecido dos princípios do cooperativismo. Essas empresas proporcionam 
o ensino e instrução dos funcionários de modo que estes sejam capazes de colaborar com o 
progresso da empresa. Nesse sentido, tais corporações dispõem de uma gestão que requer da 
equipe de colaboradores harmonia e unanimidade ao adotar decisões, no procedimento de 
conduzir as pessoas e na elaboração de produtos.  

Os procedimentos de civilização contribuem na elaboração do comportamento dos 
indivíduos, que à medida que se tornam adultos encontram-se perante um competitivo 
mercado de trabalho que inspira na personalidade de cada pessoa. Uma organização que 
almeja que seus empregados rendam mais e se encontrem realizados com seus afazeres, 
necessita investir em técnicas de incentivo a estes com a finalidade de preserva-los satisfeitos, 
visto que a produtividade será mais elevada. Outro aspecto importante é a qualidade de vida 
no trabalho, e algumas companhias estão revigorando o bem-estar de seus funcionários por 
meio de rotinas mais saudáveis. No geral, os indivíduos portam o desejo de conhecimento 
visto que influencia seu desempenho profissional e em sua vida pessoal (SOUZA 2009). 
 
2.3 CAPITAL INTELECTUAL 
 

Atualmente, as organizações se diferenciam por seu conhecimento, sua capacidade de 
inovação e contentamento dos clientes. É por meio do conhecimento que emergem novas 
maneiras de idealizar, propagar e empregar as habilidades existentes no ambiente de trabalho. 
O dever da empresa na formação deste entendimento é o de proporcionar um local 
conveniente para o trabalho em grupo e individual, que em conjunto originam o Capital 
Intelectual (BARBIERI, 2014). De acordo com este autor:  

 
O Capital Intelectual (ou capital intangível) é a soma de todos os 
conhecimentos acumulados por uma empresa, que dizem respeito a pessoas, 
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metodologias, patentes, projetos e relacionamentos. Assim sendo, o capital 
intelectual pode ser medido e pode ter papel relevante nos investimentos a 
serem feitos por uma organização (BARBIERI, 2014, p. 23). 

  
 Com a intenção de definir capital intelectual diversos autores discorreram sobre o 
assunto. Rezende alega que: 

 
O capital intelectual é o capital que reside na cabeça das pessoas, 
proveniente do trabalho e criação do intelecto e, no contexto da empresa, é a 
experiência acumulada pelo esforço de pesquisa de novos produtos e 
métodos de trabalho, pelo desenvolvimento e domínio de tecnologias 
emergentes e aprimoramento das relações e parcerias. É, enfim, o talento o 
nível de eficiência atingidos (REZENDE, 2002, p.78). 
 

A fim de fomentar seu capital intelectual, as empresas estão convertendo-se em 
legítimas organizações do conhecimento, e o motivo para isto é a intenção de modificar a 
informação em saber, aplicando suas habilidades e tornando o conhecimento aproveitável em 
novos produtos e serviços, procedimentos internos, resultados e essencialmente em inovação 
(CHIAVENATO, 2016). 

Conforme Amaral (2005), o avanço do capital intelectual exige compreensão, 
capacidade e compromisso. Todos que convivem na empresa, tanto interno quanto 
externamente, precisam aderir a suas estratégias e metas. Para a expansão de ferramentas na 
formação de capacitações, as organizações utilizam algumas técnicas, como por exemplo, 
atrair novos talentos, de maneira que tragam novos ideais e conhecimentos. Para a autora, 
outra maneira de desenvolver o capital intelectual, seria investir em talentos, através de cursos 
e treinamentos e troca de experiências, estimulando a busca de novos meios para realização 
das atividades. 
 O Capital Intelectual pode ser compreendido como mensurável quando ocorre o 
registro e a mensuração dos bens intáteis que propiciam o acontecimento dos futuros lucros de 
uma organização. Ele se manifesta em locais e práticas que consideram a aceitação de 
sugestões dos colaboradores e respeito aos mesmos; a chance de modificação do 
conhecimento dos indivíduos em benefício dos propósitos da organização; o auxílio no 
aprendizado dos funcionários e seu progresso na profissão; a diferenciação no tratamento dos 
clientes e fidelização dos mesmos; a cautela com a gerência dos recursos intelectuais e da 
marca da empresa e a verificação dos meios de disposição da perspectiva do regresso a 
respeito das aplicações (BARBIERI, 2014). 
 Segundo Chiavenato (2016), no período da informação e conhecimento, o recurso 
financeiro não é mais considerado o método primordial da organização. Outros ativos 
inacessíveis, como por exemplo o capital intelectual, estão tomando a posição principal das 
empresas. O capital intelectual é composto por capital interno, capital externo e capital 
humano, dessa forma, consumidores e indivíduos representam o trio fundamental do capital 
intelectual. 
 Capital intelectual é então exposto como sendo a gestão do conhecimento presente na 
empresa e oportuno para gerar vantagem competitiva. Negócios talentosos, aptos para 
responder as solicitações do meio em que se encontram com presteza e habilidade, e ainda 
proporcionar bem-estar a seus colaboradores, são organizações que demonstram uma 
tendência superior de progresso e conhecimento para permanecer firme nos dias atuais 
(FEITOSA, 2015). 
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2.3.1 Capital Humano 
 
 No presente contexto social não se pode enxergar o trabalho dos indivíduos somente 
na condição de empenho físico, é crucial basear-se em colaboradores que apresentem 
competências como agilidade, talento e ideias de inovação. Com base nisso, pode-se declarar 
que a empresa procura trabalhadores eficientes que empreguem sua inteligência na busca de 
grandes resultados para a organização (CARMO, SANTANA, TRIGO, 2015). 
 Ainda de acordo com Carmo, Santana e Trigo (2015), o Capital Humano começou a 
ser considerado importante, tendo em vista a nova compreensão das companhias e seus 
dirigentes de que os empregados são o elo entre a organização e seus clientes. Chiavenato 
(2016) apresenta a seguinte definição para Capital Humano: 

 
Capital de gente, talentos e competências. A competência de alguém envolve 
a capacidade de agir em diversas situações, tanto para criar ativos tangíveis 
como intangíveis. Não basta ter pessoas. São necessários uma plataforma 
que sirva de base e um clima que impulsione as pessoas e utilize os talentos 
existentes. Assim, o capital humano é basicamente constituído por talentos e 
competências. Sua plena utilização requer uma estrutura organizacional 
adequada e uma cultura democrática e impulsionadora (CHIAVENATO, 
2016, p. 273).  

 
 Spinelli (2015) também ressalta que, atualmente a mão-de-obra não é a única coisa 
que as empresas precisam, visto que estão deixando o trabalho está cada vez menos físico e 
necessitando a cada dia mais de capital intelectual, o que vem cooperando para que os 
indivíduos não sejam mais encarados como um simples meio de produção e se tornem o 
capital humano que faz com que a organização seja reconhecida e valorizada.  
 Segundo Feitosa (2015), o capital humano abrange todas as aptidões e competências 
pertinentes as pessoas que produzem benefícios para as empresas a qual pertencem. Na 
sociedade atual, o capital humano é a perspectiva mais valorizada nas organizações, visto que 
o indivíduo com toda sua habilidade individual é a peça essencial para o redimensionamento 
das estratégias por meio do seu trabalho e esforço.  
 Em suma, o capital humano é um ativo intocável, composto de conhecimentos, 
habilidades e aptidões, que permite atuar em diferentes situações. Assim sendo, no momento 
em que a empresa manifesta um interesse de investir neste capital, tem a oportunidade de 
estar acima de seus concorrentes que não acreditam que se dedicar para desenvolver o capital 
humano seja relevante para alcançar êxito e vantagem competitiva (SPINELLI, 2015).  
 
 
2.3.2 Capital Relacional 
 

As empresas são conhecidas como sistemas abertos por sofrerem intervenções do 
ambiente no qual estão inseridas. Nesse espaço, o relacionamento entre as partes ocorre 
através de relações institucionais. Desta forma, quanto mais a organização apresentar a prática 
e capacidade de se associar com os clientes, mais fácil de conquistar vantagem competitiva. 
Por isso o interesse de compreender o capital relacional (UMBELINO, 2013). 
 Marques e Gomes (2011) apontam que no instante em que o capital intelectual torna-
se um meio de produzir renda, aparece o capital relacional ou capital de clientes, que é 
estabelecido como a relação gerada entre os consumidores primordiais e a empresa que são 
convertidos em aliados estratégicos. Ainda segundo esses autores, a qualidade da empresa 
bem como seu convívio com seus clientes são princípios fundamentais do capital relacional 
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por encontrarem-se claramente associados a concepção e imagem da organização, 
influenciando a sua notoriedade no mercado.  
 No âmbito dos tipos de ativos intelectuais, os quais são capital humano e capital de 
clientes e/ou relacional, os clientes são considerados os mais valiosos. Tal capital, pronuncia-
se por meio de cartas de reclamações, indicações, índices de renovação entre outros meios. É 
essencial que as empresas administrem o relacionamento com seus clientes. Elas devem 
investir em um bom capital relacional, assim como investem em seus funcionários, a fim de 
produzir ativos de conhecimento na companhia, aumentando seu valor e garantindo um bom 
desempenho organizacional (STEWART, 1998). Este mesmo autor ainda afirma que: 
 

Atualmente as conexões mais valiosas em geral pertencem às pessoas 
que possuem o conhecimento – especialmente o conhecimento do que 
acontece onde o cliente está, que é onde se encontram aqueles que 
pagam por tudo que acontece rio acima. O poder da informação é tão 
grande que quem a tem em muitos casos controla o negócio 
(STEWART, 1998, p. 136). 

 
Bailoa (2014) defende que os ativos do capital relacional incluem a convivência com a 

população em geral, fornecedores, outras instituições organizacionais, usuários dos serviços 
oferecidos, a parceria entre os municípios, e ainda a reputação, imagem, valor, confiabilidade 
da empresa, os quais são valorizados pela comunidade e se tornam indispensável para a 
companhia aumentar seu patrimônio e sua chance de desenvolvimento.   
 Segundo Mendes (2013), na presença de um mercado a cada dia mais competitivo, 
torna-se indispensável o reconhecimento do quanto é valioso um bom relacionamento e 
convívio com os clientes. Vale destacar que os investimentos externos apresentam seus 
elementos, dentre eles, o contentamento dos consumidores que está associado com um serviço 
eficaz ofertado pela organização. Dessa forma, é da alçada as empresas ficarem atentas a essa 
relação entre clientes e organização, criando táticas competentes para o alcance de resultados 
positivos dos seus investimentos.   
    
 
3 METODOLOGIA 
 
 A abordagem utilizada na construção desse estudo é a teórico-empírica. Segundo 
Cervo, Bervian e Silva (2011) o conhecimento empírico é aquele conquistado pelo próprio 
indivíduo na sua convivência com o meio ambiente e a sociedade, adquiridos através de uma 
relação constante por meio de análises e testes que acarretam em falhas e exatidões. 
 A análise de dados foi predominantemente de natureza quantitativa. De acordo com 
Marconi e Lakatos (2011), o panorama quantitativo abrange o recolhimento de dados para 
evidenciar suposições de dimensões numéricas e do estudo estatístico a fim de designar 
modelos de procedimentos. A pesquisa é classificada como descritiva que segundo Vergara 
(2011) exibe atributos de certo público ou de um acontecimento delimitado, podendo também 
estipular conexões entre alguns elementos e delinear sua natureza. Cervo, Bervian e Silva 
(2011) complementam que a pesquisa descritiva pesquisa, aponta, investiga e compara 
ocorrências sem adulterá-los. 
 Visando cumprir os objetivos foi realizada uma pesquisa de campo que segundo 
Marconi e Lakatos (2006) é empregada com a finalidade de obter dados e/ou conhecimentos a 
respeito de um problema para o qual se busca uma solução, ou de uma teoria que se almeja 
confirmar, ou, até mesmo, encontrar novos fatos ou os vínculos entre eles. Para a coleta de 
dados foram utilizados questionários, que conforme Gil (2010, p. 102) “Por questionários 
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entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. Este 
mesmo autor acrescenta que o questionário consiste em um método mais ágil e acessível de 
aquisição de informações, além de não requerer preparação dos colaboradores e assegurar o 
anonimato.  
 A demonstração da presença do Capital intelectual, Capital Humano e Capital 
Relacional na cooperativa de crédito, foi feito a partir de uma tabela, que representam dados 
numéricos de referências quantitativas coletados por intermédio de ferramentas propicias para 
esta finalidade (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2011). Foi utilizado a escala de Likert nas 
questões, pois dessa forma é possível conseguir uma graduação quantificada das perguntas, 
que foram entregues para as pessoas a serem questionadas, podendo ser apurado o grau de 
concordância de cada uma delas (MARCONI E LAKATOS, 2006). Desta forma, foram 
apresentados a média das respostas adquiridas por meio do questionário adotado. Marconi e 
Lakatos (2006, p. 164) definem média como “a medida de posição mais usada nos 
procedimentos estatísticos”.  
 
 
4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 O questionário utilizado para colher as informações foi entregue para 32 colaboradores 
do Sicoob na cidade de Maringá/PR, entre os dias 18 a 20 de julho de 2018. Dentre os 32 
funcionários, 31 responderam o questionário, o que equivale a 96,87% dos questionados. Com 
relação ao sexo, observa-se 61,3% pertencem ao sexo feminino e 38,7% são do sexo 
masculino.  

A faixa etária dos entrevistados está entre 17 a 38 anos, e 38,7 % tem ensino superior 
completo, onde 32,2% dos entrevistados tem formação em Administração e 32,2% em 
Ciências Contábeis, seguido de 25% formados em Ciências Econômicas. Observou-se 
também que o maior número de colaboradores questionados tem até 1 ano de tempo de 
serviço no Sicoob, conforme gráfico 1: 
 
Gráfico 1 – Tempo de serviço dos colaboradores 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018 

 
Com as respostas obtidas através do questionário, verificou-se que 87,10% dos 

colaboradores entrevistados concordam que o capital intelectual reside na cabeça das pessoas 
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e este se manifesta com mais facilidade em empresas que aceitam a sugestão de seus 
colaboradores. Do total de entrevistados, 12,9% discordam parcialmente ou manifestaram-se 
como indiferentes a essa afirmação, o que vai de encontro com o pensamento de Rezende 
(2002) que descreve que o capital intelectual se localiza na cabeça dos indivíduos e pode ser 
oriundo do trabalho. 
 Quanto a afirmativa de que capital intelectual é a soma de todos os conhecimentos 
acumulados na empresa, considera-se que 19,3% dos questionados não concordam com esse 
raciocínio. Posicionaram-se como indiferentes 9,7% dos colaboradores. A maioria, 
totalizando 71%, concorda com esse argumento, o que corrobora com o pensamento de 
Barbieri (2014) que alega que o capital intelectual (ou capital intangível) é a soma de todos os 
conhecimentos acumulados por uma empresa. 
 A respeito da afirmativa de que o capital intelectual pode ser visto como as habilidades 
profissionais que proporcionam ao Sicoob uma vantagem competitiva no mercado, tem-se o 
seguinte resultado, conforme mostra o gráfico 2: 
 
Gráfico 2: Capital Intelectual visto como habilidades profissionais que proporcionam ao Sicoob vantagem 
competitiva 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018 
 

Ao se tratar de Capital intelectual como sendo uma habilidade profissional que pode 
gerar vantagem competitica para a cooperativa, foi possivel validar que mais da metade dos 
funcionários questionados, que somam 87,1%, consideram o capital intelectual como uma 
ferramenta que pode permitir a empresa vantagem competitiva, e apenas 12,9% dos 
colaborades se discordam ou se posicionaram como sendo indiferentes a esta afirmativa. Tal 
questão, segue o entendimento de Feitosa (2015) que declara que capital intelectual é exposto 
como sendo a gestão do conhecimento presente na empresa e oportuno para gerar vantagem 
competitiva. 
 Através da coleta dos dados, foi possível ratificar que 80,7% dos colaboradores 
concordam que o conhecimento tornou-se um recurso importante na cooperativa, e esta, 
quando adota uma estratégia à gestão do seu capital intelectual, vê uma oportunidade de se 
tornar reconhecida e valorizada. Os demais questionados, que somam 19,4%, se posicionaram 
como sendo indiferentes a essa afirmativa. Tal questionamento, respalda o pensamento de 
Chiavenato (2016) que alega que as empresas estão convertendo-se em legítimas organizações 
do conhecimento, aplicando suas habilidades em novos produtos e serviços.  
 Spinelli (2015) também concorda com a hipótese acima mencionada, ao afirmar que 
atualmente a mão-de-obra não é a única coisa que as empresas precisam, e que estas 
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necessitam cada vez mais de capital intelectual, e onde o capital humano faça com que a 
organização seja a cada dia mais reconhecida e valorizada. 
 Conforme gráfico 3, verifica-se que 87,1% dos funcionários do Sicoob que foram 
questionados admitem que os indivíduos são “bens” importantes para a empresa, uma vez que 
estes agregam valores e são um elo significativo entre a organização e os clientes, 
contribuindo, assim, para o crescimento da cooperativa. Os demais, que representam 12,9%, 
discordaram e respoderam como sendo indifirentes a este apontamento.  
 
Gráfico 3 – Indivíduos como bens importantes para a empresa 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018 
 

Carmo, Santana e Trigo (2015) assentem tal argumento ao dizer que o capital humano 
dirigentes de que os colaboradores são o elo entre a organização e os seus clientes. 
 De acordo com 87,1% dos funcionários que responderam ao questionário, a empresa 
vem percebendo que é importante compor um capital humano de valor, uma vez que o 
indivíduo é a principal razão para que o Sicoob se torne competitivo e obtenha sucesso. Os 
demais 12,9%, não concordam ou são indiferentes a este pensamento. Carmo, Santana e Trigo 
(2015) complementem este pensamento ao dizer que nos dias de hoje não se pode enxergar o 
trabalho somente na condição de empenho físico, e que as empresas estão buscando 
trabalhadores eficientes, a fim de alcançar grandes resultados. 

A pesquisa demonstrou que 67,8% dos funcionários participantes, concordam que a 
cooperativa investe em treinamento para seus colaboradores, pois acredita que, se dedicar ao 
desenvolvimento de capital humano seja uma maneira de alcançar vantagem competitiva. Se 
posicionaram como indiferentes 22,6% das pessoas que responderam ao questionário, e 9,7% 
não concordam com essa afirmação. Esse enunciado reforça o pensamento de Spinelli (2015) 
que defende que no momento em que a empresa manifesta um interesse em de investir em 
capital humano, ou seja, nas pessoas, esta tem uma oportunidade de estar acima de seus 
concorrentes que não acreditam que desenvolver um bom capital humano na organização seja 
um bom motivo para alcançar vantagem competitiva. 
 Todos os funcionários do setor que foram questionados, o que corresponde a 100%, 
concordam que, para o sucesso da cooperativa torna-se indispensável um bom relacionamento 
e convívio com os clientes, o que mostra o quanto um capital relacional bem desenvolvido 
tem importância para a empresa. A fim de complementar esse argumento, Umbelino (2013) 
defende que quanto mais a organização apresentar a prática e capacidade de se associar com 
seus clientes mais fácil será para a empresa conquistar vantagem competitiva no mercado. 
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 Através da pesquisa foi possível verificar que 100% dos funcionários concordam que é 
importante para a cooperativa manter um bom relacionamento com seus clientes, pois cria 
alianças externas favorecendo a imagem do Sicoob e dos seus produtos/serviços oferecidos. 
Tais informações corroboram com o que Bailoa (2014) diz, pois segundo esta autora, os 
ativos do capital relacional incluem a convivência com a população, fornecedores, outras 
instituições, além da imagem e reputação da empresa, os quais são valorizados pela 
comunidade e se tornam indispensáveis para a organização aumentar seu patrimônio e sua 
chance de desenvolvimento.  
 Ainda, a fim de complementar este raciocínio, Marques e Gomes (2011) evidenciam 
que a qualidade da empresa bem como seu convívio com os clientes são princípios 
fundamentais do capital relacional, por estarem associados a imagem da organização, 
influenciando, assim, a sua percepção no mercado no qual está inserido. 
 Com a aplicação do questionário foi possível verificar que 83,8% dos colaboradores 
concordam que a empresa que possui um capital de clientes tem mais facilidade para acessar 
os recursos necessários para o desenvolvimento do seu negócio. Os demais, que totalizam 
16,2%, são indiferentes ou discordam de tal afirmativa. Isto corrobora com o pensamento de 
Stewart (1998), que afirma que é essencial as empresas administrarem o relacionamento com 
seus clientes, investindo nestes, a fim de produzir ativos de conhecimento, aumentando seu 
valor e garantindo seu desempenho. Este autor ainda acrescenta que as conexões mais 
valiosas pertencem as pessoas que possuem o conhecimento, especialmente o conhecimento 
do que acontece onde o cliente está, e que atualmente, o poder da informação é tão grande, 
que quem a possui, em muitos casos, controla o negócio. 
 De acordo com os dados obtidos com a pesquisa, verificou-se que 67,7% dos 
questionados, concordam que o capital humano pode ser considerado mais importante do que 
o capital de clientes, visto que este é um diferencial que permite a cooperativa se mantenha a 
frente de seus concorrentes. O percentual de 19,4% respondeu ser indiferente a este argumento 
e 12,9% discorda desta afirmativa. Tais informações são apresentadas no gráfico 4: 
 
Gráfico 4: Capital humano considerado mais importante que Capital de clientes 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 
 
 Feitosa (2015) condiz com o argumento apresentado, ao dizer que o capital humano 
abrange todas as aptidões e competências as pessoas que geram benefícios para a empresa a 
qual pertencem. Segundo ela, na sociedade atual, o capital humano é a perspectiva mais 
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valorizada nas organizações, uma vez que o indivíduo com toda a sua habilidade é essencial 
para o redimensionamento das estratégias por intermédio do seu trabalho e esforço.   
 
 
5 CONCLUSÃO 
 
A proposta do presente estudo foi analisar e compreender como o capital intelectual, capital 
humano e capital relacional e/ou de clientes são vistos pelos funcionários do Sicoob na cidade 
de Maringá - PR, e também, identificar qual destes tem mais força e qual a importância 
atribuída para o capital intelectual, de acordo com a visão dos colaboradores do setor de 
mercado da cooperativa. 
 Identificou-se através da pesquisa que o capital intelectual é visto como o capital que 
reside na cabeça das pessoas e habilidades profissionais que proporcionam ao Sicoob uma 
vantagem competitiva no mercado. Conclui-se também, com o estudo que o conhecimento se 
tornou um recurso primordial na cooperativa, e que esta adota uma estratégia de gestão do seu 
capital intelectual com o intuito de ser reconhecida e valorizada. Através disso, nota-se que o 
capital intelectual tem uma importância significativa na cooperativa, por ajudar a 
proporcionar uma vantagem competitiva no cenário em que a empresa está inserida.  
 Sobre o capital humano constata-se que a organização percebe a importância de 
possuir um capital humano de valor, investindo em treinamentos de seus funcionários, visto 
que estes agregam valor a empresa e são um elo entre o Sicoob e seus clientes.  
 A análise da dimensão capital de clientes, permitiu identificar que os colaborares do 
setor de mercado concordam que, a empresa manter um bom relacionamento com seus 
clientes é primordial, pois tal convívio favorece a imagem da cooperativa. Nesse sentido, a 
organização possuir esse capital facilita o acesso aos recursos essenciais para o 
desenvolvimento do seu negócio. 
 Com a pesquisa de campo, foi possível concluir que o capital humano se faz mais forte 
no setor de mercado da cooperativa, afinal 67,7% dos funcionários questionados admitem que 
o capital humano pode ser considerado mais importante que o capital de clientes. Os 
colaboradores afirmam isto por acreditar que as pessoas são um diferencial que faz com que a 
empresa possa se manter à frente de seus concorrentes.  
 A pesquisa forneceu respostas suficientes a temática proposta nesse trabalho e o 
resultado alcançado foi de encontro ao objetivo estabelecido no estudo. Foi possível concluir 
que o capital intelectual é reconhecido na empresa e através desse recurso a mesma conquista 
vantagem competitiva e resultados positivos. Averiguou-se também, que os funcionários são 
importantes na organização, e por consequência disso o Sicoob possui um relacionamento 
favorável com seus clientes. 
 Como limitações deste trabalho, tem-se a aplicação do questionário, pois alguns 
funcionários apresentaram certa resistência por terem que dedicar um tempo para responder. 
Outra limitação, refere-se ao impedimento de uma observação comparativa com outros 
estudos, visto que houve uma dificuldade em encontrar outras pesquisas que analisam e 
avaliam o capital intelectual, humano e de clientes em cooperativas de crédito.  
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ANÁLISE DA LINHA DE CRÉDITO “BANCO DO 
EMPREENDEDOR - MICROCRÉDITO FÁCIL” COMO 

INSTRUMENTO DE INCLUSÃO FINANCEIRA NO 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 

 
Sarah de Oliveira Rocha 

 Vilma Meurer Sela 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente artigo teve por objetivo analisar a linha de microcrédito “Microcrédito Fácil”, 
ofertada pela agência de fomento do estado do Paraná (Fomento Paraná) aos 
microempresários da cidade de Maringá como instrumento de inclusão financeira, buscando 
identificar os possíveis benefícios que os financiamentos trouxeram para suas empresas. A 
pesquisa se caracterizou como um estudo qualitativo e descritivo, utilizando-se de entrevistas 
semiestruturadas com dirigentes da Fomento Paraná e com cinco microempresários 
maringaenses, bem como de documentos e banco de dados fornecido pela instituição 
pesquisada. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo. Constatou-se que os 
empresários veem a Fomento Paraná como um canal para terem acesso ao crédito com taxas 
mais baratas e com menor burocracia que os bancos comerciais. A maioria dos empresários 
obteve aumento de faturamento e geração de empregos, o que interfere no desenvolvimento 
da economia local. Pôde-se perceber a importância da atuação da Fomento Paraná como 
instrumento de inclusão financeira e a necessidade de ser mais divulgada e mais conhecida 
pelos empresários, já que traz benefícios não só a esse público, mas fomenta a economia local 
e regional. 
 
 
Palavras-chave: Inclusão financeira. Fomento Paraná. Microcrédito. Microempresários. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O Brasil é um país que vem obtendo um vasto crescimento no número de empreendimentos, 
porém, não se deve ocorrer apenas o aumento em números, mas também a participação desses 
estabelecimentos na economia (SEBRAE, 2014). Nesse contexto, destaca-se a atuação dos 
micros e pequenos empresários no desenvolvimento da economia nacional e na geração de 
empregos. Conforme pode ser constatado por meio de uma pesquisa realizada pelo Sebrae 
com base nos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do 
Ministério do Trabalho (2018), os pequenos negócios foram responsáveis por mais de 47 mil 
empregos formais celetistas no país no primeiro trimestre deste ano (SEBRAE, online). 
É importante observar que nem sempre a geração de renda traz a redução da pobreza de forma 
tão significativa, se esta não for acompanhada com a geração de empregos. É o que salienta 
Melamed, chefe do projeto de crescimento e igualdade do centro acadêmico britânico 
Overseas Development Institute (ODI), afirmando que houve uma notória redução da pobreza 
no Brasil, porém esta deve estar acompanhada da geração de empregos (BBC, 2012). 
As micro e pequenas empresas são importantes para o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil, já que representam cerca de 99% das empresas no país (SEBRAE, 2017). Em face 
do exposto, é necessário desenvolver políticas públicas específicas voltadas a esse setor 
empresarial, que facilitem, por exemplo, o acesso dos pequenos negócios ao crédito. Como 
afirma Muniz e Salgado 

“As micro e pequenas empresas, de certo modo, sempre mereceram menos atenção 
por parte dos formuladores de políticas públicas do que as grandes. Contudo, elas 
são de grande relevância para o desenvolvimento do país, sobretudo para redução 
das desigualdades sociais” (REVISTA DE ECONOMIA MACKENZIE, 
2014/2015). 

Desse modo, a dificuldade de acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas é 
uma realidade no Brasil, fazendo-se necessárias ações que efetivem a inclusão financeira 
deste setor empresarial. Pois, de acordo com a pesquisa realizada pelo Simpi, (Sindicato da 
Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo) apenas 11% do setor privado das MPE´S 
entrevistado conseguiu acesso a linhas de crédito (PORTAL LEI GERAL MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS, 2017). Alguns especialistas no assunto apontam que o estado do 
Paraná, bem como outros estados, assemelha-se ao estado de São Paulo. O gerente da FIEP 
(Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Tercicotti, acrescenta que a dificuldade de se 
obter recursos interfere muito no desenvolvimento dessas empresas e também dificulta as 
operações comerciais (PORTAL LEI GERAL MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2017). 
Diante deste cenário, a inclusão financeira é um assunto que tem se expandido e “vem 
despertando a atenção de agentes econômicos que atuam em nível local e global” (SELA, 
2017, p.79).  Um dos canais para a expansão da inclusão financeira no país são as agências de 
fomento, que atam em quase todos os Estados brasileiros. São instituições financeiras que 
buscam promover o desenvolvimento local e regional através de financiamentos de capital de 
giro e investimentos fixos (BANCO CENTRAL, 2018). 
As agências de fomento têm atuado fortemente na oferta do crédito direcionado e orientado, 
que “além de incentivar o espírito empreendedor, traz consigo a geração de empregos, 
favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento econômico do país” (AMBROZIO; 
COUTINHO; MONTORO E SANTÀNNA, 2009, p. 54). Nesse sentido, o microcrédito tem 
se apresentado como uma poderosa arma de inclusão financeira, visto que no Brasil há uma 
parcela considerável de cidadãos que ainda se encontram à margem do sistema financeiro 
tradicional e, portanto, não tem acesso ao crédito.  
Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar a linha de crédito Microcrédito 
Fácil, ofertado pela Fomento Paraná, bem como relatar os possíveis benefícios oriundos dos 
financiamentos adquiridos pelos microempresários da cidade de Maringá-PR. Apesar de ser 
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um tema bastante amplo e com alto grau de relevância, ainda existem poucos estudos 
realizados nessa área. Nesse sentido, o presente estudo visa analisar e destacar a importância 
da linha de crédito da Agência de Fomento do Paraná, Banco do Empreendedor-Microcrédito 
Fácil, como um instrumento de inclusão financeira aos microempresários na cidade de 
Maringá. A Fomento Paraná foi escolhida por ser um canal de inclusão financeira ativo e com 
influência de crescimento sobre a economia do Paraná, principalmente por meio da linha de 
crédito Microcrédito Fácil, que é ofertada aos micro e pequenos empreendimentos. Já o 
município de Maringá foi selecionado para a análise haja vista que o mesmo foi eleito uma 
cidade com cultura empreendedora forte e se encontra entre as 10 melhores cidades do Brasil 
para se empreender (O DIÁRIO, 2017).  
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A DIFICULDADE DE ACESSO AO 
CRÉDITO. 
O Brasil é um país emergente, que busca crescer e alavancar sua oferta de empregos, bem 
como melhorar as condições de vida a todos. Para tanto, se faz necessário investir na 
economia do país, na industrialização e criação de empresas e ainda, na facilitação de crédito 
e de incentivo fiscal, a fim de criar empregos e movimentar a economia (BARRUCHO, 
2012). 
Nesse sentido, é importante destacar o quanto os microempresários necessitam de políticas 
públicas que facilitem e permitam o incremento à inclusão financeira. Pois, uma adequada 
inclusão financeira aumenta a possibilidade de que os seus negócios consigam emergir no 
mercado e contribuam para uma expansão econômica de sua região. Segundo Baron e Shane 
(2007) geralmente os empresários que estão iniciando um negócio necessitam de um capital 
de baixo valor, o que demonstra a importância da atuação do microcrédito. 
As micro e pequenas empresas brasileiras representam uma fatia de 27% do PIB nacional 
(BRASIL, 2016), sendo que 53% do PIB se concentra no setor de comércio, 36% no setor de 
serviços e 22% do PIB no setor de indústria. Isso mostra o quão necessário se faz oferecer 
incentivo a este setor empresarial, para que a economia do país seja cada vez mais 
incrementada pela atuação dessas instituições (SEBRAE, 2017).  
Esse público tem desempenhado um papel importante no que diz respeito a diminuição do 
desemprego no país, pois representam um total de 6,4 milhões de estabelecimentos 
(SEBRAE, 2018). Foram responsáveis, em fevereiro deste ano, por cerca de 90% dos 
empregos, com registro em carteira, o que representa cerca de 65% dos estabelecimentos que 
estão ativos. Dessa maneira, acabam empregando, aproximadamente 29% dos trabalhadores 
do setor privado. Na última década o número de microempresas aumentou cerca de 50,8% e 
um dos setores que mais se destaca é o setor de serviços. Segundo Salvador Abrantes Neto, 
Coordenador Geral de Cadastro, Identificação Profissional e Estudos, do Ministério do 
Trabalho, os estados do Paraná, São Paulo e Goiás, têm se sobressaído nesse quesito (MB 
NEWS, 2018). 
No ano de 2006, foi aprovada a Lei de Micro e Pequenas Empresas, que foi um novo Estatuto 
Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Esta lei foi instituída pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e veio estabelecer normas gerais relativas 
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às Microempresas (ME) e às 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, nos termos dos artigos 146, 170 e 179 da Constituição Federal. Esta 
lei representou um grande avanço para essas empresas, pois simplificou muitos processos e 
desburocratizou o processo de abertura, alteração e encerramento de micro e pequenas 
empresas, facilitou ainda, o acesso ao crédito, que até então era muito mais restrito e quase 
inacessível a esses pequenos empreendimentos. Houve também a regulamentação do 
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Microempreendedor Individual (MEI), bem como a instituição e adesão do Programa Simples 
Nacional, que categorizou os rendimentos de cada empresa e instituiu uma tributação 
diferenciada de acordo com o faturamento de cada uma, facilitando assim, a vida destas 
organizações. (SEBRAE, 2007) 

Essa lei foi concebida com ampla participação da sociedade civil, entidades 
empresariais, Poder Legislativo e Poder Executivo e já atravessou quatro rodadas de 
alteração, sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a 
competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras, como 
estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da 
informalidade e fortalecimento da economia (SEBRAE, 2018). 

No estabelecimento da Lei Complementar nº 123 de 2006 citada anteriormente, existe uma 
classificação no qual as micro e pequenas empresas se enquadram e que se refere ao 
faturamento. O Sebrae utiliza, também, a classificação por número de funcionários. É 
importante destacar que por efeito da Lei Complementar n° 155/2016, foram estabelecidos os 
novos limites anuais de faturamento, até R$4,8 milhões para as pequenas empresas e R$81 
mil para o MEI (Microempreendedor Individual). As tabelas a seguir mostram a classificação 
das empresas de acordo com o faturamento e de acordo com o número de funcionários. 

 
Tabela 01 -  Classificação do MEI e das Micro e pequenas empresas pelo 

faturamento  
PORTE FATURAMENTO BRUTO ANUAL 
Microempreendedor Individual (MEI) Até R$81.000,00  

MPE 
Microempresa (ME) Até R$360.000,00  

Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
Acima de R$360.000,00 até R$4,8 
milhões 

 FONTE: Simples Nacional (2018). 
 

Tabela 02 - Classificação das Micro e Pequenas Empresas pelo número de 
funcionários 

PORTE 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

INDÚSTRIA 

Microempresa (ME) Até 9 empregados Até 19 empregados 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte De 50 a 99 empregados 
De 100 a 499 
empregados 

Grandes Empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 
Fonte: SEBRAE-NA/Dieese. 

  
Conforme mostra as tabelas, dentre os pequenos negócios tem-se o MEI (Microempreendedor 
Individual), a ME (Microempresa) e a EPP (Empresa de Pequeno Porte). O MEI é formado 
por apenas um empresário, sem sócios, realiza uma das 400 atividades permitidas pela 
legislação e é optante pelo Simples Nacional (Simei), surgindo como um meio de trazer 
formalização aos empreendimentos. As ME´s seguem o regime de tributação pelo Simples 
Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido e devem fazer um registro na Junta Comercial, 
possuindo no caso de indústria até no máximo 19 empregados. Já as EPP´s seguem as mesmas 
regras das Microempresas, alterando o faturamento que passa a ser até R$4,8 milhões, com no 
máximo 99 empregados e não podem ter apenas um sócio (SEBRAE, 2017). 
Diante da grande participação das Micro e Pequenas Empresas na economia do país, que 
segundo o Sebrae (2017) correspondem a um total de 99% das empresas brasileiras, é 
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pertinente dispor de uma atenção maior voltada a políticas públicas que incentivem a inclusão 
financeira desse segmento empresarial.  
Segundo o IPEA (2010), os pequenos negócios não conseguem suprir suas necessidades pela 
estrutura bancária do Brasil. Embora muitas iniciativas têm buscado melhorar essa situação 
através da atuação do Sebrae, da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e do Programa 
Microempreendedor Individual, o presidente do Ipea, Pochmann, afirma ainda ser 
insuficiente. Pochmann afirma que o número de instituições financeiras são poucas, 
comparadas a outros países, e que deveriam ser elaboradas políticas públicas mais eficazes 
voltadas a esse público que possui dificuldade de acesso ao crédito. 
De acordo com Stiglitz e Weiss (apud Zica, Martins e Chaves, 2008), esse tema é 
imprescindível ao desenvolvimento econômico de qualquer país. 

O acesso ao crédito é uma das mais importantes ferramentas para o desenvolvimento 
econômico de um país. Sem a obtenção de recursos, as empresas diminuem sua 
capacidade produtiva e de investimento, reduzem os patamares de faturamento e de 
geração de emprego e renda, o que acaba contribuindo para o aumento da 
mortalidade da micro e pequenas empresas (STIGLITZ; WEISS apud ZICA; 
MARTINS; CHAVES, 2008). 
 

De acordo com Moraes (2006) as grandes dificuldades no acesso ao crédito encontradas pelos 
micro e pequenos empresários estão nas altas taxas de juros do crédito bancário, nas 
necessidades de se fornecer garantias reais, na grande quantidade de documentos exigidos e 
nas certidões negativas. Isso torna o processo burocrático, nas análises cadastrais e de crédito, 
e para os empresários são, de certa forma, exageradas.  
Outra situação que leva as micro e pequenas empresas a terem dificuldade de acesso ao 
crédito é a dependência dos recursos financeiros de curto prazo, o que as leva, muitas vezes, a 
aceitar financiamentos a juros muito altos, devido aos seus compromissos de curto prazo que 
necessitam ser quitados. Também existe a questão de mudança de banco para se tentar algum 
financiamento, que causa um gasto enorme para a empresa, com custo de abertura de conta e 
serviços bancários, além de ser uma primeira análise de crédito, dificultando ainda mais o 
processo para os pequenos negócios (MORAES, 2006). 
Pesquisa realizada pelo Sebrae (2017) conseguiu demonstrar que dos empresários que 
tentaram adquirir novos empréstimos, 82% encontraram obstáculos para obtê-lo, sendo que as 
principais dificuldades encontradas pelos micro e pequenos empresários, no período de 2015 a 
2017, foram as altas taxas de juros e a falta de garantias reais. A redução de juros e a redução 
da burocracia são os fatores que a grande maioria dos pesquisados pensava que poderia ser 
facilitado para se ter acesso ao crédito. 
 
2.2 O MICROCRÉDITO E AS AGÊNCIAS DE FOMENTO COMO INSTRUMENTOS DE 
INCLUSÃO FINANCEIRA 
É importante compreender como a dificuldade de acesso ao crédito pelas MPE´S pode ser 
reduzida por meio da inclusão financeira. Santos (2014, p.121) afirma que a inclusão 
financeira é “amplamente definida como o acesso e a utilização de serviços financeiros 
apropriados, acessíveis e a preços adequados para todos”. 
Já para Luiz Carlos Trabuco Cappi, no prefácio do livro de Barder e Savoia (2013) a inclusão 
financeira é um tema que tem se expandido nas grandes instituições financeiras públicas e 
privadas e para ele se define como “a inserção das pessoas de renda mais baixa ao universo de 
meios e recursos apropriados para a guarda, alavancagem e administração do dinheiro”. É um 
processo que faz com que a base da pirâmide tenha acesso ao consumo e gere crescimento 
econômico e social. 
Sela (2017) afirma que a origem da inclusão financeira se deu através do microcrédito, que 
tem seu marco inicial na década de 70, com Muhammad Yunus, professor de economia. Ao 
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perceber a necessidade que Bangladesh estava passando pela escassez de produtos, e que as 
pessoas mais pobres não tinham acesso aos bancos comerciais para investir em seus negócios, 
Yunus começou a emprestar dinheiro para 42 mulheres, as quais começaram a produzir 
banquinhos e sustentar suas famílias (BANCO CENTRAL, 2002). 
Diante disso, ao demonstrar a confiança que poderiam ter na população pobre ao conceder o 
crédito, por efetuarem seus pagamentos em dia, além dos seus negócios irem evoluindo, 
Yunus conseguiu o apoio dos bancos e então criou o chamando banco dos pobres, o Banco 
Grameen, em 1983. O que já foi replicado em mais de 30 países no mundo e houve acesso da 
população pobre ao crédito, permitindo a tentativa de a população mais carente ter as mesmas 
oportunidades que os mais favorecidos economicamente (BANCO CENTRAL, 2002). 
De acordo com o Banco Central, o microcrédito vem evoluindo e no Brasil inicia-se em 1973, 
sendo um dos primeiros países (destacando a região do Nordeste, especificamente nos 
municípios de Salvador e Recife) que iniciam o microcrédito no setor urbano informal, por 
meio do Programa UNO (União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações). 
Segundo Rezende (2002), o microcrédito vem obtendo papel significativo no que diz respeito 
à geração de renda e emprego, auxiliando no combate à pobreza e favorecendo, dessa forma, a 
democratização do acesso ao crédito. Nesse contexto, depreende-se por microcrédito 

A concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais e 
microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por não 
terem como oferecer garantias reais. É crédito destinado à produção (Capital de giro 
e investimento) e é concedido com o uso de metodologia específica (REZENDE, 
2002, p. 15). 

O microcrédito é um crédito direcionado a um determinado setor da economia, para 
empreendedores de baixa renda, como empreendedores informais e microempresa. Diante 
disso, segue uma metodologia específica, que se diferencia de outros créditos concedidos 
pelos bancos comerciais, sendo assim um crédito produtivo. Além disso, o microcrédito não 
necessita ter garantias reais, podendo ser substituído para o aval solidário, que seriam três ou 
mais pessoas que possuem seus pequenos negócios se reúnem e assumem o crédito de todo o 
grupo, ou um avalista/fiador que atenda as prescrições estabelecidas por cada instituição 
financeira que irá realizar a análise do crédito. E é um crédito orientado através do agente de 
crédito que visita o empreendimento, faz um diagnóstico da situação financeira da empresa e 
a real necessidade do cliente, sendo o ponto de intermediação entre o investidor e o cliente 
(BANCO CENTRAL, 2002). 
Pode-se compreender que o microcrédito visa facilitar o acesso ao crédito pelos 
empreendedores de baixa renda e que não têm participação ao sistema financeiro nacional 
tradicional. É um processo ágil e simplificado, sem muitas burocracias, que tende a liberar 
recursos com prazos de amortização de curto prazo, sem necessidade de garantias reais. A 
utilização do crédito concedido é destinada ao empreendimento, sem desvios de finalidade. 
Entre as principais instituições financeiras no Brasil que praticam o microcrédito estão, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, Banco 
do Nordeste (SEBRAE, 2018). Ademais, o microcrédito pode ser operacionalizado, ainda, por 
meio das Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento (objeto do presente estudo), 
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCMEPPs) e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).  
Com o intuito de realizar financiamentos de capital de giro e investimentos fixos aos 
empreendimentos, sejam para profissionais liberais ou micro e pequenas empresas da 
indústria, comércio, prestação de serviços, as agências de fomento são instituições que 
buscam promover o desenvolvimento local e regional nas unidades da Federação onde estão 
localizadas, estimulando o aumento da renda, geração de mais empregos, incrementando, 
dessa forma, positivamente a economia nos vários setores empresariais (BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2018). 
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As agências de Fomento executam suas funções semelhantemente aos de uma instituição 
financeira comum, pois o maior objetivo entre elas é o lucro, mas diferem no que diz respeito 
ao seu controlador que é o Estado, e atuam de acordo aos princípios da administração pública 
(GALVÃO, 2012). Diante disso, segundo Galvão (2012, p.34) “suas atividades devem 
beneficiar interesses que tenham relevância pública, mesmo que isto se dê, por exemplo, na 
concessão direta de crédito a uma empresa privada”. 
De acordo com o Banco Central, é importante destacar a Resolução Nº 2.828 de 2001, que 
define o funcionamento e constituição das agências de fomento, e que cada unidade da 
Federação só pode ter uma única agência de fomento e o controlador deve manter fundo de 
liquidez equivalente, no mínimo, à 10% de suas obrigações, e estes recursos deverão estar 
aplicados em Títulos Públicos Federais. 
Conforme informações emitidas pelo Banco Central do Brasil (2018) existem 16 agências de 
fomento espalhadas pelo país. E, segundo reportagem emitida pelo G1, em fevereiro de 2017, 
no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a agência de fomento “é uma das 
opções mais baratas do mercado para se capitalizar”, sendo assim, uma forma de incentivo e 
benefício aos micro e pequenos empresários terem acesso ao crédito de forma mais simples 
quando comparado aos bancos comerciais. 
As agências de fomento, através de suas linhas de crédito, como o microcrédito, por exemplo, 
conseguem atender aos micro e pequenos empresários com condições acessíveis e favoráveis, 
sendo uma delas, não exigência de garantia real (FOMENTO PARANA, 2018). Com isso, 
desempenham um importante papel no que se refere ao desenvolvimento econômico e social 
dos estados as quais cada uma está inserida (GALVÃO, 2012). 
 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e descritiva. Para Bardin 
(2016), a pesquisa qualitativa é “válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas 
sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”. 
Flick (2004) acrescenta que a pesquisa qualitativa se diferencia da pesquisa quantitativa por 
envolver reflexões sobre a pesquisa, vários métodos e abordagens, pontos de vista subjetivos e 
conter perspectivas dos participantes. O método descritivo consiste basicamente em descrever 
os aspectos da população ou situação pesquisada, podendo ser aplicadas algumas ferramentas 
determinadas, como questionários e observação sistemática (GIL, 2002). 
O levantamento de dados aconteceu por meio de pesquisa documental e entrevistas. Entende-
se por pesquisa documental aquela que acontece por meio do estudo de documentos de 
natureza diversa, os quais não tenham recebido um tratamento analítico e que haja a 
possibilidade de reexaminá-los com o intuito de encontrar novas interpretações 
complementares (GODOY, 1995). Para tanto, a pesquisa documental foi realizada por meio 
de documentos e relatórios emitidos pela instituição financeira aqui estudada.  
Ademais, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com empresários maringaenses que 
conseguiram ter acesso aos financiamentos concedidos pela Agência de Fomento do Paraná. 
Para Flick (2004) a entrevista semiestruturada constitui um método com a presença de 
questões abertas realizadas pelo entrevistador, e devem ser respondidas pelo entrevistado de 
forma livre, cabendo ao entrevistador fazer a mediação entre perguntas e respostas e ter 
sensibilidade para o progresso da entrevista. Foram entrevistados cinco empreendedores que 
se enquadram no setor das microempresas, entre o período de 17 a 30 de julho de 2018. 
Também foi realizada uma breve entrevista com a Gerente da Sala do Empreendedor e com a 
Coordenadora de Operações Micro e Pequenas Empresas da Fomento Paraná, ambas no mês 
de julho de 2018. 
A análise de dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, que, para Bardin (1977), 
significa “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
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procedimentos, [...] indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas mensagens”. Mais do 
que isso, a análise de conteúdo abrange um conjunto de técnicas de análise, cuja finalidade se 
dá em descrever o conteúdo incutido nas entrelinhas, por meio do um método sistematizado 
(BARDIN, 1977). 
 
4 ANÁLISE DE DADOS 
Como visto, as agências de fomento atuam como instrumentos de inclusão financeira. 
Atualmente existem 16 agências espalhadas pelo Brasil (BANCO CENTRAL, 2018). Tendo 
em vista que em cada unidade de federação só pode haver uma agência de fomento, no 
Paraná, tem-se a Fomento Paraná, que “é uma instituição financeira de economia mista 
organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado com capital social 
majoritariamente pertencente ao Estado do Paraná.” (FOMENTO PARANÁ, 2018). Assim 
como as outras instituições financeiras, a Fomento Paraná também é regida pelas normas do 
Banco Central.  
Em Maringá existem duas redes ativas de atendimento da Fomento Paraná. Uma em parceria 
com a Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), que conta com um escritório 
para atendimento ao público em geral, e a outra em parceria com a Prefeitura de Maringá, na 
qual o atendimento se encontra na Sala do Empreendedor.  
A Fomento Paraná atua na oferta do microcrédito, como importante ferramenta de inclusão 
financeira aos empreendimentos que faturam até R$360.000,00 de receita bruta anual. Na 
visão da gerente responsável pela Sala do Empreendedor, Cássia Mendonça, o “microcrédito 
é uma fonte alternativa de recursos aos pequenos empreendedores, formais e informais, como 
instrumento de transformação na economia local. Ele impulsiona e viabiliza a geração de 
renda e empregos no município.” 
A linha de microcrédito da Fomento Paraná, que constitui o presente estudo, chama-se Banco 
do Empreendedor – Microcrédito Fácil, e destina-se a pessoas físicas que estão iniciando um 
empreendimento ou que já atuam no mercado, bem como para pessoas jurídicas, que não 
ultrapassem o faturamento bruto anual de R$360 mil. Pode ser financiado para aquisição de 
máquinas e equipamentos, reforma e ampliação. De modo geral, o recurso pode ser aplicado 
para investimentos fixos e para capital de giro. Os valores máximos de financiamentos 
chegam até R$ 20.000,00, com prazo máximo de até 36 meses, incluindo até 3 meses de 
carência (FOMENTO PARANÁ, 2018). 
De acordo com Rezende (2002), o microcrédito contribui no combate à pobreza e auxilia na 
democratização do acesso ao crédito. Nesse sentido, a atuação da Fomento Paraná com a linha 
de microcrédito tem sido de muita relevância, pois tem impactado positivamente não só em 
geração de renda, mas também de empregos, cooperando com a economia local e regional. 
Isso pode ser sustentado pela entrevista feita com a Coordenadora de Operações Micro e 
Pequenas Empresas da Fomento Paraná, Carla Stoffel, que afirmou:  

Antes de mais nada, entendo o Microcrédito como uma ferramenta de efeito 
multiplicador. Os recursos nesta modalidade de crédito não impulsionam 
apenas o crescimento do empreendimento em questão, mas também de toda 
uma comunidade, a partir da movimentação da economia local. Além disso, 
por muitas vezes o Microcrédito representa a única porta de entrada 
disponível ao pequeno empreendedor no acesso ao sistema bancário, com 
taxas, prazos, e garantias mais adequadas à realidade desse porte de negócio 
(STOFFEL, 2018). 

Realmente, o que aponta a coordenadora Stoffel é uma realidade em que os microempresários 
enfrentam, a dificuldade de acesso ao crédito. O presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), Pochmann, aponta que deveriam ser melhoradas e ampliadas políticas 
públicas voltadas a esse público que possui dificuldade de acesso ao crédito (IPEA, 2010). 
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Diante disso, a atuação da Fomento Paraná faz com que muitos microempresários sejam 
alcançados. 
No que tange à linha de crédito em análise, a Fomento Paraná já liberou R$390.623.633,02 
em todo o Estado do Paraná. Na cidade de Maringá, o valor chegou a R$4.338.923,26, até o 
primeiro semestre deste ano, como demonstrado na Tabela 03, representando 602 contratos de 
microcrédito. 

Tabela 03 – Valores liberados pelo Microcrédito Fácil, em Maringá-PR 
MICROCRÉDITO FÁCIL 

MARINGÁ-PR 
PESSOA 
FÍSICA 

PESSOA 
JURÍDICA 

 

TOTAL 

N° de Contratos 209 393 602 
Valor dos Contratos R$719.589,18 R$3.619.334,08 R$4.338.923,26 

Média R$3.443,01 R$9.209,50 R$7.207,51 
Moda R$5.000,00 R$15.000,00 R$5.000,00 

Valor mais baixo R$293,19 R$700,00  
Valor mais alto R$10.000,00 R$20.000,00 

Fonte: Elaborada com base no banco de dados disponibilizados pela Fomento Paraná, 2018. 
Dos 602 contratos negociados, 393 contratos foram para pessoas jurídicas (foco do presente 
estudo), o que constitui um valor de R$3.619.334,08. Dos valores analisados, através do 
banco de dados da Fomento Paraná, obtém-se uma média de financiamento no valor de 
R$9.209,50. A moda dos contratos foi no valor de R$15.000,00 para pessoa jurídica (60 
contratos foram negociados neste valor). Os financiamentos mínimos registrados para esse 
público são de R$700,00 e o valor máximo de R$20.000,00. 
Visto que o microcrédito é uma importante ferramenta de inclusão financeira aos micro e 
pequenos empresários, que são responsáveis por uma fatia de 27% do PIB nacional (BRASIL, 
2016), a Fomento Paraná tem contribuído, por meio da linha de microcrédito, para o acesso 
desses microempresários ao crédito. Sem a necessidade de apresentar garantia real, com 
prazo, taxas de juros e carências acessíveis, por meio da linha de crédito analisada, a Fomento 
Paraná facilita o desenvolvimento dessas empresas, que muitas vezes não conseguem certas 
vantagens com os bancos comerciais. Pois, segundo Moraes (2006), as grandes dificuldades 
encontradas pelos micro e pequenos empresários estão nas altas taxas de juros e a necessidade 
de apresentação de garantias reais, o que engessa o processo. Nesse sentido, verifica-se, 
portanto, a importância dessa linha aos empreendedores como um canal facilitador de 
inclusão no mercado financeiro. 
Para auxiliar na coleta e análise de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
cinco microempresários de Maringá que realizaram financiamentos da linha de microcrédito, 
pela Fomento Paraná no período de abril de 2015 a junho de 2017, envolvendo os setores de 
comércio, indústria e prestação de serviços. 
As entrevistas pretenderam analisar os benefícios que a linha de crédito Microcrédito Fácil da 
Agência de Fomento do Paraná proporcionou aos microempresários na cidade de Maringá-
PR. A Tabela 04 apresenta os dados dos empreendimentos participantes das entrevistas.  

Tabela 04 – Dados dos empreendimentos entrevistados 
 

CÓDIGO DO 
ENTREVISTADO 

 

SETOR DE 
ATIVIDADE 

ANO DO 
FINANCIA

MENTO 

 

TEMPO DE 
MERCADO 

 

VALOR 
ADQUIRIDO 

Empresário 1 Indústria 2015 8 anos R$15.000,00 
Empresário 2 Comércio 2016 5 anos R$20.000,00 
Empresário 3 Comércio 2016 6 anos R$18.600,00 
Empresário 4 Comércio 2016 2 anos e meio R$14.700,00 
Empresário 5 Serviços 2017 7anos R$13.868,00 

 Fonte: Elaborada pelas autoras, 2018. 
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Os microempresários entrevistados estão, no mínimo, há dois anos atuando no mercado 
maringaense, e conheceram a Fomento Paraná através de terceiros. Nenhum dos empresários 
mencionou ter conhecimento da instituição financeira por meio de propagandas ou 
divulgações diretamente da Fomento Paraná - “Não vejo uma divulgação pela Fomento” 
(EMPREÁRIO 5). A fala do Empresário 5 evidencia a necessidade de ser mais divulgada a 
atuação da agência no município de Maringá- PR. O Empresário 4, acrescenta que “quanto 
maior for a área de atuação da Fomento Paraná, melhor será para a economia local”, pois, 
investir nessa fatia de mercado traz consequentemente retorno econômico, já que as micro e 
pequenas empresas representam 99% das empresas brasileiras segundo Sebrae (2017).  
Dentre as finalidades para a aquisição dos financiamentos estão: reformar seus negócios, 
ampliar o mix de produtos, capital de giro, compra de equipamentos. O Empresário 2, que 
financiou o valor máximo permitido pela linha (R$20.000,00), afirmou: “o microcrédito me 
ajudou muito, na visibilidade e ambiente mais agradável ao consumidor e deu mais 
credibilidade ainda de nossos serviços”. Em unanimidade, os empresários mencionaram que a 
opção pela Fomento Paraná se deu pelo fato de ser a instituição financeira que possuía as 
taxas de juros mais baixas em relação aos bancos comerciais, fato corroborado pelo G1 
(2017), que abordou que o meio mais barato para os empresários se capitalizarem é a agência 
de fomento.  
Vale ressaltar que as maiores facilidades encontradas no processo para adquirir os 
financiamentos foram as taxas de juros mais baratas do que as disponibilizadas no mercado, 
“e o contato com o agente de crédito que facilitou o esclarecimento das dúvidas” 
(EMPRESÁRIO 3). Segundo o Banco Central (2002), o papel do agente de crédito é ser 
justamente o intermediador, que visita o local e realiza um atendimento orientado, facilitando, 
dessa forma, o processo. 
Uma dificuldade apontada pelo Empresário 4 “é arrumar um fiador para o processo”. Já o 
Empresário 3 afirmou que “a maior dificuldade está no processo de levantamento de 
documentos, o que não considero exagerado, porém é o que nos dá mais trabalho para juntar”. 
Mesmo sendo evidenciados pelo Sebrae (2017), de que as maiores dificuldades encontradas 
pelos microempresários são as altas taxas de juros e exigência de garantia real, nessa pesquisa 
percebeu-se que a exigência de avalista e muitos documentos também dificultam o processo. 
Foi notável o aumento do faturamento da maioria das empresas pesquisadas, bem como o 
número de funcionários, permitindo dessa forma um crescente desenvolvimento nas empresas 
e movimentação da economia local. É o que destaca o Empresário 1. 

Se não tivéssemos adquirido daquela vez, se não tivéssemos feito a reforma, 
acredito que não estaríamos mais no mercado hoje. E foi incrível, mudamos a 
empresa, reformamos, e praticamente dobrou o faturamento, o movimento 
aumentou muito, e o número de funcionários também teve que aumentar, na 
época a gente estava com três, quatro funcionários, hoje a gente está com sete 
(EMPRESÁRIO 1).  

A Fomento Paraná atuando com o microcrédito, traz não apenas a geração de renda, mas 
também de emprego, e isso, segundo BBC (2012), favorece na redução da pobreza, pois para 
de fato ocorrer deve estar acompanhada de geração de empregos. Além disso, os empresários 
entrevistados reconheceram essa linha de microcrédito como algo que faz a diferença para 
seus negócios. Os empresários indicam a instituição para outros empresários, conforme afirma 
o Empresário 4 “Com certeza, para os microempresários é a instituição mais adequada, tanto 
pelas taxas mais baixas, como também pela facilidade para requerer o financiamento”. 
Diante do exposto, é notável a influência e poder transformador que a Fomento Paraná traz 
para desenvolver a economia local e regional, “a Fomento Paraná veio para agregar ao 
microempresário, fortalecendo o comércio local, como nos bairros e cidades” 
(EMPRESÁRIO 2). 
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A agência de Fomento Paraná, vem funcionando desde 1999, autorizada pelo Banco Central, 
e vem fomentando o cenário econômico do Paraná e permitindo o acesso ao crédito pelos 
pequenos negócios, é o que evidencia o diretor presidente da Fomento Paraná, Vilson 
Andrade, afirmando em um informativo interno da Fomento Paraná que “o microcrédito 
representa uma ajuda muito grande para os pequenos negócios, considerando que os valores 
contratados são muito baixos e num segmento no qual o mercado financeiro de uma forma 
geral não atua” . 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
É notável a grande dificuldade do acesso ao crédito pelos microempresários, haja vista que a 
grande maioria não consegue ser inseridos ao sistema financeiro tradicional de crédito. As 
maiores dificuldades apontadas são o excesso de burocracia, bem como as altas taxas de juros. 
Essa dificuldade vem sendo entendida pelos governos e sociedade como um problema 
público, e tem despertado a necessidade de serem elaboradas políticas públicas de inclusão 
financeira voltadas a esse público, como é o caso do microcrédito. Nesse contexto, o presente 
artigo buscou analisar a linha de crédito Microcrédito Fácil ofertada pela Fomento Paraná aos 
microempresários na cidade de Maringá-PR.  
A Fomento Paraná pode ser vista como um importante canal de inclusão financeira, 
proporcionando taxas mais baixas do que as praticadas pelos bancos comercias, com menor 
burocracia e sem a necessidade de apresentar garantias reais. Por meio da linha de crédito 
analisada, a instituição tornou possível o acesso ao crédito por parte dos microempresários de 
Maringá. O estudo mostra que os efeitos com o microcrédito não só permitiram aos 
microempresários alavancar seus negócios, como também, contribuíram para o 
desenvolvimento da economia local e regional, por meio da geração de empregos e renda.  
Cumprindo com os objetivos propostos, o artigo contribuiu no sentido de fomentar reflexões 
acerca da temática, mostrando a importância do acesso ao crédito por parte de micro e 
pequenas empresas, bem como apresentando a agência de fomento e o microcrédito como 
instrumentos de inclusão financeira. O artigo abre caminho para novos estudos, haja vista que 
podem ser desenvolvidas pesquisas sobre a atuação da Fomento Paraná, por meio da linha de 
crédito Microcrédito Fácil, em outros municípios do Estado, bem como no Estado como um 
todo. Ademais, estudos futuros podem ter como foco o microcrédito ofertado por outras 
agências de fomento, localizadas em outros estados brasileiros.  
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RESUMO 
 

As agências de fomento são um dos canais que contribuem para a expansão da inclusão 
financeira no Brasil. Diante da importância dessas instituições, o presente artigo teve por 
objetivo analisar a atuação da Fomento Paraná como instituição de fomento à inclusão 
financeira de micro e pequenos empreendimentos no estado do Paraná. A pesquisa se 
caracterizou como um estudo de cunho qualitativo e descritivo, realizado por meio de 
pesquisa documental, que utilizou de informações disponíveis no sítio da instituição estudada, 
bem como de um banco de dados fornecido pela Fomento Paraná. Os dados foram coletados 
no mês de julho de 2018 e posteriormente, foram analisados através da análise de conteúdo. O 
estudo mostra que a Fomento Paraná atua como um importante canal de inclusão financeira 
no Estado. Por meio de suas 42 linhas de crédito ofertadas em quase todos os municípios do 
Paraná, a instituição injetou R$838.787.480,02 na economia paranaense, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social. O microcrédito se apresenta como a linha de crédito de 
maior relevância. 
 
Palavras-chave: Inclusão financeira. Linhas de Crédito. Fomento Paraná.  
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1 INTRODUÇÃO 
  
 A inclusão financeira no Brasil é um assunto atual e de grande importância, que 
necessita ser revisto pelas autoridades cabíveis, como é o caso do Estado, juntamente com a 
sociedade civil. Muitos micro e pequenos negócios não prosperam devido à falta de acesso ao 
crédito pois, no momento de abertura da empresa, é essencial que haja capital financeiro, 
tanto próprio como de terceiros. Neste cenário, as micro e pequenas empresas representam 
cerca de 13,9 milhões de microempreendimentos, os quais empregam metade da população 
brasileira economicamente ativa (BARONE et. tal, 2002). Mais do que isso, as micro e 
pequenas empresas brasileiras representam uma fatia de 27% do PIB nacional, o que mostra o 
quão necessário se faz oferecer incentivo a estas organizações, para que a economia nacional 
seja cada vez mais incrementada por essas instituições (BRASIL, 2016).  

 Neste contexto, o apoio financeiro é um fator determinante para que a empresa se 
estruture e possa concorrer de forma livre e igualitária em meio aos seus concorrentes. A 
Inclusão financeira se faz necessária para o desenvolvimento econômico, tendo em vista a 
representatividade dos micro e pequenos negócios citados acima, afim de que haja 
possibilidades de inserção para aqueles que se encontram a margem do sistema financeiro 
atual, e consequentemente, possam incrementar a economia com geração de mais renda e 
mais empregos para o Brasil (BARON; SHANE, 2007). 

Nesta perspectiva, um país que deseja ser economicamente desenvolvido, não pode ser 
governado, sem que haja uma preocupação do Estado e sociedade, em pensar políticas 
públicas que promovam e fomentem a inclusão financeira em todos os seus setores da 
economia. A inclusão financeira é entendida pelo Banco Central como “o processo de efetivo 
acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades, 
contribuindo com sua qualidade de vida”. Mais do que isso, a inclusão financeira tem o papel 
de melhorar as condições de vida dos cidadãos, bem como fortalecer os agentes econômicos 
envolvidos (BCB, 2010). 
 Neste cenário, é evidente o quão importante é a prospecção da inclusão financeira, 
tendo em vista sua atuação direta na redução da pobreza e das mazelas sociais. Além do mais, 
a inclusão financeira contribui para o desenvolvimento da indústria financeira, bem como 
melhoria a qualidade de vida das pessoas e, ainda, para estimular o crescimento econômico. 
(BCB, 2010)  
 Dessa forma, a inclusão financeira possui alguns instrumentos de integração financeira 
e de desenvolvimento social, que visam levar o crédito a todos os grupos da sociedade. Um 
desses instrumentos é o Microcrédito, que é destinado ao atendimento dos grupos que estão 
fora do sistema financeiro tradicional, mas que também precisam de um subsídio financeiro 
de acordo com suas necessidades (BCB, 2010). Segundo o Banco Central (2015), o 
Microcrédito é definido pela Resolução nº 4.152, de 30/10/2012 como, “... a operação de 
crédito realizada com o empreendedor urbano ou rural, pessoa natural ou jurídica, 
independentemente da fonte dos recursos...”. O Microcrédito é entendido como “um crédito 
de pequena quantia concedido a pessoas com negócio próprio, de pequena escala, e que será 
pago fundamentalmente com o produto da venda de bens e serviços oriundos desse negócio” 
(BCB, 2010). 
 Neste sentido, o Microcrédito, por ser um instrumento de inclusão financeira, visa 
minimizar as barreiras existentes no mercado, onde muitos empresários afirmam que uma 
grande dificuldade para iniciarem um negócio é a dificuldade de se levantar um capital. Mais 
do que isso, para os investidores, há algumas condições que dificultam a análise de crédito e 
até mesmo a veracidade do empreendimento, ocasionando problema de assimetria de 
informações e a incerteza de informações no início do negócio (BARON E SHANE, 2007). 
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Dentre os canais de acesso à inclusão financeira, se encontram as agências de fomento, 
entendidas como intuições financeiras responsáveis pelo financiamento de capital fixo e de 
giro, que surgem sem qualquer vínculo com instituições antecessoras. (GALVÃO, 2012). No 
âmbito do Estado do Paraná, a Fomento Paraná atua como agência de fomento vinculada ao 
Governo do Estado do Paraná, para a promoção de inclusão financeira no estado, 
principalmente, junto aos micro e pequenos empreendimentos. Neste sentido, faz-se 
necessário este estudo, para que haja um melhor entendimento sobre a atuação da Fomento 
Paraná, bem como seu impacto na promoção da inclusão financeira da sociedade civil 
paranaense, tendo em vista que muitos empresários, principalmente os micro e pequenos 
empreendedores, afirmam que uma grande dificuldade existente para iniciar um negócio é a 
dificuldade de se levantar um capital. Logo, este estudo é indispensável para difundir a 
importância da atuação das agências de fomento, como propulsoras de inclusão financeira à 
comunidade jovem que deseja empreender e abrir seu próprio negócio, mesmo não tendo 
recursos suficientes para tal. 

A partir da situação apresentada, o problema de pesquisa deste estudo, busca 
responder: Como a Fomento Paraná promove a inclusão finaneira junto aos micro e pequenos 
empreendedores paranaenses? Para atender o problema de pesquisa estabelecido, apresenta-se 
o seguinte objetivo: analisar a atuação da Fomento Paraná como instituição de fomento à 
inclusão financeira de micro e pequenos empreendimentos no estado do Paraná. 
 
 
2 AGÊNCIAS DE FOMENTO COMO CANAL DE INCLUSÃO FINANC EIRA 
 

A inclusão financeira é entendida pelo Banco Central como o “processo de efetivo 
acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades, 
contribuindo com sua qualidade de vida”. Mais do que isso, a inclusão financeira tem o papel 
de melhorar as condições de vida dos cidadãos, bem como fortalecer os agentes econômicos 
envolvidos. (BCB, 2010). À medida que facilita o acesso da população aos serviços 
financeiros, a inclusão financeira agrega ao mercado financeiro uma faixa de indivíduos 
localizada na base da pirâmide de renda. Ao agregar ao mercado financeiro uma gama de 
indivíduos com menor renda, tem-se uma maior inclusão social e, consequentemente, um 
melhor desenvolvimento econômico. 

Incluir financeiramente indivíduos que estão à margem do sistema financeiro atual, 
tem sido um assunto debatido pelo Banco Central do Brasil, em parceria com o SEBRAE, 
desde a década de 1990, por meio de fóruns anuais que promoveram a integração entre atores 
(do governo, do mercado, bem como fomentadores e estudiosos), visando debater assuntos 
relevantes para a formação da agenda de inclusão financeira no país. Os fóruns possibilitaram 
a discussão de problemas e a construção de soluções, bem como de avaliação do 
desenvolvimento da inclusão financeira no país. Nestes encontros foi possível congregar 
importantes atores, com papel relevante no desenho de novas estratégias para a agenda (BCB, 
online).  

No Brasil, a agenda de inclusão financeira passou por um processo de evolução dos 
conceitos (Microcrédito, Microfinanças e Inclusão Financeira; a partir de 2015 a agenda tem 
avançado para a Cidadania Financeira). O foco inicial da agenda foi o microcrédito (ofertado 
inicialmente por meio de organizações não governamentais, na década de 1970), que se 
estendeu até o ano de 2003. Posteriormente, a agenda passou a ser tratada como 
Microfinanças, que, além do crédito, envolve acesso a meios de pagamento, poupança e 
seguros. No ano de 2009, a agenda passou a ser versada como inclusão financeira, buscando 
promover o efetivo acesso e uso pela população dos serviços financeiros, adequados às suas 
necessidades. Aos serviços de Microfinanças passou-se a acrescentar a preocupação com o 



263 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

263 

consumidor e a educação financeira. Nessa concepção, a Inclusão Financeira passou a ser um 
dos pilares que, junto com a Educação Financeira e a Proteção ao Consumidor, a partir de 
2015, passam a formar uma nova agenda – a Cidadania Financeira. A Cidadania Financeira é 
um conceito relativo aos direitos e deveres do cidadão quando o assunto é sua vida financeira. 
Nessa nova concepção, a agenda passa a oferecer proteção, educação e inclusão financeira aos 
cidadãos. (SELA, 2017) 

A Inclusão financeira ocorre por meio de instituições financeiras habilitadas pelo 
Banco Central, bem como pelos correspondentes bancários e IMFs (Instituições de 
Microfinanças), que são instituições legalmente criadas para operar com o microcrédito 
empreendedor e com microfinanças (SELA, 2017). As Instituições de Microfinanças são 
divididas em instituições reguladas e não reguladas. As reguladas são autorizadas e 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, e compõem o Sistema Financeiro Nacional 
(SFN). Dentro das instituições reguladas, existem o grupo das instituições captadoras de 
recursos e as demais instituições. As instituições captadoras de recursos são autorizadas a 
coletar recursos do público da carteira nacional e correspondem aos bancos comerciais, a 
Caixa Econômica Federal e as Cooperativas de Crédito. Já as demais instituições reguladas, 
Agências de Fomento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor, Empresas de Pequeno Porte (SCMEPPs) e as Sociedades de Crédito, 
Financiamento e Investimento (Financeiras), possuem restrição legal de captação de recursos 
do público e por isso são autorizadas apenas a oferecer crédito a sociedade. Por fim, as 
Instituições de Microfinanças não reguladas, também atuam com o microcrédito, mas não 
fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Dentre elas estão, as Organizações Não 
Governamentais (ONGs), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 
e os Programas e Fundos Financeiro de Governo. Estas organizações são restritas e costumam 
seguir uma legislação própria. (SELA, 2017) 

Ante o exposto, um dos canais de acesso a inclusão financeira são as Agências de 
Fomento, objeto de estudo da presente pesquisa. As agências de fomento tomam corpo a 
partir de uma decisão do Conselho Monetário Nacional, mediante a medida provisória nº 
1.514 de 07/08/96, a qual restringiu fortemente a participação pública nas atividades 
bancárias. Com a aprovação desta medida provisória, têm-se a privatização ou extinção de 
instituições financeiras que anteriormente eram controladas pela União. Neste contexto, 
houve uma grande remodelagem neste setor, abrindo espaço para a criação das Agências de 
Fomento, por meio das resoluções nº 2.574 de 17/12/1998 e nº 2.828 de 30/03/2001 
aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (GALVÃO, 2012).  

Após a retirada da participação pública sobre as instituições financeiras em 1996, deu-
se aos Estados a concessão de criação de Agências de Fomento, com uma atuação bastante 
limitada apenas à intermediação financeira de concessão de crédito de médio e longo prazo. 
Essa limitação foi estabelecida com o intuito de não repetir os erros do passado, cometidos 
pelas instituições que antecederam as agências de fomento, que tinham uma malsucedida 
gestão de créditos, advindos, dentre outros fatores, de políticas econômicas equivocadas, que 
levaram a degradação econômico-financeira na década de 1980 (RIBEIRO, 2004). 

A Resolução nº 2.574 do Banco Central (posteriormente regovada pela Resolução nº 
2.828 de 30/03/2001) regulamenta que as agências de fomento realizariam apenas 
financiamentos a médio e longo prazo para capital de giro e investimento fixos, alcançando 
recursos para repasse, exercendo a gestão de fundos constitucionais, e prestando serviços de 
consultoria. A Resolução menciona que cada unidade da Federação pode ter apenas uma 
única agência de fomento, e que o controlador deve manter fundo de liquidez equivalente, no 
mínimo, à 10% de suas obrigações; estes recursos deverão estar aplicados em Títulos Públicos 
Federais.  

As agências de fomento constituem-se das seguintes características: 
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a) sociedades por ações de capital fechado;  
b) subordinadas à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil, 
inclusive, somente podendo funcionar segundo autorização deste;  
c) podem praticar apenas operações com recursos próprios e de repasses 
originários de: fundos constitucionais, recursos orçamentários, organismos 
nacionais e internacionais de desenvolvimento; 
d) possuem a permissão para a prestação de garantias, a utilização da 
alienação fiduciária e de cédulas de crédito industrial e comercial, e 
cobrança de encargos nos moldes praticados pelas instituições financeiras; 
 e) atuam como prestadoras de serviços de consultoria, agentes financeiros e 
administradoras de fundos de desenvolvimento, desde que sem a assunção de 
riscos (RIBEIRO, 2004). 

 Assim, as Agências de Fomento financiam capital fixo e de giro, onde os potenciais 
beneficiários dos seus financiamentos são aqueles ligados à infraestrutura, indústria, 
comércio, profissionais liberais, micro e pequenas empresas, bem como, agronegócio, turismo 
e informática (BCB, 2018). De acordo com Galvão (2012) as agências de Fomento executam 
suas funções de forma semelhante aos de uma instituição financeira comum, tendo em vista 
que o maior objetivo entre elas é o lucro, mas diferem no que diz respeito ao seu controlador, 
que é o Estado, e atuam de acordo com os princípios da administração pública. Ademais, 
segundo o autor, as atividades das agência de fomento devem beneficiar interesses que 
tenham relevância pública, mesmo que isto se dê, por exemplo, na concessão direta de crédito 
a uma empresa privada. 

No ano de 1969 foi criada a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), 
formada pelas instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs), das quais as agências de 
fomento fazem parte, pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e pelo SEBRAE 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), constituindo o Sistema 
Nacional de Fomento (SNF), os quais aprimoram estratégias para o desenvolvimento 
econômico e social do país (ABDE, 2018). 

A ABDE, juntamente com o Sebrae (2011), reconhecem a necessidade de promover o 
crescimento das microfinanças, haja vista que são fontes importantes para o desenvolvimento 
da inclusão financeira, e, consequentemente, do crescimento econômico do Brasil. O público 
alvo para as microfinanças é grande, sendo constituído pelos micro e pequenos 
empreendimentos, que em 2011 representavam um total de 16 milhões, a maioria informal. 
Por meio de ações de microfinanças, como o microcrédito, as agências de fomento, que são 
consideradas por esses órgãos como protagonistas para a expansão das microfinanças e, 
consequentemente, da inclusão financeira, atendem aos micro e pequenos empreendimentos, 
contribuindo para o desenvolvimento economico e social. 
  
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente artigo teve por objetivo analisar a atuação da Fomento Paraná como 
instituição de fomento à inclusão financeira de micro e pequenos empreendimentos no Estado 
do Paraná, sendo, portanto, caracterizado como um estudo de cunho descritivo-qualitativo. 
Para Cooper e Schindler (2003), o estudo de caráter descritivo se propõe a descrever algo – 
características, fenômenos, resultados, função de uma população ou mercado. Na pesquisa 
descritiva os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem 
que o pesquisador interfira nos mesmos. Por sua vez, as pesquisas qualitativas trazem técnicas 
interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir, analisar e de alguma forma 
chegar a um acordo com o sentido, não a frequência, de determinados fenômenos que 
ocorrem naturalmente no mundo social (VAN MAANEN, 1979). 
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A coleta de dados se deu de forma indireta, realizada por meio de pesquisa 
documental. A pesquisa documental, segundo Lakatos e Marconi (2003), é aquela na qual a 
fonte de coleta de dados está restrita a documentos, constituindo o que se denomina de fontes 
primárias. A pesquisa documental foi realizada por meio de informações disponíveis no sítio 
da instituição estudada, bem como por meio de um banco de dados fornecido pela Fomento 
Paraná. Os dados foram solicitados por meio de ofício encaminhado ao Presidente da 
Fomento Paraná, em maio de 2018. Em atendimento ao solicitado, os dados foram 
disponibilizados para a pesquisa, em planilha eletrônica, em julho de 2018. 

Os dados foram analisados através da análise de conteúdo, que segundo Bardin (1979, 
p. 42), é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. A análise de conteúdo visa o 
tratamento dos conteúdos veiculados por meio de documentos escritos, como também por 
meio de outras formas de expressão, como imagens, sons, mapas, símbolos.  
 
 
4 ANÁLISE DE DADOS 
 

As agências de fomento são imprescindíveis para que a promoção de inclusão 
financeira seja alcançada. Para tanto, o Estado do Paraná conta com a Fomento Paraná, que é 
uma instituição financeira de economia mista, organizada sob a forma de sociedade anônima 
de capital fechado, com capital social majoritariamente pertencente ao Estado do Paraná. A 
criação desta instituição foi autorizada pela Lei Estadual nº 11.741, de 1997, e dois anos 
depois, em 08/11/1999, foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil por meio do 
documento DEORF/DIFIN-99/239 (FOMENTO PARANÁ, 2018). 
 A atuação da Fomento Paraná visa: 

Proporcionar aos empreendedores paranaenses tanto nas cidades quanto nas 
áreas agrícolas, o acesso ao crédito mais barato e, consequentemente, 
estimular o desenvolvimento e a produtividade no estado. A missão 
estratégica, de promover o desenvolvimento através do apoio técnico e 
financeiro voltado às necessidades da sociedade paranaense foi ajustada para 
melhor enquadrar e alinhar os negócios da Fomento Paraná com as questões 
relacionadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento (FOMENTO 
PARANÁ, 2018). 

 Neste sentido, trabalhando em sintonia com a política estadual de desenvolvimento 
regional, a Fomento Paraná tem por finalidade fornecer apoio financeiro para iniciativas de 
modernização e ampliação das atividades de pequenas e médias empresas e micro e pequenos 
empreendedores, do campo ou da cidade, de forma a estimular a geração de emprego e renda 
no estado. Mais do que isso, a empresa busca também impulsionar o desenvolvimento de 
negócios na área de inovação e tecnologia, concedendo crédito a empresas de base 
tecnológica, inclusive as que passam por incubadoras (FOMENTO PARANÁ, 2018). 

Sendo assim, a Fomento Paraná, por ser instituição financeira, tem todas as operações 
e atividades submetidas às normas do Sistema Financeiro Nacional, sendo que é regularmente 
auditada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
entre outros órgãos. Logo, essa característica lhe confere credibilidade e transparência na 
gestão de fundos e ativos financeiros que se encontram sob sua responsabilidade, bem como 
na oferta de financiamentos ao seu público alvo (FOMENTO PARANÁ, 2018). 
 Neste sentido, a Fomento Paraná atua com base na intermediação financeira de 
produtos adequados às demandas de desenvolvimento econômico e social. Também trabalha 
para a gestão de fundos de financiamentos específicos para o desenvolvimento do Estado, 
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bem como para a execução de programas de financiamento, de caráter especial, de 
responsabilidade do Estado. Por último e não menos importante, atua na disponibilização de 
financiamentos com recursos próprios em programas destinados a segmentos específicos, 
identificados como demandadores de crédito de fomento e associados a projetos do Estado do 
Paraná (FOMENTO PARANÁ, 2018). 
 Para atender a todos os objetivos citados acima, a Fomento Paraná conta com 42 
linhas de crédito, ofertadas com as menores taxas de juros e com ótimas condições de 
financiamento aos empresários paranaenses, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Linhas de crédito da Fomento Paraná 

Nome da Linha 
 Valor 

disponibilizado (R$) Nome da Linha 
 Valor 

disponibilizado (R$)  
ACP 1.298.356,85  FINAME PSI     19.188.615,66  

AUT  10.000,00  FINTEC 48.000,00  

BEMPR-GIRO  979.514,71  
FOMENTO 

RECUPERA 
        695.373,39  

BEMPR-MEDIA-
EMPR 

 23.623.179,02  INOVAÇÃO         157.693,24  

BEMPR-MICRO-PEQ 52.201.285,09  INOVACRED     37.220.503,84  

BEMPR-TAXISTA  74.894.477,85  JURO ZERO         153.046,00  

BEMPR-VAN 909.748,76  JURO ZERO BNDES         164.735,86  
BNDES 
AUTOMÁTICO 

48.259.421,13  JURO ZERO BNDES 2         122.360,79  

BNDES GIRO 101.141.998,03  JURO ZERO BNDES 3 192.568,32  

BNDES PSI 19.516.104,72  JURO ZERO BNDES 4           76.251,94  

CESSÃO FDE IGPDI 315.000,09  JURO ZERO BNDES 5           24.907,90  

CESSÃO FDE POS E  16.868.309,40  JURO ZERO BNDES 6           21.500,00  

CESSÃO FDE PRE 1.243.786,86  MICROCREDITO 390.623.633,02  

CESSÃO FDE TR 19.074.522,07  MODERFROTA       3.536.686,78  

CONSORCIO BRDE 235.000,00  PROBEM – AFPR 4.460.815,53  

CRE SOLID CAIXA  176.377,15  PROCRED       1.000.000,00  

CULT         268.828,86  RECUPERA BNDES 1           67.500,00  

FA       4.322.445,00  RECUPERA BNDES 2           42.000,00  

FINAME AUT       5.198.513,86  RECUPERA BNDES 3        2.258.691,80  

TRATOR SOLIDÁRIO       6.925.100,00  RECUPERA BNDES 4  612.050,42  

TUR 250.594,82  UNIART  407.981,26  

Total Geral Disponibilizado:  838.787.480,02  
Fonte: Elaborada com base no Banco de Dados fornecido pela instituição pesquisada, 2018. 
 

A tabela mostra que a Fomento Paraná disponibiliza recursos por meio de uma vasta 
gama de linhas de crédito, que atendem desde microempreendedores iniciantes (MEIs - Micro 
Empreendedores Individuais), até empresas já consolidadas e de grande porte. Ao longo de 
dezoito anos (de 2000 a 2018), a Fomento Paraná ofertou um total de R$ 838.787.480,02 em 
crédito, por meio das 42 linhas que atendem ao mais variado público. Nesse período foram 
negociados 65.535 contratos, com valor médio de R$12.799,27 por contrato. Do total de 
contratos negociados, 2.224 foram negociados no valor de até R$1.000,00, e 3.256 contratos 
foram negociados com valor acima de R$20.000,00 (valor máximo ofertado por meio do 
microcrédito, pessoa jurídica). 

As linhas de crédito mais importantes, em termos de valor negociado, são: o 
MICROCRÉDITO, BNDES GIRO, BEMPR-TAXISTA, BEMPR-MICRO-PEQ, BNDES 
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AUTOMÁTICO, INOVACRED, BEMPR-MÉDIA-EMPR, BNDES PSI, FINAME PSI, 
CESSÃO FDE TR, conforme mostra a Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Linhas de crédito mais importantes em concessão de crédito 

Colocação Linha de Crédito  Valor 
disponibilizado (R$) 

No 
Contratos 

Valor Médio 
por Contrato 

R$ 
1º MICROCRÉDITO       390.623.633,02 60.447 6.462,25 

2º BNDES GIRO         101.141.998,03 239 423.188,28 

3º BEMPR-TAXISTA 74.894.477,85 2.128 35.194,77 

4º BEMPR-MICRO-PEQ 52.201.285,09 580 90.002,22 

5º BNDES AUTOMÁTICO           48.259.421,13 101  477.816,05 

6º INOVACRED 37.220.503,84 29  1.283.465,65 

7º BEMPR-MÉDIA-EMPR           23.623.179,02 20  1.181.158,95 

8º BNDES PSI           19.516.104,72 34 574.003,08 

9º FINAME PSI           19.188.615,66 20  959.430,78 

10º CESSÃO FDE TR           19.074.522,07 4  4.768.630,52 

Total:         785.743.740,43 63.602 --- 

               Fonte: Elaborada com base no Banco de Dados fornecido pela instituição pesquisada, 2018. 
 
 Juntas, essas dez linhas de crédito injetaram na economia paranaense 
R$785.743.740,43, aos mais variados setores da economia do estado. Como pode-se perceber, 
a linha do MICROCRÉDITO é a mais importante e responsável por injetar R$390.623.633,02 
na economia do estado. Dos 65.535 contratos negociados pela Fomento Paraná no período de 
análise, 60.447 foram por meio do microcrédito (92,24% do montante ofertado). Os contratos 
de microcrédito foram negociados no valor médio de R$6.462,25. No entanto, é valido 
ressaltar que 40.974 contratos (67,78%) foram negociados abaixo do valor médio. O 
microcrédito visa fomentar pessoas físicas e jurídicas a uma taxa de juros de cerca de 1,73% 
a.m., apoiando assim, o crescimento e o fortalecimento dos MEIs e dos micro e pequenos 
negócios, que movimentam a economia local e que representam grande parte dos 
empreendimentos do estado. O Microcrédito financia recursos para a aquisição de 
ferramentas, máquinas e equipamentos, reformas, ampliações de instalações, contratação de 
mão de obra, etc. (FOMENTO PARANÁ, 2018). Historicamente, o Programa de 
Microcrédito da Fomento Paraná, foi instaurado em 2000, como intuito de fomentar o acesso 
ao crédito e promover o desenvolvimento local e regional. Logo, este programa é ofertado em 
todas as regiões do estado do Paraná, por meio dos agentes de crédito, parcerias com as 
prefeituras, associações comerciais e alguns sindicatos patronais, a fim de promover a 
inclusão financeira nos municípios. O Microcrédito atende empreendedores físicos ou 
jurídicos, que tenham um faturamento bruto de até R$360.000,00 por ano. No entanto, grande 
parte dos beneficiados, ainda são empreendedores informais, com dificuldades de acesso ao 
crédito tradicional. Por fim, em dezembro de 2017, a Fomento Paraná fechou seu balanço com 
um saldo de 226 postos de atendimento, com 226 agentes de crédito, responsáveis por atender 
199 municípios do Paraná (FOMENTO PARANÁ, 2017). 

A linha de crédito BNDES GIRO, é a segunda maior linha em concessão de crédito, 
tendo disponibilizado R$101.141.998,03 (239 contratos, no valor médio de  R$423.188,28 
por contrato), que foram injetados na economia paranaense. Esta linha utiliza recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e é destinada a fortalecer 
o capital de giro das empresas, nos setores da indústria, do comércio e de serviços, sendo 
essas de todos os tamanhos, mas que possuam no mínimo dois anos de faturamento contábil. 
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A terceira linha de crédito mais importante é a BEMPR-TAXISTA, que concedeu 
R$74.894.477,85 a pessoas físicas. Essa linha também se mostra importante, tendo 
negociados 2.128 contratos, no valor médio de R$35.194,77 por contrato. Esta linha é 
destinada a atender a demanda por recursos para a aquisição ou expansão de frota de veículos 
que prestam serviços de Taxi pelo estado, a fim de incentivar a capacitação destes prestadores 
de serviço por meio de concessão de crédito a partir de 1,67% a.m. (FOMENTO PARANÁ, 
2018). 

Outra linha de crédito em destaque é a BEMPR-MICRO-PEQUENAS EMPRESAS, 
sendo a quarta maior linha de recursos ofertada pela Fomento Paraná. Foram 
R$52.201.285,09 liberados (580 contratos ao valor médio de R$90.002,22), a uma taxa de 
juros acessível a partir de 1,18% a.m. Esta linha destina-se aos micro e pequenos 
empreendimentos, que desejam modernizar e ampliar suas atividades, mantendo e criando 
novos empregos. Também contempla reformas, obras civis, instalações elétricas e hidráulicas, 
pintura, móveis, informatização, mão de obra para execução de obras civis e instalações, etc. 
(FOMENTO PARANÁ, 2018). 

A linha de crédito BNDES AUTOMÁTICO é a quinta colocada em liberação de 
recursos, com R$48.259.421,13 injetados na economia do estado a uma taxa de juros a partir 
de 0,90% a.m. Foram negociados 101 contratos por meio desta linha de crédito, ao valor 
médio de R$477.816,05 por contrato. Esta linha de financiamento é custeada com recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na qual a Fomento 
Paraná atua como agente financeiro no repasse dos recursos para as empresas em projetos de 
investimento no estado do Paraná. Destina-se ao financiamento de projetos que contemplem 
reformas, obras civis, instalações elétricas e hidráulicas, pintura, móveis, informatização, mão 
de obra para execução de obras civis e instalações, máquinas, equipamentos, etc. Contudo, 
nesta linha não é possível financiar itens isolados e seu público alvo são as Micro, pequenas, 
médias e grandes empresas (FOMENTO PARANÁ, 2018). 

A linha de crédito INOVACRED é a sexta colocada em disponibilização de recursos, 
aos quais foram liberados R$37.220.503,84, a uma taxa de juros de 0,56% a.m. Foram 
negociados por meio desta linha de crédito apenas 29 contratos, no valor médio de 
R$1.283.465,65 por contrato. Está é uma linha de financiamento que é financiada com 
recursos da Agência Brasileira de Inovação – FINEP, que tem o objetivo de ampliar a 
competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. Mais do que isso o objetivo 
principal desta linha de financiamento é o desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores. Os itens financiáveis são: equipamentos nacionais; equipamentos importados; 
softwares; matéria-prima e material de consumo; equipe própria; treinamentos; serviços de 
consultoria; serviços de terceiros; obras civis, entre outros (FOMENTO PARANÁ, 2018). 

As demais linhas de crédito (BEMPR-MÉDIA-EMPR BNDES PSI, FINAME PSI e 
CESSÃO FDE TR), embora ocupando posições mais baixas no ranking das dez maiores 
linhas de financiamento, também contribuíram para a expansão da inclusão financeira no 
Paraná, injetando R$81.402.421,47 na economia do estado. No entanto, apenas 78 contratos 
foram negociados nestas modalidades de financiamento. 

Assim sendo, a Fomento Paraná promove inclusão financeira aos empreendimentos de 
micro, pequeno e médio porte, através da vasta gama de linhas de crédito apresentadas, que 
atendem as mais diversas necessidades de seu público alvo, por meio das diferentes linhas de 
crédito e formas de atuação, onde os financiamentos são feitos com recursos próprios ou por 
meio de repasses de recursos de instituições como o BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, ou do 
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FOMENTO PARANÁ, 2017). 

É válido ressaltar que a fomento Paraná atua no estado do Paraná como um todo, por 
meio de parcerias com as prefeituras, associações comerciais e sindicatos patronais. Dos 399 
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municípios do Paraná, a instituição esteve presente em 371, no período analisado. Apenas 28 
municípios não contaram com nenhum contrato de crédito neste período. As Tabelas 3 e 4 
apresentam os valores disponibilizados em financiamento nas maiores cidades do Estado, bem 
como nos menores municípios, de acordo com os dados populacionais estimados pelo IBGE 
em 2016. 
 

Tabela 3 – Valores disponibilizados aos cinco maiores municípios do Estado  
Municípios 

 
Todas as linhas 

(R$) 
No 

Contratos 
Microcrédito 

(R$) 
No 

Contratos 
Curitiba 114.252.791,52 3.677 10.656.716,46 1986 

Londrina 27.867.371,67 596 3.560.873,60 351 

Maringá 34.233.372,29 730 4.338.923,26 602 

Ponta Grossa 7.587.152,29 481 2.890.956,10 452 

Cascavel 12.215.348,13 815 4.260.884,88 379 

Total 196.156.035,90 6.299 25.708.354,30 3770 
Fonte: Elaborada com base no Banco de Dados fornecido pela instituição pesquisada, 2018. 

 
Tabela 4 – Valores disponibilizados aos cinco menores municípios do Estado  
Municípios 

 
Todas as linhas 

(R$) 
No 

Contratos 
Microcrédito (R$) No 

Contratos 
Jardim Olinda 41.767,74 12 41.767,74  12 

Nova Aliança do Ivaí 42.569,97 3 27.199,97 2 
Miraselva 25.500,69 3 25.500,69 3 

Esperança Nova 11.824,00 5 11.824,00 5 
São Manoel do Paraná 210.448,92 57 210.448,92 57 

Total 332.111,32 80 316.741,32 79 
Fonte: Elaborada com base no Banco de Dados fornecido pela instituição pesquisada, 2018. 

 
 Curitiba foi o município que mais recebeu recursos da Fomento Paraná, seguida por 
Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. Juntas, as cinco maiores cidades do estado, por 
meio de todas as linhas de crédito da Fomento Paraná, injetaram na economia paranaense o 
valor de R$196.156.035,90 (23,38% do total de recursos ofertados no período analisado), 
beneficiando milhares de micro, pequenos, médios e grandes empresários paranaenses, que 
passaram a investir mais em seus empreendimentos, e aumentaram sua renda, bem como o 
número de empregos gerados no estado. Desse montante, 13,11% (R$25.708.354,30) foram 
por meio do Microcrédito, beneficiando, principalmente micro e pequenos empreendimentos. 

Ainda que as grandes cidades sejam responsáveis pela maior representatividade dos 
recursos ofertados, a Fomento Paraná esteve presente em municípios muito pequenos, como é 
o caso de Jardim Olinda, Nova Aliança, Miraselva, Esperança Nova, São Manoel do Paraná, 
dentre outros. A Tabela 4 mostra que os cinco menores municípios do Paraná, que foram 
atendidos pela instituição no período de análise, receberam R$332.111,32, por meio das 
linhas de crédito ofertadas, correspondendo a 80 contratos. Santa Inês é a terceira menor 
cidade do Paraná, porém não foi atendida pela instituição. Sendo assim, São Manoel do 
Paraná entrou no rol das menores cidades atendidas pela instituição no período. Desse total, 
79 contratos (98,75%) foram negociados por meio do Microcrédito, no valor de R$316.741,32 
(95,37%). Apenas o município de Nova Aliança do Ivaí contou com outra linha de crédito 
(BEMPR-MICRO-PEQ, no valor de R$15.370,00), que não o Microcrédito. Esses dados 
mostram a relevância que o microcrédito apresenta nos pequenos municípios. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O presente artigo teve por objetivo analisar a atuação da Fomento Paraná como 

instituição de fomento à inclusão financeira de micro e pequenos empreendimentos no estado 
do Paraná. A pesquisa mostra que a Fomento Paraná injetou R$838.787.480,02 na economia 
paranaense, por meio da oferta de 42 linhas de crédito. A principal linha de crédito ofertada é 
o Mirocrédito, responsável por R$390.623.633,02, que corresponde a 46,57% dos recursos 
ofertados pela instituição. Embora as cinco maiores cidades sejam responsáveis por grande 
parte dos recursos injetados no Estado, é valido afirmar que os menores municípios também 
se beneficiaram das linhas de crédito ofertadas pela Fomento Paraná, principalmente por meio 
do Microcrédito. O estudo mostra que esta linha de crédito apresenta-se como a mais 
relevante nos pequenos municípios. 

O estudo mostra, ainda, que a Fomento Paraná é um importante canal de inclusão 
financeira, tendo em vista que atende, por meio do microcrédito, a uma ampla gama de 
empreendedores informais, que normalmente apresentam dificuldades de acesso ao crédito 
tradicional. Com isso, a instituição contribui para o crescimento e o fortalecimento dos MEIs 
e dos micro e pequenos negócios, que movimentam a economia local e que representam 
grande parte dos empreendimentos do estado.  

Embora também oferte linhas de crédito para grandes empresas, a instituição se 
apresenta como um importante canal de apoio financeiro para iniciativas de modernização e 
ampliação das atividades de micro e pequenos empreendedores, de forma a estimular a 
geração de emprego e renda no estado. Nesse sentido, a instituição vem trabalhando em 
sintonia com a política estadual de desenvolvimento regional, atuando com base na 
intermediação financeira de produtos adequados às demandas desse público alvo, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. 

Ao cumprir com os objetivos propostos, o estudo contribui para mostrar a importância 
das agências de fomento como canais de inclusão financeira, contribuindo para o 
desenvolvimento regional da localidade na qual estão inseridas. Nesse sentido, o estudo abre 
caminho para novas pesquisas, que poderiam analisar a atuação das agências de fomento de 
outros estados brasileiros, bem como de outras instituições que atuam como canais de 
inclusão financeira. Ademais, novas pesquisas também podem ser realizadas, visando 
aprofundar a análise da atuação da Fomento Paraná nos pequenos municípios, bem como 
estudar os resultados proporcionados pelas linhas de crédito (principalmente o Microcrédito) 
aos empreendimentos dos beneficiários.  
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RESUMO 

 
 
O presente artigo tem como objetivo “Conhecer como a arte cênica contribui para o 
desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional”. Para o alcance do objetivo proposto a 
presente pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória. Foi 
utilizada como metodologia uma experiência etnográfica, com coleta de dados por meio de 
observação não participante, observação participante e entrevistas semiestruturadas. Por 
intermédio da pesquisa, foram identificadas categorias comuns nos três métodos de coleta de 
dados, destacando-se relacionamento interpessoal; desenvolvimento de habilidades de 
comunicação; corpo; criatividade e autoconhecimento. Conclui-se que a arte cênica, mais 
especificamente as aulas de teatro, possibilitam o desenvolvimento de habilidades de 
relacionamento, comunicação, criatividade, empatia, além do autoconhecimento 
proporcionado ao indivíduo, o que é relevante para a promoção do homem como um ser total 
e que traz importantes contribuições para a aprendizagem organizacional, além de auxiliar 
para que o indivíduo seja um ser completo em todas as atividades que executa, tanto nos 
aspectos organizacionais, quanto em sua vida pessoal. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional. Arte cênica. Criatividade e Emoção. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Falar de Gestão de Pessoas nas organizações inclui também falar de aprendizado, de 
conhecimento, como ele se desenvolve e acontece entre os atores da vida organizacional, 
nesse sentido optou-se pela Teoria da Aprendizagem Organizacional como pano de fundo 
para a presente pesquisa. 
No campo da Administração a Aprendizagem Organizacional (AO) vem sendo vinculada às 
novas formas de gestão e inovação, porém não deve ser reduzida a tal, “mas deve ser 
compreendida como um conjunto de processos únicos construídos ao longo da vida 
organizacional, baseado em suas experiências e especificidades” (BITENCOURT e 
AZEVEDO, 2006, p. 110). 
Wang e Ahmed (2003) entendem que o aprendizado não é somente uma coletividade de 
processos de aprendizagem individual, mas também a interação entre os indivíduos na 
organização e a interação entre as organizações. Sendo assim é preciso entender o homem 
como um ser social, que interage com o meio em que está inserido, entender também o seu 
poder de agência que normalmente é abafado nos ambientes organizacionais, ou ainda como 
consideram Robinson e Cassandre (2016, p. 1), “os ambientes são higienizados de emoções”. 
Senge (2006) relata que o desafio de aprender está na capacidade em expandir continuamente 
a consciência e compreensão, ver cada vez mais as interdependências entre as ações e a 
realidade, ver cada vez mais a conectividade com o mundo ao redor e, que a criatividade não é 
limitada por crença, nacionalidade, formação educacional, mas está em todos os indivíduos, 
assim como a arte que sempre esteve presente em quase todas as culturas, não ficando a 
criatividade limitada a ela, mas podendo “abranger toda a vida, desde o mundano até o mais 
profundo” (p. 169). 
Desde os tempos antigos a arte esteve relacionada com a educação e a aprendizagem. De 
acordo com Courtney (2010) a educação ateniense do século V a.C utilizava-se da arte como 
ferramenta educacional. O teatro era um importante instrumento que proporcionava a 
disseminação do conhecimento para o povo e era um dos poucos prazeres literários 
disponíveis.  
Assim, ao longo dos tempos o teatro foi sendo inserido no processo de aprendizagem, sendo 
que, ainda de acordo com Courtney (2010), ele teve seu renascimento na educação na segunda 
metade do século XIX no Reino Unido quando as crianças da rainha Vitória e do príncipe 
Albert apresentaram peças de teatro, o que passou a ser comum em escolas a partir de então. 
Já em 1916 John Dewey implantou em seu laboratório “Laboratory School de Dewey” nos 
Estados Unidos, um método de atividade dramática também chamada de “aprender fazendo”, 
que segundo ele, era essencial exercitar a experiência, o “fazendo” para o processo de 
aprendizado. Caldwell Cook considerava que a atividade dramática era um método bastante 
efetivo de aprendizagem. Após a Segunda Guerra Mundial as escolas britânicas inseriram o 
teatro em suas aulas, influenciando não somente crianças, mas também professores que 
passaram a receber treinamentos. Surgiram cursos sobre “Teatro Criativo” nos Estados 
Unidos e em 1964 era possível ver que 25% das faculdades inglesas possuíam em sua grade 
curricular a disciplina de teatro. 
A partir da perspectiva de que a arte estimula a criatividade, ela compõe o processo de 
aprendizado e desenvolvimento quando traz ao indivíduo a percepção de quem ele é, do que o 
compreende, do seu corpo, do seu pensamento, de suas vontades. Primeiro é preciso o 
indivíduo entender quem ele é, para entender o outro e assim estabelecer uma relação sadia, 
pois “a ideia de trabalhar como uma arte é a ideia de colocar-se intencionalmente, 
conscientemente, de maneira inteira nas experiências vividas, na prática do dia-a-dia, de não 
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ignorar os sentimentos, as emoções, ao contrário, colocá-los naquilo que se faz” (ROBINSON 
e CASSANDRE, 2016, p.9). 
Nesse contexto, em que a arte apresenta-se como propulsora de criatividade, um canal para o 
aprendizado, surge a seguinte questão: como a arte cênica contribui para o desenvolvimento 
da aprendizagem organizacional? Fica estabelecido como objetivo geral da presente pesquisa: 
Conhecer como a arte cênica contribui para o desenvolvimento da aprendizagem 
organizacional. Na busca de resposta para o questionamento constitui-se os objetivos 
específicos: a) identificar os motivos que levaram os alunos de teatro, classificados como 
sujeitos de pesquisa, a buscarem as aulas de teatro; b) descrever como as práticas teatrais 
impactaram no dia a dia profissional dos entrevistados; c) analisar as contribuições da arte 
cênica no desenvolvimento dos alunos entrevistados. 

A AO tem como característica uma abordagem multiparadigmática incluindo 
diversas áreas, tais como: psicologia, sociologia, antropologia, cultura, metodologia 
e gestão. Porém há lacunas ainda a serem preenchidas: “As questões que desafiam a 
AO refletem a limitação ou falta de uma abordagem teórico-metodológica sólida que 
integre os diferentes aspectos relacionados à aprendizagem, desde questões 
epistemológicas e ontológicas até os métodos de como proceder à aprendizagem” 
(CASSANDRE e QUEROL, 2014, p. 19). Assim como também a necessidade de 
viabilizar o desenvolvimento de criatividade e qualidades humanas. (COURTNEY, 
2010).  

Diante do exposto e, na ausência de métodos específicos ou próprios da AO, justifica-se a 
presente pesquisa, onde buscamos promover um diálogo com a arte, já que a mesma tem a 
possiblidade de resgatar as emoções, de permitir ao homem enxergar a completude do seu ser. 
Para buscar responder ao questionamento da presente pesquisa, metodologicamente foi 
realizada uma experiência etnográfica em uma escola de teatro da cidade de Maringá-PR, 
onde foi possível observar e participar das experiências proporcionadas pela arte cênica. 
Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com alunos da escola que exercem 
e/ou exerceram atividades profissionais no mercado de trabalho formal. A pesquisa foi 
estruturada com uma revisão teórica sobre a Aprendizagem Organizacional, descrição dos 
procedimentos metodológicos, análise dos resultados e por fim, considerações finais.  
 
 
2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 
Tema emergente a partir da década de 1980 a AO, vem ganhando expressiva notoriedade 
quando se propõe a discutir como o aprendizado ocorre nas organizações. Argyris identificou 
que a aprendizagem no ambiente organizacional, ocorre em circuito único, também conhecido 
como single loop learning, e em circuito duplo, chamado de double loop learning. No 
primeiro, as ações são desenvolvidas para alcançar o objetivo traçado, eliminar erros ou 
conflitos existentes, assim possui um fim específico. Na aprendizagem de circuito duplo, as 
ações são designadas não somente para um objetivo específico, mas além de eliminar os erros, 
questiona-los e mudar as variáveis que o envolvem, como as normas e regras da organização. 
(Argyris, 1976, 2003). 
Argyris (2003) acreditava que as pesquisas interdisciplinares favorecia a produção de 
conhecimento, o aprendizado e o desempenho dos indivíduos, o que não foi totalmente aceito 
no início de sua carreira acadêmica. Porém com o decorrer do tempo e com a atenção de 
novos pesquisadores acerca do tema, a AO passou a ter grande notoriedade, possuindo, 
atualmente, diversas abordagens para a mesma (Wang e Ahmed, 2003). Podemos dizer que 
atualmente a AO apresenta uma abordagem multiparadigmática e utilizada por diversas áreas 
como: Psicologia, Sociologia, Antropologia, Cultura, Metodologia e Gestão. No campo dos 
Estudos Organizacionais, muito se têm discutido e pesquisado sobre a AO nas últimas 
décadas, e como ela se estabelece entre os indivíduos e as organizações. 
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A AO parte de uma natureza ontológica construtivista, onde o conhecimento, o aprendizado 
nas organizações é construído, partindo do conhecimento adquirido, partilhado e 
compartilhado entre os indivíduos que compõem a organização. 
Tratar de Aprendizagem Organizacional envolve tratar do aprendizado individual, pois a 
organização em si não é capaz de aprender (caso contrário estaríamos reificando-a), mas sim 
os indivíduos que fazem parte dela, que a compõem: “As organizações só aprendem por meio 
de indivíduos que aprendem. A aprendizagem individual não garante a aprendizagem 
organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre” (SENGE, 
2006, p. 167). 
Bitencourt e Azevedo (2006) consideram que a aprendizagem organizacional é um fenômeno 
inerente às organizações, mesmo que não sejam percebidos ou apoiados, surgindo então a 
questão de como desenvolver tal habilidade nas organizações. Elkjaer (2001) entende que se 
deve buscar o desenvolvimento de funcionários ativos e reflexivos que são capazes de 
desenvolver suas próprias experiências, não se atendo somente na participação, pois participar 
não é sinônimo de que algo foi aprendido, mas sim quando há um engajamento ativo. 
Assim diversas formas de aprendizagem têm sido trazidas nas literaturas atuais, tais como a 
abordagem cognitiva (que trata do aprendizado individual) e a abordagem participativa 
(baseada em prática). Elkjaer (2004) as considera como duas metáforas, da aquisição e da 
participação, respectivamente “A metáfora de aquisição compreende um entendimento da 
aprendizagem como aquisição individual de conhecimentos e habilidades. A mente é vista 
como um recipiente, o conhecimento como substância e a aprendizagem é a transferência e a 
adição de substância à mente” (ELKJAER, 2004, p. 419-420). 
Assim, o aprendizado nas organizações é viabilizado por meio do conhecimento adquirido por 
seus indivíduos através de livros, banco de dados ou conceitos já existentes. A organização é 
vista como um sistema e, o indivíduo deve aprender a enxerga-la como tal (SENGE, 2006) e 
assim direcionar eventos organizacionais dentro desse sistema e compreende-los em relação a 
esse sistema. Os membros dessa organização entendendo-a como uma entidade abstrata, um 
sistema, devem aprender a se relacionar para viabilizar o desenvolvimento da aprendizagem. 
De acordo com Elkjaer (2004, p. 422) “A separação entre indivíduo e organização é um 
problema reconhecido na literatura de aprendizagem organizacional e alvo de muitas críticas”. 
Deve-se considerar que o indivíduo age em nome da organização e que, indivíduo e 
organização devem ser entendidos como distintos, se inter-relacionam, porém, não são um ser 
único. Já na metáfora da participação, há o entendimento de organizações como comunidades 
de prática, sendo que o foco não está no indivíduo, mas sim nos processos coletivos. 
A metáfora da participação, traz ainda um conceito específico para conhecimento, que deve 
ser entendido como o conhecimento embutido ou situado em uma comunidade de prática e 
não armazenado em livros, cérebros e sistemas de informação. O conhecimento resulta do 
processo de produção ativo determinado pelos padrões de participação nas comunidades de 
prática (ELKJAER, 2004). Nesse conceito de conhecimento através da prática surge a 
dificuldade de entender como é possível incluir a mente e o pensamento para realizar ações 
teoricamente informadas. 
Utilizando-se dos estudos de Dewey, Elkjaer (2004) mostra que é possível expandir a 
metáfora de participação para incluir um conceito de conhecimento que inclua atuação e 
pensamento, bem como corpo, emoção e intuição. Reconhecendo que a aprendizagem 
envolve habilidades e aquisição de conhecimento e, assim, inclui a metáfora de aquisição. 
Apresenta-nos então, a "terceira via" da aprendizagem organizacional: 
 

A "terceira via" combina as metáforas de aquisição e participação para aprender, 
visto que AO é vista como uma combinação de habilidades e aquisição de 
conhecimento (produto) e participação em comunidades de prática (processo) 
(ELKJAER, 2004, p. 429). 
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Diferentemente das duas metáforas tratadas anteriormente, onde a organização ora vista como 
sistema, ora como comunidade, na terceira via proposta por Elkjaer (2004), a organização é 
considerada como mundos sociais. O indivíduo não é um "agente gratuito" ou subjugado à 
comunidade, mas pode ou não estar comprometido a participar de eventos como parte da vida 
e prática organizacional. A terceira via utiliza-se do conceito de experiência e inquérito / 
pensamento reflexivo de Dewey, considerando experiência como o processo real de "viver" e 
o resultado disso. A experiência é a transação contínua e a formação mútua do indivíduo e do 
meio ambiente e do produto aqui apresentado. Assim, a experiência é ao mesmo tempo um 
processo e um produto - ou um resultado do processo (ELKJAER, 2004, p. 423). 
No entendimento de Elkjaer (2004), o conhecimento na ótica de Dewey, sempre se refere 
diretamente à experiência humana individual e coletiva (o processo e o resultado). Sendo 
assim o pensamento é um instrumento, uma forma de experimentar na mente diferentes 
soluções para os problemas, podendo dizer que a condição para a aprendizagem é o 
engajamento no questionamento e a aplicação do pensamento e da reflexão como ferramentas 
nesse esforço. Faz parte da vida efetuar questionamentos, análises, avaliações e assim chegar 
a conclusões, isso acontece todos os dias, conscientemente ou inconscientemente. O conceito 
de experiência enfatiza corpo, emoção e intuição como partes cruciais do aprendizado 
organizacional. Flores-Pereira e Cavedon (2009, p. 166) consideram que é por intermédio do 
corpo que conhecimentos são adquiridos e construídos: 

 
Não é só a mente que constrói conhecimento, pois ela própria se constitui baseando-
se em uma existência inicial pré-reflexiva (pré-objetiva), a qual torna possível a 
formação do pensamento racional e da cultura como sistema de representações. A 
construção do conhecimento em cultura organizacional não pode abster-se, desse 
modo de conhecer as organizações, um conhecimento que está enraizado no corpo. 
É necessário, pois, trazer a ideia metodológica de se considerar as percepções e 
reações do corpo como um aspecto central da aprendizagem sobre as organizações. 
Mais do que um artefato, o corpo tem a potencialidade de incrementar o 
conhecimento sobre experiência, aprendizado e mudança da cultura organizacional. 

 
De acordo com Elkjaer (2004, p. 426), “A experiência e o inquérito são, no entanto, 
processos, que não podem ser limitados só à mente ou só ao corpo, conhecimento ou emoção, 
pensamento ou ação, mas abrangem todas as partes”. A terceira via da AO é reconhecer que a 
intuição e a emoção são desencadeantes importantes para o desenvolvimento da experiência e 
do conhecimento nas organizações, o que durante muito tempo foi ignorado: 
 

Qualquer que seja o motivo, não buscamos o desenvolvimento emocional com a 
mesma intensidade com a qual buscamos o desenvolvimento físico e intelectual. Isso 
se agrava ainda mais pelo fato de que o pleno desenvolvimento emocional oferece o 
maior grau de alavancagem na concretização de todo nosso potencial (O’BREIN 
apud SENGE, 2006, p. 170). 
 

Porém nem todas as abordagens retratam a emoção nas organizações como mecanismo de 
aprendizado, reflexão e contribuições criativas para a organização, mas sim como mecanismo 
de poder da organização sobre o funcionário. As emoções estão sujeitas ao controle 
institucional e podem ser mobilizadas para a política institucional e o trabalho institucional, 
criando estratégias para influenciar os indivíduos com emoções negativas e positivas, 
apelando para emoções morais e laços afetivos na tentativa de criar suporte para projetos 
institucionais, evocando sentimentos de vergonha e orgulho, mobilizando-os para regular o 
trabalho institucional (MOISANDER, HIRSTO e FAHY, 2016). 
No entanto, algumas organizações têm investido no desenvolvimento dos seus funcionários. 
Barry (2008) relata em seu artigo “The art of...” que empresas como Siemens e Unilever 
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investiram em artes como base de formação de seus funcionários, entendendo que pintura, 
canto, poesia e aulas de teatro transmitem novas formas de pensar, maneiras criativas que 
podem ser aproveitadas para desenvolver novos produtos e estruturas, incentivando os 
funcionários a pensarem fora da “caixa”. 
É fato que organização e indivíduo desempenham papéis diferentes, porém se relacionam e 
dependem um do outro. Sem o indivíduo não há organização, e é por meio da participação 
dele que a aprendizagem na organização é viabilizada (ELKJAER, 2004; SENGE, 2006). É 
papel também da organização incentivar, promover e permitir que a criatividade, a emoção, 
estejam presentes no dia a dia dos seus trabalhadores, que as atividades ali desempenhadas 
não sejam fruto de uma mera repetição, mas que haja a promoção do homem como um ser 
total (COURTNEY, 2010), com corpo, mente e sentimento. 
Eis aqui a aproximação da AO com a arte cênica, pois enquanto ator da vida organizacional, o 
indivíduo está sujeito a desempenhar diversos papéis e nesse emaranhado de atuações, precisa 
se conhecer, saber quem é, como se constitui nesse ambiente, assim como Stanislavski (2016) 
considerava que o ator deveria atuar em cena.  
De acordo com Stanislavski (2016), a inserção da arte na vida do ser humano traz a 
possibilidade de estimular o processo criativo, trabalhar com corpo, mente e espírito, 
desenvolver o indivíduo como um ser total, pois como assevera o autor: “o elo entre o corpo e 
a alma é indivisível. A vida de um dá vida ao outro. Todo ato físico, exceto os puramente 
mecânicos, tem uma fonte interior de sentimento”. (p. 183) 
Nesse sentido a arte permite o processo de reflexão e entendimento, pois o leva a conhecer e 
explorar áreas que normalmente são silenciadas, abafadas como a criatividade e pensamento 
crítico, o que não é plenamente defendido pelas organizações, pois como descrevem Robinson 
e Cassandre (2016), as organizações tendem a “higienizar” seus ambientes, deixando-os livres 
de sentimentos e emoções. 
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Na presente pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa, que por seu caráter 
investigativo e interpretativo colabora para o objetivo proposto. Denzin e Lincoln (2006, p. 
17) tratam a pesquisa qualitativa como “uma atividade situada que localiza o observador no 
mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 
ao mundo”. 
Como método foi realizado uma experiência etnográfica em uma companhia de teatro da 
cidade de Maringá-PR, pois de acordo com Rocha e Eckert (2008), a etnografia permite ao 
pesquisador um conhecimento aprofundado do seu campo, através de uma prática de trabalho 
baseada em convivência do pesquisador com o grupo social a ser pesquisado, em uma inter-
relação entre pesquisador e sujeito de pesquisa, ocorrendo observação direta e indireta pelo 
pesquisador, bem como conversas informais e entrevistas. A Etnografia trouxe uma nova 
maneira de olhar e entender o sujeito de pesquisa, justamente por ter uma característica de 
imersão no campo estudado e trazer uma descrição “densa” do “outro”. Rocha e Eckert (2008, 
p. 4) classificam que: 

Praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 
textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. 
Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o 
empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: 
um risco elaborado para uma “descrição densa.”  
 

Com o intuito de conhecer e entender a arte cênica no processo de aprendizagem, viabilizada 
pela prática da experiência etnográfica, um dos pesquisadores esteve em campo no período de 
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Maio/2017 a Julho/2017, acompanhando as aulas semanais com duas horas de duração dos 
alunos de primeiro ano, utilizando-se de observação não-participante e participante, efetuando 
notas de campo em telefone celular móvel, que posteriormente resultaram em diários de 
campo; registros fotográficos  e a elaboração de um relato etnográfico que serviram para 
análise dos dados.  
No período de Agosto/2017 a Outubro/2017 ocorreu a participação de um dos pesquisadores 
como aluno em uma turma de iniciantes, com duração de 2 meses, composta por oficinas e 
exercícios teatrais. Entre Setembro/2017 a Outubro/2017 foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 07 alunos da companhia, selecionados aleatoriamente entre as turmas 
de iniciantes e acima de 01 ano de estudo, optando por aqueles que já tiveram ou estão tendo 
atualmente alguma experiência profissional. 
Para análise dos dados utilizou-se uma abordagem interpretativa, onde se buscou analisar as 
situações descritas pelos sujeitos da pesquisa, bem como a análise dos diários de campo e do 
relato etnográfico. O quadro abaixo sintetiza as etapas referente a coleta de dados, na ordem 
em que ocorreram e como ocorreram. 
 

Quadro 1: Etapas da Coleta de Dados 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
 
 
 
3.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 Observação não participante 

E
T

A
P

A
 I 

• Aconteceu entre os meses de Maio a Julho/2017; 
• Os observados foram alunos da turma de primeiro ano de teatro composta por 14 alunos; 
• Foram efetuadas durante as aulas de teatro de uma turma de primeiro ano; 
• As observações foram registradas como notas de campo em telefone celular, compondo 

posteriormente um diário de campo; 
Foram analisadas as anotações dos diários de campo resultantes das observações efetuadas. 

  Observação Participante 

E
T

A
P

A
 II

 

• Ocorreu entre os meses de Agosto a Outubro/2017; 
• Os observados foram alunos de uma turma iniciante de teatro, composta por 8 alunos, onde um dos 

autores esteve inserido como aluno; 
• O pesquisador observava as ações, reações e falas dos alunos durante a realização dos exercícios 

nas aulas; 
• As observações foram anotadas em um caderno, compondo um diário de campo; 
• Foram analisadas as anotações dos diários de campo resultantes da participação e observação dos 

alunos. 

  Entrevistas 

E
T

A
P

A
 II

I
 

• Realizadas entre os meses de Setembro e Outubro/2017; 
• Foram entrevistados alunos da escola pertencentes a quatro turmas distintas; 
• As entrevistas foram agendadas por meio de telefone e contato durante as aulas. Dentre as 7 

entrevistas, 3 delas aconteceram na escola de teatro, 2 na UEM (Universidade Estadual de 
Maringá), 1 no local de trabalho do entrevistado e 1 na praça de alimentação de um supermercado 
da cidade de Maringá-PR; 

• Categorias identificadas nas entrevistas: relacionamento interpessoal; desenvolvimento de 
habilidades de comunicação; criatividade; corpo; autoconhecimento; 

• Foi analisado como as categorias que mais se destacaram na fala dos entrevistados se relacionam 
com as literaturas existentes. 

  RELATO ETNOGRÁFICO 
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Da turma observada (alunos de primeiro ano) há uma diversidade de idade e formação, sendo 
composta por adolescentes, jovens e adultos. A turma em que um dos pesquisadores esteve 
inserido (oficinas com duração de 2 meses) foi constituída por jovens e adultos, que na 
maioria buscavam seu desenvolvimento pessoal, melhoria nas técnicas de oratória individual, 
apresentação e superação da timidez. 
Dos entrevistados, como optou-se por pessoas com algum tipo de vínculo ou experiência 
profissional, foram então selecionados 7 alunos de 4 turmas diferentes (2 alunos da turma de 2 
meses; 2 alunos da turma de primeiro ano; 2 alunos da turma de segundo ano e 1 aluno que já 
faz teatro há 5 anos). O perfil dos sujeitos está descrito no Quadro 1, sendo que os nomes são 
fictícios para preservar a identidade dos pesquisados. 
  
 

Quadro 2: Sujeitos de Pesquisa5 
 

Nome Idade  Formação Ocupação atual Tempo de 
teatro 

1 - Antônio Fagundes  28 anos Ciências Contábeis Analista Fiscal 02 meses 
2 - Tônia Carreiro 24 anos Administração Estudante de Mestrado 02 meses 

3 - Raul Cortez 49 anos História Adm. Cooperativa reciclagem 01 ano 
4 - Selton Mello 26 anos Direito Caixa de banco 01 ano 
5 - Paulo Autran  25 anos Filosofia Professor 02 anos 
6 - Lazaro Ramos 30 anos Educação Física  Estagiário de Educação Física 02 anos 
7 - José Wilker 31 anos Direito Técnico Administrativo – 

Defensoria pública 
05 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com questões que auxiliassem o diálogo entre 
a pesquisadora e os entrevistados, com o intuito de compreender como o teatro têm auxiliado 
na vida dos pesquisados. 
Dentre as perguntas buscou-se identificar quais os motivos que os levaram a buscar as aulas 
de teatro; se eles perceberam algum tipo de contribuição que o teatro trouxe em seu 
desenvolvimento pessoal ou profissional; se acreditam que as técnicas / exercícios aprendidos 
no teatro podem ser utilizados em outras áreas, incluindo a Gestão de Pessoas; se eles 
perceberam alguma mudança em seus comportamentos ou atitudes após as aulas de teatro. 
As respostas às perguntas efetuadas serão tratadas no tópico a seguir.  
 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Diante da experiência etnográfica realizada (composta por observação não participante, 
observação participante e entrevista), e da análise dos dados coletados (notas de campo, 
diários de campo, entrevista), categorias vieram à tona, tanto nas observações efetuadas, 
quanto nas informações dos alunos nas aulas e entrevistas. As categorias que mais se 
destacaram foram: relacionamento interpessoal; desenvolvimento de habilidades de 
comunicação; criatividade; corpo e autoconhecimento. 
Em relação aos entrevistados observa-se que todos já possuem ou estão cursando nível 
superior, alguns inclusive cursando mestrado, outros se preparando para aprovação no 
processo seletivo. Por meio de suas falas percebe-se a busca, o anseio de melhorarem / 

                                                 
5Os nomes dos entrevistados foram alterados para preservar sua identidade e foram utilizados nomes fictícios 
fazendo referência a importantes nomes do teatro brasileiro. 
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desenvolverem aspectos pessoais e profissionais (timidez, dificuldade de falar em público), 
mas também a necessidade de se conhecer, conhecer o outro, saber se relacionar melhor, 
desenvolver empatia, sendo estes os motivos que os levaram a buscar o teatro. 
Os dados serão apresentados de acordo com as categorias identificadas e na ordem dos 
acontecimentos, ou seja, inicialmente com a observação não participante, posteriormente com 
a observação participante e por fim, as entrevistas. 
Das categorias identificadas o desenvolvimento de relacionamento interpessoal esteve 
presente tanto nas observações não participante e participante quanto nas entrevistas. Na 
turma em que houve observação não participante, por ser uma turma com alunos de idades, 
gênero e ocupações variadas foi percebido que os anseios em relação às aulas também eram 
variados, mas em alguns alunos ficou perceptível que estavam ali para perder a timidez, para 
se socializar pois eram muito tímidos, alguns até para terem amigos, pois eram muito 
sozinhos, sendo inclusive a resposta dada por muitos em uma das aulas onde foi questionado 
pela professora de teatro por qual motivo haviam buscado o teatro.  
Nas aulas observadas, a cada cena que os alunos efetuavam em grupos ou duplas, após o 
término sempre se abraçavam e agradeciam aos colegas parceiros. Foi ficando evidente que as 
relações eram estabelecidas através do convívio, do contato, da parceria em cena. Sempre lhes 
era repassado que a arte deve ter humanidade, que serve para tocar as pessoas, a arte é uma 
maneira de transmitir sentimento e emoção às pessoas. 
Na turma onde houve observação participante, os alunos em sua maioria já exerciam atividade 
profissional, sendo assim, buscavam no teatro a possibilidade de desenvolverem 
relacionamento interpessoal, melhorarem tanto suas relações pessoais quanto profissionais. 
Vários entrevistados consideram que há contribuições relevantes das técnicas teatrais, 
principalmente em relação a relacionamento interpessoal, facilitando o convívio no ambiente 
de trabalho e auxiliando no processo de Gestão de Pessoas: 
 

Eu tenho aprendido a lidar melhor com tipos de pessoas diferentes, tem bastante 
relação com gestão de pessoas, se você quer ser um líder, se você precisar trabalhar 
com pessoas diferentes ou treinar pessoas diferentes, quanto mais você entender que 
existem pessoas diferentes de você e quanto mais você entender que não é errado ser 
um “tipo” diferente do seu, você vai saber lidar melhor com aquela pessoa 
(Entrevistado 1). 
 

Considerando a contribuição obtida com as aulas de teatro e a utilização do aprendizado no 
ambiente organizacional, foi identificado por meio da fala de 02 entrevistados (turma de 2 
meses e de primeiro ano) a contribuição em aprender a conhecer o “outro” e assim de forma 
estratégica estabelecer relações que possam lhe trazer “benefícios” no ambiente profissional e 
também na Gestão de Pessoas. 
 

Cada um tem sua válvula de escape, então eu acho que o teatro é uma ótima, tá 
sendo pra mim isso, muito e.... eu acho quando você tá mais aberto, você tá mais 
motivado, você consegue ter um contato mais próximo com as pessoas, entendeu, do 
que aquele estritamente profissional, queira ou não você acaba perguntando como a 
pessoa tá, e por conversar mais, não que você tenha que se tornar amigo, o brasileiro 
é muito assim, tem que ser amigo pra se dar bem no trabalho e não chega nisso, mas 
você ultrapassa aquela coisa de colega que só cumprimentava. Quando você 
ultrapassa essa linha, a gestão de pessoas já salta ali de uma forma, você consegue 
administrar, consegue entender, e tem aquilo, você nem precisa ser chefe da pessoa, 
você estando certo, a pessoa segue o que você fala, mesmo você estando no mesmo 
nível hierárquico, isso que é legal, eu vejo que acontece comigo (Entrevistado 4). 
 

Fazendo uma analogia do que Stanislavski (2006, p. 216) entende que um ator deve fazer no 
teatro, assim é possível transferir para a vida real, para as relações “É possível compreender 
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um papel, simpatizar com a pessoa retratada e pôr-se no lugar dela, de modo a agir como essa 
pessoa agiria”.  Tal ação encontramos também na fala de um dos entrevistados “Se eu tenho 
um perfil e sei que você tem outro, se eu consigo compreender o seu perfil eu consigo fazer 
você fazer o que eu quero muito mais fácil e o teatro tem feito isso sabe, eu acho que as 
pessoas fazem o que eu quero mais porque eu consigo me posicionar no lugar delas” 
(Entrevistado 1). 
Houve ainda uma resposta inusitada, porém faz perceber como as aulas de teatro funcionam 
como um catalisador no estabelecimento de relações: “o teatro me proporcionou coisas não só 
técnicas, da apresentação assim, mas também, da minha amizade com o pessoal da sala, tenho 
amigos... até comecei a namorar aqui dentro” (Entrevistado 4). 
Em relação a habilidade de comunicação foi um dos motivos mencionados pelos alunos das 
turmas observadas e das entrevistas, que mais os levaram a buscar as aulas de teatro. Na 
turma em que houve observação não participante uma aluna já na fase adulta estava lá para 
vencer sua timidez e se comunicar melhor, o que era visível pois ficava ruborizada em alguns 
exercícios.  
Quando questionado aos entrevistados o que perceberam de mudança em seu comportamento 
ou atitude após as aulas de teatro, as respostas foram variadas, no sentido de contribuir para 
desenvoltura, perda de timidez, melhor apresentação oral, como um dos entrevistados 
mencionou que o teatro estava lhe auxiliar a se expressar melhor, a se posicionar melhor em 
suas apresentações profissionais. Há a resposta de outro entrevistado que se destaca “Uma 
coisa que eu aprendi com o teatro é que você tem voz e essa voz é pra ser usada. Então o 
teatro, ajuda nisso, você ter voz, você buscar a sua voz na sociedade, pra não ficar naquilo só 
de receber, contribuir também” (Entrevistado 6). 
Pelas observações efetuadas e pelas falas dos entrevistados ficou evidente a contribuição da 
arte cênica para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, o que muitas 
organizações têm buscado desenvolver em seus funcionários. Senge (1990) considera que ao 
desenvolverem suas habilidades de comunicação, os indivíduos melhoram também o seu 
relacionamento interpessoal e a capacidade de aprendizagem através dessas relações.  
Também facilitando o relacionamento interpessoal e o desenvolvimento de habilidade de 
comunicação, outra categoria que obteve relevância foi o corpo. Na turma de teatro em que 
foi efetuada observação não participante (período de Maio/2017 a Julho/2017), ficou visível 
como o corpo se constitui em uma categoria que permeia o comportamento humano, em suas 
relações, ações, sendo o corpo a centralidade das opressões vividas pelo homem, onde as 
amarras a que o homem é submetido são materializadas e, ainda como considera Flores-
Pereira e Cavedon (2009), o corpo como constituinte de aprendizado e experiência para o 
homem.  
Por meio do contato visual / corporal, relações são estabelecidas, fortalecidas e reforçadas, 
como identificado em um exercício denominado “Espelho”, efetuado na turma onde houve a 
observação participante. No exercício o colega teria que reproduzir exatamente o mesmo 
movimento do corpo do outro, no mesmo momento, captar o que o colega faria e ir fazendo 
igual, um de frente para o outro sem se falar, somente reproduzir. Foi possível perceber que o 
corpo, o contato, viabiliza o estabelecimento dessas relações entre o grupo. Tal categoria 
também foi abordada por alguns entrevistados. Ao serem questionados sobre a contribuição 
da arte cênica, obteve-se as seguintes respostas: 
 

Uma das coisas principais que só o teatro fez por mim, eu acho que talvez é esse 
entendimento do que é o corpo e quebrar um monte desses tabus que a gente acaba 
tendo durante a vida, pensar que isso é corpo, e só corpo, e esse corpo é mecânico, 
ele vai se movimentando e ele é capaz de produzir algumas coisas e tudo aquilo que 
é posto nesse corpo é cultural e não pertence a ele, pertence a cultura, então me fez 
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olhar muito principalmente pra essa questão do corpo e das relações de uma forma 
muito diferente do que eu sempre tinha visto (Entrevistado 5). 
 

É possível compreender que o corpo e a mente não se separam, as experiências vivenciadas 
pelo corpo se traduzem em emoções e sentimentos, pois o que é vivenciado pelo indivíduo 
perpassa pelo corpo. Stanislavski (2016, p. 183) afirma que “o elo entre o corpo e a alma é 
indivisível. A vida de um dá vida ao outro. Todo ato físico, exceto os puramente mecânicos, 
tem uma fonte interior de sentimento”. O que é possível identificar na fala de outro 
entrevistado: 

Eu acredito que o teatro ajuda na compreensão do mundo como um todo, na 
empatia, na comunicação. Eu acredito que a comunicação verbal é muito limitada 
também, então na comunicação corporal tem coisas que a gente é castrado, a gente 
não trabalha o corpo como deveria, no sentido de cultura. (...) A minha ideia é que o 
teatro possa ter essa liberdade, através dos exercícios, através do pensamento que é 
crítico, mas não só através do pensamento crítico racional através do pensamento da 
quebra do corpo e do pensamento pelo corpo (Entrevistado 7). 

 
No decorrer da observação não participante uma categoria que se sobressaiu foi a criatividade, 
muitas vezes reforçada pelos exercícios corporais. Os alunos estavam sendo treinados a 
expandirem a mente, a se imaginarem ora como animais, ora como seres pequenos, ou ainda 
como seres enormes, o que proporcionava maior liberdade e expressividade nas cenas em que 
tinham que representar.  
Porém na observação participante foi percebido que nem só o corpo tem sido “castrado” como 
um dos entrevistados mencionados acima destacou, mas também o pensamento, a 
criatividade. Nas organizações muitas atividades são reproduzidas de forma mecânica, 
automática o que não favorece e nem instiga o senso de criação. O ato de reprodução a que o 
indivíduo está habituado veio à tona em um exercício das aulas de observação participante, 
onde em dupla, um dos alunos deveria reproduzir os movimentos do colega na sequência 
efetuar os movimentos para que o outro reproduzisse. Ao final do exercício foi perguntado 
pela professora qual o sentimento, sensação despertado, muitos alunos disseram que se 
sentiram desconfortáveis efetuando os movimentos, que era muito mais fácil reproduzir, 
copiar do que criar.  
Stanislavski (2016, p. 293) entende que quando nos colocamos em ação com o corpo e a 
mente há o desenvolvimento da criatividade “quando chamamos a atuar nossa mente 
movemos, do mesmo modo, nossa vontade e nossos sentimentos. Só quando estas forças estão 
cooperando harmoniosamente é que podemos criar com liberdade. ” 
Ainda fica claro a contribuição de técnicas do teatro para utilização em outras áreas, no 
desenvolvimento da criatividade, em ambientes organizacionais mais tradicionais, como um 
dos entrevistados mencionou. A possibilidade de em um chão de fábrica o funcionário se 
perceber, saber o que está fazendo, fazendo referência a uma dinâmica das aulas onde era 
necessário fechar os olhos e apontar onde estava determinado objeto ou pessoa, sendo assim a 
pessoa tem que estar inteira no ambiente, como também no trabalho não se fechar somente na 
sua atividade, mas perceber o ambiente ao redor, perceber o outro. Aproximando-se do que 
Elkjaer (2004) descreve como crucial ao aprendizado: corpo, emoção e intuição, refletindo em 
criação de novas ações. 
A arte proporciona o desenvolvimento de emoções, sentimentos, criatividade, mas uma das 
coisas fundamentais que permitem o desenvolvimento de todas as outras é o 
autoconhecimento. Como Robinson e Cassandre (2016) mencionam de que o indivíduo deve 
estar inteiro, se conhecer, conhecer seus sentimentos e emoções para poder se relacionar bem 
com os outros. Stanislavski reforça a necessidade do homem como um ser total, corpo e 
mente: 
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Somos constituídos de tal modo que precisamos de todos os nossos órgãos e 
membros, coração, estômago, rins, braços e pernas. Sentimos desconforto quando 
algum deles é-nos retirado e substituído por algo artificial, um olho de vidro, um 
nariz, orelha ou dentes falsos, ou perna ou braço de pau. Por que não acreditar que o 
mesmo se aplica à nossa conformação interior? Qualquer tipo de artificialidade é 
igualmente perturbadora para a nossa natureza interior (STANISLAVSKI, 2016, p. 
316). 

 
Durante a observação não participante, nas práticas teatrais a professora de teatro falava 
sempre da necessidade do ator se conhecer, conhecer suas emoções, seus sentimentos, se 
libertar das amarras das opressões, estar inteiro em cena, no palco, que ela os ensinava a 
serem atores, mas acima de tudo seres humanos melhores, que deveriam ser generosos 
consigo mesmos e com os amigos, tanto na convivência, quanto em cena, que isso poderia ser 
aplicado a qualquer parte de suas vidas. 
Em uma das aulas durante a observação participante, essa questão foi evidenciada por uma 
aluna que relatou seu interesse em estar ali para se conhecer, para ser um ser humano melhor, 
que no entendimento dela a arte traz essa possibilidade de autoconhecimento, de experimentar 
novas possibilidades, de se descobrir. 
Nas entrevistas o autoconhecimento também foi retratado como algo propiciado pelas aulas 
de teatro. No entendimento do Entrevistado 3, o teatro proporciona uma nova forma de olhar e 
perceber as coisas: “Oxalá as pessoas pudessem analisar dessa maneira, de você começar a 
ver as coisas como uma possibilidade de mudança”. Assim como o Entrevistado 7 diz “num 
pensamento utópico que todos fizessem teatro eu acho que a sociedade se compreenderia 
muito mais, as coisas seriam mais urgentes, a empatia, essas coisas assim”. 
 
Diante da análise dos dados coletados ficou claro a contribuição que a arte cênica traz no 
desenvolvimento do indivíduo enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto ser 
social. As categorias apresentadas foram identificadas nos três momentos da pesquisa 
etnográfica (observação não participante, participante e entrevistas) o que demonstra que não 
é algo isolado, mas que se repete e que apresenta relevância e concordância com as literaturas 
abordadas. O homem enquanto ser completo que é, tem a possibilidade de se desenvolver, de 
se conhecer através das práticas e exercícios teatrais. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O homem totalmente conectado às novas tecnologias de comunicação, às redes sociais, sente 
a necessidade de ter uma vida aparentemente feliz e de sucesso, quer representar um status 
social, assim acaba deixando de lado suas emoções verdadeiras, deixa de se conectar consigo 
mesmo, acaba nem conhecendo a si mesmo e muito menos aos outros.  
No ambiente organizacional não é diferente, exige-se cada vez mais dos indivíduos enquanto 
profissionais em uma organização, produtividade é a palavra de ordem. O que leva o ser 
humano a querer sempre mais, produzir mais, ganhar mais, submete-se então às organizações, 
abafa seus sentimentos, higieniza suas emoções (ROBINSON e CASSANDRE, 2016). 
A criatividade é abafada, as ações tornam-se mecânicas, reproduzidas. Como foi identificado 
na pesquisa, muitos consideram que “copiar” é muito mais fácil e cômodo do que criar. 
Assim, fazendo uma analogia à um termo da informática, usa e abusa-se do “CTRL C + 
CTRL V”. 
Na literatura abordada neste artigo é possível ver que há uma luz no fim do túnel, algumas 
organizações começaram a buscar métodos criativos para seus ambientes, o que inclui o 
teatro, a arte cênica como mecanismo de criatividade, aprendizado. A terceira via da 
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Aprendizagem Organizacional que entende a organização como mundo social e, a 
necessidade do homem total: corpo, mente, emoção e sentimento (ELKJAER, 2001, 2004), 
abre novos caminhos para superar ambientes robotizados até então. 
Por meio das observações realizadas, análise dos diários de campo, do relato etnográfico e das 
entrevistas efetuadas, pôde ser constatado a partir do que foi visto, ouvido, observado, 
participado e questionado, as respostas para os objetivos traçados. 
Dentre os motivos que levaram os observados e entrevistados, classificados como sujeitos de 
pesquisa, a buscarem as aulas de teatro, os alunos relataram como motivos a busca, o anseio 
de melhorarem / desenvolverem aspectos pessoais e profissionais (timidez, dificuldade de 
falar em público), mas também a necessidade de conhecer a si mesmo, conhecer o outro, 
saber se relacionar melhor, desenvolver empatia. Fica evidente que a arte tem o poder de 
expandir sentimentos, pensamentos, é um mecanismo de expressão, de permissão, de 
autoconhecimento do ser humano, enquanto indivíduo que executa diversos papéis em 
sociedade.  
Os entrevistados descreveram como impactos positivos desenvolvidos por intermédio das 
aulas de teatro e que estavam aplicando no dia a dia profissional a capacidade de conhecer o 
outro; desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão; relacionamento 
interpessoal; empatia com os colegas de trabalho; criatividade. 
Analisando as contribuições da arte cênica na vida dos alunos de teatro é possível perceber 
que tiveram avanços no desenvolvimento de suas habilidades ainda durante as aulas, os que 
começaram timidamente na execução dos exercícios, conseguiram no decorrer das aulas se 
apresentarem com mais desenvoltura, conseguiram articular melhor a voz, a entonação a 
dicção, bem como relataram maior facilidade no ambiente organizacional no trato com os 
pares, colegas e superiores imediatos.  
Quanto ao objetivo geral da pesquisa: “Conhecer como a arte cênica contribui para o 
desenvolvimento da aprendizagem organizacional”, pôde ser constatado que o 
desenvolvimento de habilidades específicas como relacionamento interpessoal, habilidade de 
comunicação, criatividade são positivas para o processo de aprendizagem organizacional, a 
partir do momento em que o indivíduo aprende a se relacionar e se comunicar com o seu 
colega de trabalho a prática do aprendizado é beneficiada. Porém as contribuições da arte 
cênica à Aprendizagem Organizacional vão além, quando traz à tona categorias como corpo e 
autoconhecimento, pois a partir do momento que o indivíduo começa a entender quem ele é, o 
que o compõe, começa a se perceber como um ser total, dotado de emoções, sentimentos, 
começa a se perceber como um verdadeiro ator na vida organizacional, o seu processo 
reflexivo é incentivado e novas possiblidades de aprendizado são propiciadas, assim como 
considerado por Courtney (2010), Elkjaer (2001,2004), Robinson e Cassandre (2016). 
Em que pese pesquisas empíricas que busquem compreender e relacionar a arte ao 
aprendizado nas organizações ainda sejam incipientes no Brasil, é possível identificar que a 
arte traz benefícios ao ser humano, no desenvolvimento de suas habilidades individuais e 
pessoais que trarão benefícios em uma convivência coletiva, em uma organização como 
mundo social (ELKJAER, 2004). Benefícios esses que o acompanham onde quer que ele atue, 
seja no papel de estudante, artista, ator, professor, profissional das mais diversas áreas, 
entendendo que o homem é um ser completo e indivisível e assim deve ser tratado como tal. 
Fica evidente a necessidade e carência de discussões que tragam à tona a relação entre 
homem, arte, aprendizado e organização, o que demonstra a possibilidade de um amplo 
campo de pesquisas futuras para a Aprendizagem Organizacional, como mecanismo de 
aprendizado e inovação.  
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RESUMO 
 
 
O presente estudo tem como objetivo compreender a influência do gênero sobre as 
ocorrências de assédio moral em postos de combustíveis na cidade de Maringá/PR. Nessa 
perspectiva, é possível contribuir para identificar eventuais causas e circunstâncias que 
determinam a reprodução do assédio moral no ambiente de trabalho, bem como indicar meios 
para preveni-lo. Para tanto, o artigo vislumbra uma revisão sobre gênero, assédio moral e, 
ainda, sobre a legislação pátria sobre o assunto. A pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo 
descritiva, com recorte transversal no ano de 2016, sendo que os dados primários foram 
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com nove mulheres de uma mesma rede de 
postos de combustíveis de Maringá. Os achados revelam um ambiente de trabalho mais 
salutar para a mulher, quando confrontado com a literatura já existente sobre o tema. Conclui-
se que, embora o trabalho da mulher demonstrou-se reconhecido e valorizado nos postos de 
combustíveis investigados, ainda existem aspectos que influenciam na perpetuação da 
discriminação da mulher em razão do gênero em ambientes masculinizados.  
 
 
Palavras-chave: Assédio moral. Gênero feminino. Direitos da Personalidade. Postos de 
Gasolina. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
As discussões acerca do assédio moral têm ganhado espaço nos últimos anos, o que pode ser 
percebido pela exposição do tema na mídia e nas mais diversas reinvindicações dos direitos 
laborais. De acordo com Barreto (2008), essas discussões têm sido relevantes, uma vez que as 
transformações da sociedade, em especial no mundo do trabalho, impactaram diretamente na 
maneira em que as relações são construídas dentro das organizações. Entre essas 
transformações, emergem vários pontos.  
Primeiramente, há que se falar na reestruturação das empresas onde tem-se observado a 
flexibilização dos direitos do trabalhador, o que abarca a questão do seu tempo de trabalho e 
da sua saúde no ambiente laboral. Em um ambiente cada vez mais exigente e competitivo, a 
jornada de trabalho não mais se estende aos espaços físicos da organização e o trabalhador 
passa a estar 24 horas a disposição do trabalho, submetendo-se a um nível de pressão e 
estresse que pode ser prejudicial a sua saúde (BARRETO, 2008). Em segundo lugar, há que 
se ressaltar a questão da empregabilidade, em que é de responsabilidade do trabalhador 
renovar-se continuamente com o intuito de se enquadrar sempre nas demandas emergentes do 
mercado.  
Nesse contexto de transformações e exigências, a ameaça do desemprego criou um terreno 
propício para a perpetuação do assédio moral no ambiente de trabalho. Isso criou uma 
crescente demanda para o poder judiciário, cujo objeto, o assédio moral nas relações 
empregatícias, mostra-se de difícil prova, mas extremamente gravoso para a saúde do 
trabalhador (BARRETO, 2008). 
Aliado a questão do assédio moral, um agravante tem sido as questões de gênero feminino em 
ambientes de trabalho mais masculinizados. Conforme Goldani (2000), é importante salientar 
o tratamento díspar que se perpetuou por décadas entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, restando ainda traços de uma cultura patriarcal que oprimiu as mulheres e as privou 
de muitos direitos que lhe eram devidos.  
O assédio moral foi pioneiramente objeto de estudo nos países escandinavos (EINARSEN; 
SKOGSTAD, 1996; LEYMANN; GYSTAFSSON, 1996). No Brasil, o tema tem sido pouco 
explorado, indicando-se a necessidade de se compreender o assédio moral sobre mulheres, ou 
seja, a influência do gênero na prática do assédio. Com isso, é possível identificar eventuais 
causas e circunstâncias que determinam a reprodução do comportamento de assédio moral no 
ambiente de trabalho, bem como compreender como a construção da imagem da mulher, e sua 
presença em ambientes de predominância masculina, implicam em situações de assédio moral 
contra elas.  
Ainda não foram realizadas pesquisas que abordem o assédio moral em postos de gasolina, 
portanto, a presente investigação visa esclarecer a temática no setor de comércio de 
combustíveis. É certo que o ambiente de trabalho em postos de gasolina é predominantemente 
masculino pela própria natureza do trabalho, a qual é dotada de um alto grau de 
periculosidade pela constante manipulação de líquidos explosivos, razão pela qual menos 
mulheres se candidatem ao emprego de frentista. A predominância masculina, por sua vez, 
pode facilitar a ocorrência de assédio moral contra as poucas mulheres que ali trabalham, por 
formarem um grupo de minorias que é fragilizado pelo ambiente hostil à sua volta.  
Dito isso, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender a influência do gênero 
sobre as ocorrências de assédio moral em uma rede de postos de combustíveis na cidade de 
Maringá, Paraná. Diante disso, os objetivos específicos traçados buscam: a) compreender 
como a imagem da mulher é construída em ambientes de predominância masculina, na visão 
das mulheres entrevistadas; b) identificar as situações que indicam a ocorrência de assédio 
moral contra as mulheres investigadas; c) descrever quais medidas podem ser tomadas para 
evitar o assédio moral, na percepção das mulheres investigadas. 
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A presente investigação está alicerçada em bases teóricas e práticas. Em termos teóricos, 
observa-se uma baixa produção científica em relação ao assunto, já que o assédio moral é um 
tema atual e pouco discutido até então. Além disso, são escassos os trabalhos que tragam à 
tona a relação entre o assédio moral e gênero, promovendo uma discussão sobre a relevância 
do gênero na ocorrência de agressões físicas e psíquicas no ambiente de trabalho. Deste 
modo, entende-se necessário levantar pontos de discussão que esclareçam questões 
pertinentes ao tema. 
Já em relação a justificativa prática do trabalho, tendo em vista a grande diversificação na 
qual o mercado de trabalho tem se desenvolvido, bem como a ruptura dos conceitos de gênero 
que se limitavam a classificar homens e mulheres de acordo com seu papel sexual 
(MACHADO, 1992), o presente trabalho mostra-se importante por explicitar um problema 
vivenciado cotidianamente pelos trabalhadores, especificamente em postos de combustíveis. 
Cada vez mais mulheres tem assumido papéis que antes eram pertinentes somente a homens 
no mercado de trabalho, contudo, apesar da ruptura de muitas barreiras sociais, é possível 
ainda se observar traços de uma cultura machista e patriarcal em ambientes de predominância 
masculina que, por sua vez, são a raiz de comportamentos ofensivos contra as mulheres 
(HIRIGOYEN, 2006). 
Dessa maneira, é relevante investigar quais as possíveis causas do assédio moral e as 
circunstâncias em que essas agressões se manifestam, bem como entender quais medidas são 
capazes de afastar comportamentos agressivos e perturbadores. Em última instância, o 
objetivo é estudar formas de gerar um ambiente de trabalho saudável e respeitoso para 
homens e mulheres, independente da configuração de gêneros existentes dentro dele. 
Para alcançar o objetivo proposto, esta investigação está organizada em mais quatro seções, 
além dessa introdução. A segunda seção apresenta o referencial teórico, com enfoque para 
pressupostos de gênero, envolvendo uma discussão sobre a imagem da mulher em ambientes 
de trabalho de predominância masculina, bem como para o assédio moral, em termos de 
conceitos e legislação sobre o assunto. A terceira seção se foca nos procedimentos 
metodológicos, enfatizando a natureza, tipo e recorte da pesquisa, bem como os métodos de 
coleta e análise de dados utilizados. A quarta seção é dedicada à análise dos resultados, a 
partir das entrevistas realizadas com as mulheres nos postos de combustíveis. A quinta seção 
traz as considerações finais do trabalho, acompanhada das referências utilizadas.  
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 GÊNERO: CONCEITO 
 
De acordo com Goldani (2000), o ambiente organizacional sempre foi marcado pela 
construção de relações de dominação assimétricas no que tange a divisão sexual que nele 
pode ser observada. A mulher foi historicamente marginalizada e segregada no ambiente do 
trabalho quando a questão envolvia controle e distribuição de poder. A construção do 
ambiente organizacional apenas remonta marcas de uma sociedade que privou por séculos as 
mulheres de muitos direitos que lhe eram devidos e as relações de trabalho construídas dentro 
das organizações nada mais eram reflexos do mundo externo. 
Para o autor supracitado, a sociedade caminhou a lentos passos e mudanças significativas 
aconteceram, o que refletiu diretamente no ambiente econômico e cultural, revolucionando a 
realidade da mulher no mercado de trabalho, por meio de um discurso embasado na libertação 
do sexo feminino e emancipação de uma condição de supressão. Expandiu-se o consenso que 
homens e mulheres eram igual de pleno direito e para o efetivo desenvolvimento econômico e 
social de um país era necessária a disseminação da igualdade entre os sexos. Daí emergiu o 
conceito de gênero: 



290 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

290 

 
Gênero é, na verdade, a representação de uma relação, a relação de pertencer 
a uma classe, um grupo, uma categoria. O gênero constrói uma relação entre 
uma entidade e outras entidade previamente constituídas como uma classe, 
uma relação de pertencer. Assim, gênero representa não um indivíduo e sim 
uma relação, uma relação social, em outras palavras, representa um 
indivíduo por meio de uma classe (GOLDANI, 1999, p.6). 
 

Na visão de Souza (2002), o movimento feminista que ganhou espaço no século XIX foi de 
extrema importância na constituição de um conceito de gênero que emergiu entre estudiosas 
feministas que buscavam refutar o determinismo biológico como argumento que pudesse 
explicar os comportamentos de homens e mulheres e que consolidasse, então, uma visão 
naturalizada e imutável dos comportamentos. Dessa maneira, Stuart Hall (2002) afirma que o 
feminismo começou como um movimento voltado à contestação da posição social e 
expandiu-se também para contestar a formação das identidades sexuais e de gênero.  
Para Saffioti (1992), as relações reproduzem conceitos de gênero absorvidos por homens e 
mulheres, em vista que o machismo não é uma prerrogativa apenas dos homens, a maioria das 
mulheres também são portadoras dele. Com isso, Goldani (2000) entende que as políticas de 
igualdade de oportunidade devem visar o bem-estar social de homens e mulheres, entretanto, 
deve-se ter em mente a situação da cidadania fragilizada das mulheres constituída ao longo da 
história.  
 
2.1.1 Imagem da mulher em ambiente de trabalho de predominância masculina       
 
Barreto (2000) acredita que as pessoas mais vulneráveis a se tornarem vítima do assédio 
moral são aquelas que apresentam diferenças com os padrões estabelecidos naquele ambiente, 
isso porque a discriminação é característica inerentes ao assédio. Logo, a presença de 
mulheres em ambientes em que a predominância seja de homens torna o meio hostil para elas, 
tornando-as vulneráveis e propensas a serem vítimas de assédio, bem como homens que 
laboram em ambientes predominantemente femininos, tendem a sofrerem discriminação em 
razão do gênero. Vale ressaltar que para o presente estudo, vulnerabilidade pode ser 
compreendida como um conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e 
cultura cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma pessoa perante a alguma 
pessoa, risco ou dano.  
Hirigoyen (2005, p. 100) assegura que “as mulheres não somente são frequentemente vítimas, 
como também são assediadas de formas diferentes dos homens: as conotações machistas ou 
sexistas estão muitas vezes presentes”. Ainda nessa esteira, Hirigoyen (2006) elenca como 
facilitadores do assédio motivos raciais, religiosos, ou ainda em razão de deficiência física ou 
doença; orientações sexuais e de gênero. A autora ressalta também como possíveis vítimas as 
pessoas atípicas, aquelas que podem ser consideradas demasiadamente competentes, aliadas a 
grupos divergentes da administração ou pessoas consideradas improdutivas. 
Investigações anteriores realizadas no Brasil e no exterior também revelam que o gênero é 
fator determinante na hora de se estabelecer um perfil para os assediados. Leymann (1996) 
um dos maiores expoentes mundial acerca do assédio moral, em pesquisa realizada na Suécia 
descobriu que mulheres representavam 55% do total de assédio moral sofrido no trabalho, 
sendo que homens assediavam homens e mulheres assediavam mulheres. 
 
2.2 ASSÉDIO MORAL: CONCEITO E PARTICULARIDADES 
 
De acordo com Leymann (1996), o assédio moral no ambiente de trabalho pode ser entendido 
como comportamentos e ações hostis praticadas reiteradamente contra um ou mais 
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trabalhadores, de maneira consciente ou inconsciente e que afeta de forma negativa a 
integridade psíquica ou física do trabalhador, o que pode ocasionar em consequências no 
desempenho do trabalho e o no ambiente de trabalho. Pode ser caracterizado como condutas 
abusivas que objetivam agredir psiquicamente e/ou fisicamente o empregado. (LEYMANN, 
1996). 
Para o autor supracitado, esses comportamentos devem ser sistemáticos, o que implica dizer 
que devem ocorrer ao menos uma vez por semana e com uma certa duração de tempo, qual 
seja, ao menos por seis meses. Vale ressaltar que o assédio moral tem caráter interdisciplinar 
uma vez que engloba áreas da psicologia, medicina do trabalho, administração de empresas e 
etc.  
Marie France Hirigoyen (2006) define como assédio moral toda conduta abusiva que engloba 
gestos, palavras, comportamentos, atitudes que por sua repetição violam a dignidade ou a 
integridade de uma pessoa, colocando em perigo seu emprego ou depredando seu ambiente de 
trabalho. É importante frisar ainda que a autora afirma que o assédio se caracteriza de forma 
essencial pela sua reiteração, entretanto, diferente do que afirma Leymann (1996), para a 
psicóloga francesa, estabelecer um padrão de frequência como ao menos uma vez por semana 
e um período mínimo de seis meses é banalizar a gravidade do assédio, porque a 
caracterização da ocorrência do assédio não deve depender exclusivamente da sua duração. 
Contudo, deve-se também considerar a violência da agressão como fator determinante, uma 
vez que atitudes humilhantes são capazes de degradar a saúde do trabalhador antes mesmo de 
se completarem os seis meses (LEYMANN, 1996). 
Outro ponto destacado por Hirigoyen (2005) no que tange a caracterização do processo de 
assédio moral é a intencionalidade. Quando se trata de uma agressão psicológica não é 
possível afastar a questão da intencionalidade, dado que o caráter intencional de uma agressão 
potencializa o impacto de tal atitude. Para a autora a intencionalidade é crucial na hora de 
distinguir efetivamente o assédio moral de más condições de trabalho e isso se justifica pelo 
fato do assédio moral ser um abuso do qual não deve equivocar-se com decisões legítimas 
inerentes à organização do trabalho, visto que é natural de todo trabalho que este seja 
permeado de certo grau de imposição e exigência. O processo de assédio moral pode ainda ser 
qualificado pela assimetria e desiquilíbrio na relação em que ele se manifesta, onde uma parte 
julga-se melhor que outra: 

 
Aquele que põe em ação a violência define-se como superior ao outro, o que 
é, em geral, aceito por aquele que recebe a violência. Cria-se, portanto, uma 
relação entre dominante e dominado que nada tem ligação com um simples 
conflito, já que o agressor submete a vítima a reiteradas humilhações a ponto 
de fazê-lo perder a sua identidade (HIRIGOYEN, 2005, p. 135). 

 
Para Barreto, Heloani e Freitas (2008) é usual que o assédio moral se manifeste de um modo 
insignificante, o que pode facilmente ser confundido com uma brincadeira de mau gosto, que 
leva a vítima a negligenciar o problema, encarando-o de maneira mais branda, sem que ele 
seja levado a uma formalização como problema organizacional. Como a reiteração das 
atitudes ofensivas é a particularidade mais notável do assédio, leva tempo até que a vítima se 
atente que os ataques são cada vez mais recorrentes, consequência disso é a vítima com o 
passar de o tempo tornar-se mais frágil, vulnerável e impotente para reagir as agressões de 
forma eficaz, já que as inúmeras ofensas têm o poder de a desestabilizar emocionalmente 
(BARRETO; HELOANI; FREITAS, 2008). 
Hirigoyen (2006) compartilha dessa mesma ideia e afirma que as condutas se iniciam como 
algo que parece inofensivo, todavia, se perpetuam de maneira silenciosa já que a vítima, a 
princípio, não se mostra ofendida e leva na brincadeira. Porém, com o decorrer do tempo, os 
ataques tendem a se multiplicarem e acuarem a vítima, submentendo-a a situações ofensivas e 
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degradantes. A vítima por sua vez, assume quase sempre um papel passivo frente a agressão, 
posto que não tem consciência da violência psicológica que lhe é empregada; assim, muito 
embora admita e reconheça o sofrimento, não tem percepção de fato da agressão 
(HIRIGOYEN, 2006). 
Barreto (2008) expoente das pesquisas em assédio moral no Brasil, define o assédio como 
sendo a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Para Barreto (2008) 
o assédio moral nunca se apresenta a princípio como assédio. Ele tem origem em uma 
situação de conflito não resolvido.  
Dessa forma, ressalta-se a necessidade de destacar a diferença entre conflito e assédio moral. 
Para Barreto (2008), o conflito deve ser encarado como algo positivo, visto que por meio dele 
podem decorrer novas ideias levando ao crescimento mútuo, embasado em uma comunicação 
respeitosa e envolvendo tarefas bem definidas. Por outro o lado, o assédio é eivado de falta de 
ética e de uma comunicação deturpada e imperativa, onde as tarefas são confusas e as ordens 
ambíguas. Portanto, para que o assédio possa ser evitado e combatido, acredita-se necessário 
uma intervenção durante o conflito, antes que ele se transforme em assédio moral 
propriamente dito (BARRETO, 2008). 

 
2.2.1 Direitos da personalidade e a legislação brasileira       
 
Para que se possa discutir o assédio moral é necessário antes ser levantada a questão dos 
denominados direitos da personalidade. Segundo Diniz (2002), os direitos da personalidade 
são aqueles que tutelam os bens mais elevados e supremos da pessoa humana. São 
caracterizados por sua essencialidade, pois não há pessoa que não possua esses direitos, o que 
significa dizer que a existência do ser humano já é condição para a presença dos direitos da 
personalidade, uma vez que por meio desses direito o homem consegue viver com dignidade.  
Posto isso, resta ressaltar que os direitos da personalidade dão origem a todos outros direitos, 
nenhum outro direito vem à tona sem antes encontrar fulcro nos direitos da personalidade 
como a vida, a honra e a integridade física. É válido ressaltar que os direitos da personalidade 
são essenciais, absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis e inatos a qualquer 
ser humano. Portanto, todo assédio, antes de qualquer coisa, é a tipificação da violação a 
qualquer dos direitos da personalidade (DINIZ, 2002), qual seja também a violação do 
Princípio da Dignidade Humana prevista na Constituição Brasileira. 
Goldani (2000) acredita que no Brasil a legislação se mostra bastante sólida no que tange os 
direitos e a igualdade entre homens e mulheres. Contudo, segundo o autor, sabe-se que isto 
não é bastante para afastar as representações sociais construídas em relação aos papéis e 
atribuições de homens e mulheres, a questão da igualdade de oportunidades tem raízes mais 
profundas e complexas do que as bases legais delineadas no nosso país, aspectos sociais e 
culturais ainda se fazem muito presentes e influenciam na organização do trabalho dentro das 
empresas.  
No Brasil, não existe uma lei específica federal que verse sobre o assédio moral, muito 
embora a procura do judiciário para se denunciar esse tipo de agressão tenha elevado 
substancialmente nos últimos anos (UFSC, 2013). Outra limitação encontrada é a verificação 
do nexo causal entre a agressão sofrida pela vítima e o dano causado, dessa forma, a 
identificação do assédio moral, por vezes, necessita de subsídios maiores, além do 
posicionamento do assediado, como por exemplo provas materiais e testemunhas que 
presenciaram as atitudes ofensivas. Ainda nesse sentido, uma vez que o assédio consiste em 
uma violência psicológica, medidas legislativas se mostram muitas vezes ineficazes de refutar 
o processo de assédio moral (UFSC, 2013). 
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Logo são utilizadas legislações que amparam os direitos da personalidade, como é o caso da 
Constituição Federal, em seu artigo 1, inciso III que resguarda dignidade da pessoa humana. 
Ademais, o Código Civil de 1988 traz em seu artigo 186: “aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito o causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E por fim, o artigo 483 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas legitima a rescisão unilateral do contrato de trabalho pelo empregado em 
ocasiões em que a empresa cometer uma falta grave, como é o caso do assédio moral (UFSC, 
2013). 
 
2.2.2 Situações que indicam a ocorrência de assédio moral   
 
Guedes (2004) classifica algumas atitudes como assédio moral, como se recusar a comunicar-
se, desqualificar e constranger alguém a fim de destruir sua auto estima e cortar as relações 
sociais. Entretanto, identificar essas situações não é algo simples porque são dotadas de um 
alto grau de subjetividade, ademais, averiguar as consequências dessas atitudes nas vítimas é 
também difícil, ainda que os sintomas sejam manifestos, como o estresse, a depressão e a 
síndrome do burn out. Sobre o mesmo aspecto, compartilham do mesmo pensamento, Pineul e 
Zabala (2003) que indicam também como assédio moral comportamentos de omissão de 
informações, recusa de comunicação, isolamento e discriminação, desqualificação dos 
serviços e indução ao erro.  
É importante assinalar, dessa forma, situações que não constituem  assédio moral e devem ser 
encaradas apenas como conflitos que naturalmente fazem parte das organizações, como é o 
caso do stress, das agressões físicas e verbais ocasionais que não tenham sido premeditadas ou 
intencionais, das condições da saúde insalubres e perigosas e dos constrangimentos 
profissionais que decorram do poder hierárquico e disciplinar na empresa, como por exemplos 
avaliações e processos disciplinares (HIRIGOYEN, 2002). 
Ainda nessa esteira, não pode ser identificado como assédio as situações eventuais de 
humilhação e constrangimento, ainda que intencionais. A configuração de assédio carece de 
comportamentos repetitivos que ocorram com uma certa frequência, logo, um comportamento 
isolado não constitui assédio moral, não obstante, possa ser passível de dano moral. Ademais, 
exigências profissionais inerentes da relação de trabalho como cobranças, críticas construtivas 
e avaliações sobre o trabalho também não cabem como assédio moral (UFSC, 2013). 
Atualmente, sob a ótica de Christ (2011), o instrumento mais relevante para a identificação do 
assédio moral nas organizações é o Negative acts Questonnaire Revised (NAQ-R) criado por 
Einarse, Raknes, Mattiesen e Hellesay na Noruega. O instrumento de propõe a avaliar o 
assédio moral, apontando para tanto 22 itens que sugerem situações de comportamentos 
agressivos sem que termo “assédio” seja citado. 

 
2.2.3 Medidas para evitar o assédio moral      
 
Para que o assédio não se perpetue no ambiente de trabalho, Silva (2007) entende que são 
necessárias uma série de medidas internas e externas a organização, com ênfase naquelas 
medidas que contribuam para a prevenção do comportamento agressivo. Acredita-se que o 
próprio Estado tem o dever de legislar em favor das vítimas, por meio de sanções destinadas 
aos agressores. Sabe-se que a doutrina jurídica propõe medidas que possam prevenir os 
acidentes de trabalho, bem como as enfermidades advindas dele, buscando assegurar ao 
trabalhador pelas condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Contudo, entende-
se necessário maiores respaldos legais em relação a penalização do assédio a fim de coibir 
essas agressões de maneira mais efetiva (SILVA, 2007). 
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Já em relação a prevenção por parte do empregador, Barreto (2008) acredita que é necessário 
que as organizações realizem uma prevenção primária em relação ao assédio que envolva a 
realização de campanhas de sensibilização antiviolência, elaboração de cartilhas e material 
informativo. Caso reste insuficiente a prevenção primária, é possível que seja fundamental a 
criação de grupos de apoio e reconhecimento do problema, elegendo assim um mediador 
capaz de auxiliar as partes a chegarem num consenso, e em último plano, deve-se reorganizar 
o trabalho visando prevenir o risco de perseguição psicológica. É necessário que se construa 
uma cultura de prevenção que abarque a segurança e a saúde do trabalhador que esteja 
alinhada com o contexto da globalização. 
Freitas, Heloani e Barreto (2008) acordam que para afastar o assédio é preciso: “erradicar a 
cultura da impunidade, da falta de respeito, da promiscuidade e da indigência moral no 
ambiente de trabalho é tarefa coletiva, que precisa da cooperação dos ocupantes de cargos 
mais elevados”. Para Einarsen e Hoel (2008) a prevenção do assédio moral engloba elementos 
como a criação de um clima social respeitoso, em que a diversidade seja aceita e bem 
recebida; tratamento igualitário da liderança a todos os funcionários, para que isso gere uma 
sensação de justiça e a perpetuação de uma cultura organizacional em que o assédio moral e 
as agressões não sejam toleradas. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Neste capítulo é apresentada a maneira pela qual a pesquisa foi realizada, bem como sua 
natureza, tipo e abordagem. Ademais, são explicitados os tipos dos dados utilizados, a forma 
como se deu a coleta dos dados e como os dados foram analisados. Ainda neste capítulo, é 
apresentado o estudo de caso para a pesquisa de campo e organização da análise. 
 
3.1 NATUREZA, TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA 
 
Para a realização do presente trabalho fez-se necessárias diretrizes metodológicas a fim de se 
atingir os objetivos que a pesquisa se propôs inicialmente. Dessa forma, a presente 
investigação possui natureza qualitativa, cujo objetivo foi traduzir e expressar os fenômenos 
que ocorrem no mundo social (MAANEN, 1979). Ademais, a pesquisa é do tipo descritiva e 
sua abordagem teórico-empírica, a qual descreve a situação encontrada a partir da aplicação 
de conceitos encontrados na teoria a situações de uma realidade empírica. 
Na presente investigação foi realizado um estudo de caso, em que se procurou responder o 
porquê o assédio moral se manifesta com maior incidência em situações que envolvam 
mulheres em um ambiente de trabalho masculinizado. Sabe-se que sobre esse fenômeno há 
pouca possibilidade de controle e deverá ser analisado dentro do contexto da realidade dos 
trabalhadores. De acordo com Godoy (1995), o estudo de caso pode ser entendido como um 
tipo de pesquisa cujo objeto se constitui uma unidade que se analisa profundamente. Para a 
autora, o objetivo principal do estudo de caso é o exame detalhado de um determinado 
ambiente ou situação, proporcionando a vivência da realidade por meio da discussão. 
Sendo assim, a presente investigação teve como objeto de estudo 5 postos de combustíveis da 
bandeira Shell em uma mesma rede na cidade de Maringá. A rede de postos de gasolina está 
presente no mercado maringaense há 15 anos, todos os postos estão localizados na região 
central da cidade, são geridos pela mesma administração e contam com lojas de conveniência. 
Dentre os 5 postos, 2 deles funcionam 24 horas. 
 
3.2 TIPOS DE DADOS, METÓDO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
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Os tipos de dados que foram utilizados são dados primários, derivados de roteiros de 
entrevistas semiestruturados que foram usados para a coleta de dados. Para Mattar (2005), 
dados primários são aqueles que ainda não foram coletados, ou seja, são pesquisados com o 
intuito de subsidiar necessidades particulares da pesquisa que está sendo desenvolvida. Nesse 
sentido, foram realizadas entrevistas com 9 funcionárias mulheres em 5 postos de 
combustíveis diferentes e pertencentes a mesma rede. As entrevistadas exercem cargos 
diversos, como o de frentista, caixa e zeladora e possuem a idade entre 27 e 44 anos. Oito 
delas não possuem ensino superior completo.  
Ademais, foram também aplicadas as 9 funcionárias questionários semiestruturados, que 
indagavam acerca das situações mais frequentes de assédio moral. Esse questionário teve uma 
como base o instrumento Negative Acts Questonnaire Revised (NAQ-R) e se propôs a avaliar 
o assédio moral, indicando 25 alternativas que sugerem episódios ofensivos sem utilizar o 
termo “assédio” em seu conteúdo. 
No que diz respeito ao primeiro objetivo específico, compreender como a imagem da mulher 
é construída em ambientes de predominância masculina, na visão das mulheres entrevistadas, 
foi perguntado se elas se sentiam ou se enxergavam diferentes de alguma forma, por serem 
mulheres e trabalharem cercada por tantos homens. Ainda nesse sentido, as mulheres foram 
questionadas se acreditavam receber algum tipo de tratamento diferente de seus colegas de 
trabalho ou superiores pelo simples fato de serem mulheres.  
Em seguida, a fim de contemplar o segundo objetivo específico da pesquisa, que consiste em 
identificar as situações que indicam a ocorrência do assédio moral contra as mulheres 
investigadas, foram questionadas possíveis situações cotidianas que ocorriam e rebaixavam, 
ofendiam ou agrediam as entrevistas e como esse tipo de situação afetava a vida pessoal e 
profissional dessas mulheres. Na última parte da entrevista, foi questionado que tipos de ações 
que a organização poderia empreitar no sentido de evitar a ocorrência do assédio moral, na 
percepção das mulheres investigadas.  
Os dados foram organizados e analisados a partir de categorias estabelecidas para cada 
objetivo especifico, ou seja: a) imagem da mulher em ambientes masculinos; b) situações de 
ocorrência de assédio; c) medidas preventivas, seguindo as orientações de Bardin (2004). 
Dessa forma, tanto as questões dos questionários e das entrevistas, quanto as falas e 
informações obtidas foram organizadas a partir dessas categorias. A partir da alocação das 
falas nas suas respectivas unidades de análise (BARDIN, 2004), foi feita uma análise 
interpretativa, a qual busca o significado do texto no que tange a área de conhecimento 
pesquisada, identificando assim, os pressupostos explícitos, como os implícitos para construir 
uma argumentação e realizar uma análise crítica e reflexiva acerca da literatura pesquisada 
(SEVERINO, 2002). Por fim, cabe indicar que o recorte da pesquisa é transversal, uma vez 
que se foca em um único espaço de tempo, qual seja, o ano de 2016.  
 
4     APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 
4.1 A IMAGEM DA MULHER 
 
Em relação a construção da imagem da mulher em ambientes masculinizados, observou-se 
divergência de percepções de acordo com os cargos exercidos pelas mulheres. As frentistas 
entrevistadas afirmaram sofrer um certo grau de discriminação por serem mulheres e 
exercerem um cargo que majoritariamente é preenchido por homens. Dessa maneira, essas 
mulheres disseram que se sentem, por vezes, oprimidas por seus colegas homens por serem 
minorias nesse ambiente. No entanto, disseram não acreditarem ser incapazes de realizar 
qualquer tarefa que lhe sejam atribuídas, e, portanto, enxergam que possuem as mesmas 
habilidades e empenho que os homens quando exercem esse cargo. Com exceção de apenas 
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uma entrevistada que exerce o cargo de frentista, a qual confessou sentir dificuldade algumas 
vezes de realizar as mesmas tarefas que os homens realizam no mesmo cargo, em virtude da 
força física que as tarefas inerentes desse cargo exigem da mulher. Entretanto, fora a 
limitação física, ela acredita que a força intelectual do homem e da mulher em nada diferem 
na execução do trabalho. A Frentista 2 revelou:  

 
No meu ponto de vista, eu me vejo diferente sim. Quando você vai trabalhar 
de frentista, você tem que arcar com as consequências de pegar galão de 20, 
30 litros. Minha força não é igual a dos meninos, mas eles não querem nem 
saber, você que se vire. Eu acho uma falta de consideração. Acontece assim, 
se você quer trabalhar em um lugar assim, você precisa correr atrás, ninguém 
te ajuda não. E se eu não consigo pegar peso, eles dizem que estou fazendo 
corpo mole. 
 

Por outro lado, mulheres que exercem outros cargos, quando indagadas se enxergavam de 
uma maneira diferente naquele ambiente de trabalho, afirmaram se enxergar com as mesmas 
capacidades dos homens.  
A Operadora de Caixa 2 respondeu: “Não me sinto diferente por ser mulher. E já foi o tempo 
que os homens enxergavam diferente, porque a gente trabalha mais que eles hoje em dia. 
Trabalhamos em casa, depois trabalhamos aqui e assim vai. ” Nesse mesmo sentido, 
concordou a Balconista 1: “Eu não sinto diferença nenhuma. Nunca percebi que os homens 
sintam essa diferença também, todos nós conseguimos fazer as mesmas coisas”. 
Percebe-se com isso, no caso pesquisado nesta rede de postos, um caminho de superação da 
discriminação da mulher em razão de gênero no ambiente de trabalho de predominância 
masculina, uma vez que a discriminação está pautada na visão deturpada que as mulheres 
sejam inferiores por serem mulher.  
As entrevistadas afirmaram que se veem capazes de trabalhar nas mesmas funções e 
realizando as mesmas tarefas que os homens e afirmaram ainda, que os homens também as 
enxergam da mesma maneira. Com isso, afasta-se aquilo que foi dito por Barreto (2002), que 
as pessoas mais propensas a se tornarem vítima do assédio moral são aquelas que apresentam 
diferenças com os padrões estabelecidos naquele ambiente, sendo a discriminação forte 
condição para perpetuação do assédio moral. 
 Refuta-se também, a ideia que tudo aquilo que é diferente e destoa em um cenário 
homogêneo se torna vulnerável a discriminação e, portanto, passível de se tornar situações de 
assédio moral. A diversidade tem trazido benefícios para o ambiente de trabalho e as mulheres 
que ali trabalham se veem, no geral, valorizadas e reconhecidas por seus colegas homens. 
Muitas relataram ganharem elogios pelo empenho e dedicação ao trabalho e disseram que 
alguns colegas afirmam que as mulheres são mais enérgicas e proativas na hora de assumir 
tarefas. “Eles dizem às vezes que uma de nós faz o trabalho que dois deles não conseguiriam 
fazer”, brincou uma das entrevistadas que exerce a função de operadora de caixa.  
Diante dos dados coletados, observou-se a imagem da mulher ainda é distorcida em razão de 
gênero em alguns cargos, como o de frentista, nos postos de gasolina, embora em menor 
quantidade. Atrela-se a maior incidência de episódios que discriminam as mulheres ao cargo 
que ela exerce. Dessa forma, entende-se que o cargo possa ser um fator que influencie a 
prática do assédio moral. Trabalhos considerados mais pesados e que recrutem maior esforço 
físico, como o de frentista, ainda são lacunas para que mulheres e homens se enxerguem em 
uma hierarquia. Contudo, de modo geral, dentre as 9 entrevistadas, a maioria das mulheres 
declararam desfrutar de um ambiente de trabalho saudável, se veem reconhecidas por seu 
trabalho e respeitadas pelos seus colegas. Um resumo da opinião das entrevistadas é disposto 
no Quadro 1. 
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Quadro 1: Imagem da mulher 
Cargo  Como a mulher se enxerga  Como a mulher acredita que os homens 

a enxergam 
Frentista 1 Acredita ser capaz de realizar toda 

atividade que o homem também é capaz. 
Acredita ser discriminada pelos colegas 
homens em razão do gênero. 

Operadora 
de caixa 1 

Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser valorizada e tem seu trabalho 
reconhecido pelos colegas homens. 

Balconista 1 Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser valorizada e tem seu trabalho 
reconhecido pelos colegas homens. 

Operadora 
de caixa 2 

Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser valorizada e tem seu trabalho 
reconhecido pelos colegas homens. 

Frentista 2 Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser discriminada pelos colegas 
homens em razão do gênero. 

Operadora 
de caixa 3 

Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser valorizada e tem seu trabalho 
reconhecido pelos colegas homens. 

Frentista 3 Não acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser discriminada pelos colegas 
homens em razão do gênero. 

Zeladora 1 
 

Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser discriminada pelos colegas 
homens em razão do gênero. 

Operadora 
de caixa 4 
 

Acredita ser capaz de realizar toda 
atividade que o homem também é capaz. 

Acredita ser valorizada e tem seu trabalho 
reconhecido pelos colegas homens. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
As entrevistadas acreditam que estão aptas para desenvolver as mesmas tarefas que são 
atribuídas aos homens e que o olhar dos homens para elas enquanto profissionais tem 
amadurecido, no sentido de afastar a discriminação e reconhecer a capacidade da mulher no 
ambiente de trabalho, ainda que ela seja minoria naquele meio. Essa constatação contraria a 
literatura sobre assunto até então produzida, Saffioti (1992) afirmou que as mulheres são 
também portadoras do machismo e minam sua imagem por acreditarem serem desqualificadas 
se comparadas com atribuições masculinas. Além disso, afirmou que a mulher por não se 
enquadrar no padrão pré-estabelecido para aquele lugar, poderia ter sobre si uma imagem 
fragilizada pelo machismo, entretanto, essas afirmações não representam a realidade dos 
achados. 
 
4.2 SITUAÇÕES EM QUE OCORREM O ASSÉDIO MORAL  
 
No que diz respeito aos episódios que indicam a ocorrência do assédio moral, apenas as 
frentistas e uma zeladora foram capazes de relatar situações reiteradas de discriminação ou 
desqualificação do trabalho. Elas alegaram sofrer com os comentários dos seus colegas de 
trabalho, clientes e superiores, e em especial, aquelas que realizam trabalho noturno são 
desrespeitadas durante o seu trabalho e recebem diversos convites inoportunos. Os 
comentários são eivados de conotações machistas e sexistas, sendo as mulheres vítimas 
também do assédio sexual nesse contexto, tal constatação vai ao encontro do que Hirigoyen 
(2005) afirmava em suas pesquisas, a mulher sofre assédio de uma maneira diferente daquela 
que os homens são assediados.  
Constatou-se que o período em que trabalham as mulheres é mais um fator relevante na 
determinação da ocorrência do assédio moral, uma vez que se observa que as 4 mulheres que 
trabalham no período noturno admitiram passar por situação constrangedoras pelo fato de 
serem mulheres. Um resumo da opinião das entrevistas é disposto no Quadro 2. 
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Quadro 2: Ocorrência do assédio moral 
Cargo  Período em que trabalha Admite passar por situações 

ofensivas 
Frentista 1 Noturno Sim 
Operadora de Caixa 1  Diurno Não 
Balconista 1 Diurno Não 
Operadora de Caixa 2 Diurno Não 
Frentista 2 Noturno Sim 
Operadora de Caixa 3 Diurno Não 
Frentista 3 Noturno Sim 
Zeladora 1  Noturno Sim 
Operadora de Caixa 4  Diurno Não 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
A Frentista 1 relatou que “muitos homens acham que por estarmos aqui de madrugada somos 
mulheres fáceis, que não temos família ou que estamos aqui por diversão. Na realidade, 
trabalhar a noite não é fácil, faço porque preciso, justamente porque tenho família e devo 
ajudar a sustentar”.  
Em entrevista, a Frentista 2 admitiu se sentir constrangida perante seus colegas, já que toda 
vez que comete algum erro na execução das suas tarefas, comentários como “isso não é 
trabalho para mulher” são feitos por seus colegas de trabalho, mas quando algum homem 
comente o mesmo erro que ela, nada é dito a respeito.  
Ademais, em função da jornada de trabalho noturna de algumas frentistas, elas alegam serem 
discriminadas e sofrerem preconceito no seu meio social por não estarem em casa com suas 
famílias aos finais de semana, por exemplo, e são jugadas como mães e esposas ausentes por 
passarem a noite trabalhando nos postos de combustíveis. Essa situação pode ser identificada 
na fala da Frentista 1: “já ouvi muito assim, devido a eu trabalhar direto, sábado, domingo e 
feriado, as pessoas dizem, você tinha que arrumar outro emprego e pensar mais na sua 
família”. Também nessa esteira, a Frentista 3 afirmou: “ na minha própria casa eu sinto um 
pouco de preconceito, meus filhos não gostam que eu trabalhe aqui no posto”. 
Por outro lado, as mulheres que exercem cargos como o de caixa e zeladora disseram não 
sofrer nenhum tipo de discriminação em razão de gênero. A Operadora de Caixa 3 afirmou 
trabalhar em postos de combustíveis há mais de 11 anos e relatou a transformação do 
ambiente de trabalho ao longo desses anos. Em entrevista disse que: “antigamente existia o 
preconceito com as mulheres que trabalhavam em posto, no sentido de ser mulher vulgar, 
agora não, eu vejo que está mais tranquilo, o pessoal tá respeitando bastante”.  
 
Quadro 3: Situações que indicam assédio moral 
Número de mulheres 
que se queixaram 

Situação de assédio moral 

4 mulheres 
 

Suas opiniões e pontos de vista foram ignorados. 

4 mulheres Recebeu críticas constantes ao seu trabalho ou esforço. 
3 mulheres Foi constantemente lembrado dos erros e omissões. 
3 mulheres  
 

Foram feitos comentários ofensivos e insultos sobre suas atitudes e 
comportamentos 

2 mulheres  Foram interrompidas constantemente em reuniões ou em diálogos 
1 mulher  Foi alvo de agressividade ou raiva gratuita. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A Balconista 1 também declarou: “no passado as meninas sofriam, porque os homens 
chegavam e achavam que podiam fazer qualquer tipo de comentário, daí os maridos não 
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deixavam as mulheres trabalharem em postos”. Em relação as situações que caracterizam o 
assédio moral, foram disponibilizadas em questionários para as entrevistadas, 32 situações 
que indicavam a ocorrência de assédio moral sem que o termo “assédio” fosse utilizado.   Os 
episódios mais assinalados e as circunstâncias que mais apresentaram queixas são 
disponibilizadas no Quadro 3. 
Os dados coletados confirmam aquilo que Guedes (2004) classifica como algumas atitudes 
que o assédio moral está presente, como se recusar a comunicar-se, desqualificar e 
constranger alguém a fim de destruir sua auto estima e cortar as relações sociais. Pineul e 
Zabala (2003) indicam também como assédio moral comportamentos de omissão de 
informações, recusa de comunicação, isolamento e discriminação, desqualificação dos 
serviços e indução ao erro. O que a literatura aponta como as situações mais comum de 
assédio moral também são as situações mais comuns vivenciadas na realidade do ambiente de 
trabalho dessas mulheres, casando a teoria com a prática no que tange esse ponto de 
discussão. 
Percebeu-se com isso que as situações em que ocorrem o assédio moral estão concentradas 
majoritariamente no período noturno em que o ambiente se torna mais hostil para as mulheres. 
Em virtude de o trabalho ser realizado a noite, os homens tendem a assediá-las moralmente e 
sexualmente, por meio de comentários ofensivos e convites inoportunos feitos pelos colegas e 
clientes. 
 O período em que trabalha a mulher pode ser considerada outra lacuna em que o assédio 
moral se perpetua, demonstrando ainda a necessidade de evolução no pensamento da 
sociedade, tanto do homem, como o da mulher, uma vez que as mulheres disseram se 
sentirem discriminadas também por outras mulheres, que as condenam pelo fato de 
simplesmente exercerem trabalho noturno em um ambiente predominantemente 
masculinizado.  
 
4.3 MEDIDAS PARA EVITAR O ASSÉDIO MORAL 

 
Após a coleta de dados, percebeu-se que existe treinamento e desenvolvimento nas empresas 
investigadas e que os funcionários são instruídos na maneira em que devem se relacionar uns 
com os outros. As funcionárias afirmaram participarem de reuniões em conjunto com os 
homens que ali trabalham, em que valores como igualdade e respeito são disseminados. 
Todavia, é perceptível ainda os vestígios de uma sociedade machistas impregnando o 
ambiente de trabalho e evidenciando que tais medidas que a empresa adota para criar um 
clima social respeitoso não tem sido suficientes. A Frentista 1 relatou: 

 

 Mesmo que haja treinamento, haja conversa, haja diálogo, vai muito do 
caráter da pessoa, é uma educação que vem de casa. Por mais que o gerente 
cobre isso, na frente dele sempre vai ser uma coisa, mas por trás você sabe 
como é. Tinha que existir alguma fiscalização. 
 

Em entrevista, as 9 mulheres investigadas afirmaram não comunicar a organização em relação 
as ofensas sofridas no período laboral. Quando questionadas sobre o motivo de tal omissão, a 
maioria delas a apresentou a falta de costume, o medo de criar um embate ou ainda o medo de 
retaliação em caso de reclamação aos gerentes. Essa situação foi sugerida na fala da Frentista 
2: “não acho que reclamar dos comentários faça com que algo mude no comportamento dos 
meninos, é possível ainda que eles se revoltem contra mim, não quero causar mais 
problemas”. 
As entrevistadas, em sua maioria, admitiram sentirem falta de alguma punição, como por 
exemplo, uma advertência, para os atos discriminatórios. Sugeriram uma fiscalização maior 
por parte de gerência para se coibir o assédio moral horizontal, aquele que ocorre entre 



300 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

300 

colegas de trabalho de uma mesma função. Acreditam que a penalização por esses atos de 
desvalorização do trabalho poderia ser capaz de eliminar ou diminuir os comentários 
ofensivos que a elas são dirigidos. 
Entretanto é impossível que sejam adotadas medidas efetivas contra o assédio moral antes que 
ele seja formalizado e encarado como um problema concreto. Desse modo, entende-se 
primordial em um primeiro momento a criação de um canal de comunicação sólido entre a 
organização e as mulheres vítimas de assédio que as leve ao encorajamento da formalização 
do problema. Apenas quando sentirem segurança na organização e na maneira com o qual o 
problema do assédio vai ser encarado pelos gestores que se acredita que as funcionárias dos 
postos se sentirão à vontade para denunciar as ofensas e situações hostis que venham a ser 
submetidas durante o seu trabalho.  
Em um segundo plano, há que se falar em quais atitudes a organização deverá tomar quando o 
assédio moral for objeto de denúncia ou reclamação dentro da empresa. Quando o problema 
for alvo de atenção e for lidado de maneira categórica, numa lógica de ação e reação, restando 
sempre consequências sérias para aqueles que forem disseminadores de atitudes que 
configuram o assédio moral, as mulheres se sentirão mais seguras para formalizar os 
episódios que as incomodam e os homens mais cuidadosos em seus comentários e 
brincadeiras. 
Sugere-se ainda por parte da organização a fiscalização do ambiente de trabalho, inibindo 
condutas agressivas e desrespeitosas, a fim de proporcionar a todos os envolvidos um local 
saudável e respeitoso para se trabalhar. 
O resultado encontrado harmoniza com a literatura pesquisada, já que autores como Freitas, 
Holoani e Barreto (2008) concordam que a erradicação da cultura da impunidade é primordial 
para se dar um passo em direção a criação de um ambiente de trabalho mais igualitário e 
salutar e que essa empreitada é uma tarefa coletiva, exigindo de esforços e cooperação dos 
ocupantes de cargos mais elevados para fiscalizar e punir tais agressões. Assim, quando todos 
os membros da organização estiverem cientes dos prejuízos do assédio moral e que ele será 
lidado de forma efetiva, o empregador terá condições de promover uma gestão voltada para a 
proteção da segurança e saúde de seus empregados, trazendo assim, um senso de justiça. 
Por fim, assim como Einarsen e Hoel (2008) afirmaram a prevenção do assédio moral abarca 
elementos como a criação de um clima social respeitoso, em que a diversidade seja aceita e 
bem recebida; tratamento igualitário da liderança a todos os funcionários, para que isso gere 
uma sensação de justiça; olhar atento dos gestores para necessidades pessoais e 
vulnerabilidade dos membros da organização, bem como estabelecimento e perpetuação de 
uma cultura organizacional em que o assédio moral e as agressões não sejam toleradas. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
O presente estudo trouxe à tona a influência do gênero feminino sobre a ocorrência do assédio 
moral em postos de combustíveis na cidade de Maringá, possibilitando, assim, entender a 
vulnerabilidade feminina no ambiente de trabalho. A violência psicológica tem tomado 
proporções significativas, indicando situações que ferem os direitos da personalidade dos 
trabalhadores e violando o Princípio da Dignidade Humana previsto na Carta Magna. Em 
termos legais, observou-se escassa a legislação brasileira que abarque a temática.  
A revisão teórica realizada, a fim de esclarecer a influência do gênero feminino sobre o 
assédio moral, evidenciou que as mulheres são as vítimas mais frequentes do assédio moral, 
como também são assediadas de maneira diferente dos homens, uma vez que as agressões 
possuem conotações machistas ou sexistas. Muito embora entende-se que a legislação atual 
assegure que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, buscando afastar a 
discriminação em razão de sexo, é possível notar que o ambiente de trabalho ainda remonta 
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traços de uma sociedade marcada pelo machismo e que ampara argumentos de 
comportamentos hostis no determinismo biológico.  
Em relação ao objetivo específico relacionado a compreensão de como a imagem da mulher é 
construída em ambientes de predominância masculina, os achados apontam que as mulheres 
se veem capazes de realizar qualquer atividade realizada pelos homens no ambiente de 
trabalho. Nesse caso, a exceção é apenas para algumas atividades exigidas em cargos, como o 
de frentista, os quais demandam força física e limitam o trabalho das mulheres. Na visão das 
entrevistadas, elas se reconhecem como peças fundamentais na organização e se sentem 
reconhecidas, na maioria das vezes, pelos homens que com elas trabalham.  
No que tange ao objetivo específico relacionado a identificar as situações que indicam a 
ocorrência do assédio moral, as situações mais recorrentes são quando as mulheres percebem 
que suas opiniões e pontos de vistas estão sendo ignorados e, ainda, quando recebem críticas 
constantes ao seu trabalho e esforço. Por meio das entrevistas, observou-se que as mulheres se 
queixaram sobre o assédio sexual, uma vez que sofrem com convites inoportunos e 
comentários sexistas e machistas quando estão trabalhando no cargo de Frentista. 
A pesquisa de campo comprovou, parcialmente, o que a literatura aponta sobre a temática. Foi 
constatado que as mulheres ainda são assediadas de maneira diferente dos homens. Contudo, 
foi possível constatar uma transformação no ambiente de trabalho dos postos de combustíveis 
da rede investigada no decorrer dos anos. O cenário atual indicou uma evolução na 
mentalidade dos homens e mulheres, trazendo um senso maior de igualdade e respeito. 
Constatou-se também, que em razão do cargo exercido e do horário em que se trabalha, o 
meio se torna mais propenso para a ocorrência do assédio. Frentistas são mais assediadas que 
mulheres que trabalham como Operadoras de Caixa, como Balconistas nas lojas de 
conveniência ou como Zeladoras. Observou-se, ainda, que mulheres que trabalham no período 
da noite e madrugada são mais assediadas que aquelas que trabalham durante o dia. 
Por fim, acerca do objetivo específico relacionado a descrever medidas que podem ser 
tomadas para evitar o assédio moral, no caso investigado, sugere-se a necessidade da criação 
de canal de comunicação eficaz, em que as mulheres se sintam encorajadas a formalizar as 
ofensas que a elas são dirigidas, uma vez que todas confessaram nunca terem se queixado das 
situações de assédio moral. A partir da formalização das queixas, é necessário que o assédio 
moral seja encarado de maneira séria, trazendo consequências reais para aqueles que 
contribuírem para a propagação de tais situações. 
Como limitações da presente pesquisa, destaca-se a falta de percepção de outros postos de 
gasolina, considerando outros estilos de administração, que poderiam trazer novas 
perspectivas. Ademais, algumas das entrevistadas demonstraram timidez, indagando se as 
respostas seriam passadas para os donos dos postos, o que pode indicar receio de serem 
prejudicadas. Como sugestões de futuras pesquisas, cabe salientar a possibilidade de estudar a 
influência de gênero sobre o assédio moral em outros setores masculinizados, bem como 
identificar a influência dos níveis de qualificação e tipos de cargos ocupados pelas mulheres 
na ocorrência de assédio. Por fim, destaca-se que a falta de uma legislação federal expressa 
que vise coibir a prática das agressões denota uma legislação imatura no que diz respeito a 
penalização do assédio moral, dificultando, portanto, o combate a esse tipo de violência.  
 

REFERÊNCIAS 
 
BARRETO, Margarida. Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações. São 
Paulo: EDUC, 2006. 
BARRETO, Margarida Maria Silveira. Assédio moral: risco não visível no ambiente de 
trabalho. 2008. Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1935&si d=3>. Acesso em: 10 



302 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

302 

de julho de 2016. 
CIAMPA, A. C. A Estoria do Severino e a história da Severina. São Paulo: Brasiliense, 
1990. 
CHRIST, Helena Diefenthaeler. Estudo de adaptação e fidedignidade do Questionário de 
Atos Negativos Revisado (QAN-R) para o português do Brasil. Porto Alegre, 2012. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Faculdade de Psicologia, PUCRS.  
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 1: teoria geral do direito civil. 18 
ed. atualizada de acordo com o novo código civil (Lei nº. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 1: teoria geral do direito civil – 
26 ed. reformulada – São Paulo: Saraiva, 2009. 
DOMINGUES, M.; HEUBEL, M. T. C. D.; ABEL, I. J. Bases metodológicas para o 
trabalho científico: para alunos iniciantes. Bauru: EDUSC, 2003. 
DOMINGUES, M.; HEUBEL, M. T. C. D.; ABEL, I. J. Bases metodológicas para o 
trabalho científico: para alunos iniciantes. Bauru: EDUSC, 2003. 
EINARSEN, S., HOEL, H., ZAPF, D. and COOPER, C. The concept of bullying at work, 
2003. 
GOLDANI, A.; Família e Gêneros: uma proposta para avaliar (des)igualdades. 
Campinas, 2000. 
GODOY, Arilda S., Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades, In Revista de 
Administração de Empresas, v. 35, n/2, Mar./Abr. 1995. 
GUEDES, M. N. (2004) Terror psicológico no trabalho. Editora LTr.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
HELOANI, R.; BARRETO, M. Assédio moral no trabalho. São Paulo: Cengage Learning, 
2008 
HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. 10a ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 3a ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
LAURETIS, T. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, B.H. Tendências e impasses: o 
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
LEYMANN, Heinz. Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and 
Victims, 1990. Vol. 5, no 2, p. 119-126. 
LEYMANN , H. 1996. "The Content and Development of Mobbing at Work." European 
Journal of Work and Organizational Psychology. 5:2, pp.165-184. 
MAANEN, John, Van. Reclaiming qualitative methods for orgazational research: a 
preface, In Administrative Science Quarterly, vol. 24, n4, December, 1979. 
MACHADO, L. Z. Perspectivas em confronto: relações de gênero ou patriarcado 
contemporâneo? Simpósio Relações de Gênero ou Patriarcado Contemporâneo. 52ª Reunião 
Brasileira para o Progresso da Ciência: Sociedade Brasileira de Sociologia, Brasília, 2002. 
NASCIMENTO, Amauri  Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 37 ed. São Paulo: LTr, 
2012. 
PINUEL, I. & ZABALA, A. (2003). Mobbing: como sobreviver ao assédio psicológico no 
trabalho. Loyola. 
SAFFIOTI, H.I.B. Rearticulando gênero e classe social. In: COSTA, A.O. ; BRUSCHINI, 
C. (Orgs.) Uma Questão de gênero. São Paulo ; Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992.  
SALES, A.; FREITAS, R.; MACEDO, S.; NEDER, M.; Tudo muda, mas nada muda? O 
discurso sobre a imagem da mulher nas organizações. Rio de Janeiro, 2013 
UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Assédio Moral no Trabalho. Florianópolis, 
2009. Disponível em: <http://www.assediomoral.ufsc.br >. Acesso em: 20 de junho 2016. 



303 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

303 

  



304 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

304 

 
 
 

ALIENAÇÃO E SEUS EFEITOS NA MOTIVAÇÃO DOS 
TRABALHADORES: UM ESTUDO REALIZADO EM 

SUPERMERCADOS NA CIDADE DE MARINGÁ 
 
 

 
José Antonio Pastre 

Cleiciele Albuquerque Augusto  
 

 
 
 

RESUMO 
 
 
O objetivo desse estudo foi compreender como a alienação pode influenciar os trabalhadores 
operacionais, no que diz respeito ao entendimento do seu trabalho e motivação, em 
supermercados na cidade de Maringá. Para tanto, foi desenhada uma pesquisa qualitativa e 
descritiva, por meio de entrevistas semiestruturadas com funcionários que exercem funções 
operacionais, bem como com seus gestores, em três redes de supermercados em Maringá, no 
Estado do Paraná. Os resultados indicaram que todo o conjunto de regras impostas pelas 
empresas investigadas, a fim de alcançar seus objetivos, mantém seus trabalhadores 
operacionais alienados e desmotivados. Isso afeta a relação dos funcionários com o seu 
trabalho, resultando, notadamente, em perdas com produtividade, dificuldade em formar 
líderes e alta rotatividade para as empresas. Conclui-se que, devido ao fato do nível de 
identificação com o trabalho ser superficial, a maioria dos funcionários pesquisados sente-se 
desvalorizada e não consegue corresponder às expectativas da empresa, tão pouco se 
desenvolver como profissionais.    
 
 
Palavras-chave: Processo de alienação. Sentido do trabalho. Motivação. Supermercados em 
Maringá.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O modo de exercer a atividade do trabalho vem se modificando e acompanhando o 
aperfeiçoamento das capacidades humanas, tal como as civilizações. As transformações na 
forma de trabalhar acontecem na mesma proporção em que a sociedade se desenvolve, o que 
torna o trabalho e seu entendimento cada vez mais complexo e subjetivo (ARRUDA, 1984; 
CAMPOS, 2016). Para Rodrigues (1995), Lima (2005) e Campos (2016) a modernização, as 
mudanças econômicas, políticas e sociais ao longo da história, foram responsáveis por 
transformar o trabalho. Como parte dessa transformação, Lima (2005), Campos (2016) e 
Bezerra et.al.(2018) indicam a formação do sistema capitalista, que impôs uma nova 
concepção de trabalho, que no decorrer dos tempos foi sobrepondo e modificando a maneira 
como o homem o concebe.  
De acordo com Arruda (1984) e Bezerra et.al. (2018), com o sistema capitalista, o tema 
alienação no trabalho tornou-se mais evidente, notadamente no advento da era industrial, no 
século XVIII, que trouxe profundas mudanças na forma de trabalho. A transição dos métodos 
artesanais para manufatura, a fragmentação do trabalho e a produção em grande escala, 
segundo os autores, trouxeram consigo um leque de situações que se tornaram objeto de 
estudos.  
De forma geral, Milioni e Toledo (1994) entendem alienação como o não envolvimento de um 
indivíduo no processo de suas atividades, o que pode ocorrer por ausência de conhecimento. 
Isso faz com que o homem, na condição de trabalhador, perca de maneira gradativa o seu 
potencial criativo e autonomia diante de seu labor (CAMPOS, 2016). Entende-se que a 
alienação pode impactar diretamente na motivação do trabalhador. Segundo Coda et.al., 
(1997) a motivação é uma força e desejo internos de suprir as necessidades. Bergamini (2011, 
p.146) complementa que “a motivação aparece como um fenômeno complexo, que não se 
pode analisar sem levar em consideração o conjunto de situações, quer dizer, o indivíduo [...] 
o trabalho [...] e a organização [...]”.  
Considerando a alienação e motivação no contexto organizacional, a alienação pode se tornar 
ainda mais forte em cargos em que a exigência de conhecimento é baixa (ENEGI, 2012; LUZ, 
2008; PICCININI; TOLFO, 2007). Em supermercados essa realidade é observada, 
principalmente no que tange a cargos operacionais, como operadores de caixa e repositores de 
mercadorias. De acordo com dados da Classificação Brasileira de Ocupações (MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, 2018), as exigências de qualificação para esses cargos são relativamente 
baixas, variando de ensino fundamental a primeiro grau. 
Diante desse contexto, observam-se, de um lado, os supermercados que necessitam de 
trabalhadores que estejam aptos para exercer as funções para as quais foram designados. De 
outro lado, esses trabalhadores podem se sentir alienados em relação à natureza das suas 
tarefas. Diante dessa perspectiva, surge a seguinte questão de pesquisa: Como o processo de 
alienação no contexto dos supermercados pode influenciar a motivação dos indivíduos? 
Diante de tal problemática, essa pesquisa tem como objetivo compreender como a alienação 
pode influenciar a motivação de trabalhadores em supermercados na cidade de Maringá. Para 
tanto, essa investigação buscou descrever como a alienação ocorre nos funcionários de níveis 
operacionais em supermercados e se os seus efeitos sobre a motivação desses trabalhadores 
podem gerar impactos para a organização.  
Essa pesquisa justifica-se não somente pelo entendimento sobre alienação e motivação em um 
contexto organizacional específico, mas também pela busca e geração de informações que 
podem contribuir para a realização de ações concretas no ambiente desses supermercados. 
Para realizá-la, além dessa introdução, apresenta-se um segundo capítulo com a revisão de 
literatura sobre alienação e motivação. Um terceiro capítulo é destinado aos procedimentos 
metodológicos escolhidos para atingir o objetivo proposto. Um quarto capítulo dedica-se as 
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discussões sobre os resultados encontrados, seguido pelas conclusões, no quinto capítulo, e 
pelas referências utilizadas.  
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 ALIENAÇÃO 
     
Para a psiquiatria, o uso do termo alienação tem por finalidade explicar os fenômenos e 
formas de perturbação mental, que consistem, para o homem, na perda de consciência e 
incapacidade de pensar por si próprio (BASBAUM, 1985). Para a sociologia, alienação 
significa estranhamento e impotência do homem em relação ao produto de sua ação prática ou 
intelectual (GALLINO, 2005). Segundo Galinno (2005, p. 18), “estudiosos próximos à da 
escola de Frankfurt [...] viram na alienação um fator de intensificação da angústia individual e 
coletiva”. Para o autor, a alienação traz como efeito o aparecimento da hostilidade e 
rivalidade entre os indivíduos, os quais se percebem como concorrentes, fator que aumenta o 
sentido de competição.  Campos (2016) complementa que a alienação pode conduzir ao 
adoecimento físico e mental no que se refere ao homem em condição de trabalhador. 
No âmbito da relação homem e trabalho, entende-se como alienação a condição pela qual a 
pessoa age com estranhamento frente à sua prática laboral, não encontrando sentido na sua 
realização (MILIONI; TOLEDO, 1994). Para Bezerra et.al. (2018) e Codo (1985), a alienação 
padroniza o ser e retira do homem sua individualidade, de maneira que o homem nega sua 
personalidade única e retorna ao estado de animalização, ou passa então a pertencer ao outro, 
prevalecendo assim à vontade alheia (BASBAUM, 1985).  
É sabido que, na visão de Marx (2014), o processo de alienação do indivíduo ocorre quando o 
trabalho se torna mercadoria de troca entre empregador e empregado, sendo que esse processo 
pode trazer a alienação do trabalho, que resulta na despersonificação e desumanização do 
homem. Com base na teoria Marxiana, Mészáros (1981) define como alienação a coisificação 
de tudo, que atribui ao homem à condição de coisa e torna possível que tudo seja 
comercializado.  
Mészáros (1981) e Bezerra et.al. (2018) atribuiem à alienação do trabalho algumas 
características distintas, a saber: a primeira é a transformação do homem em produto de seu 
trabalho; a segunda característica consiste no não reconhecimento da atividade cujo 
distanciamento e abstração geram desconforto e insatisfação; na terceira característica, 
resultante das anteriores, o autor afirma que a alienação incide no indivíduo e sua condição 
como homem; na quarta característica ele explica que, uma vez que o homem não se 
reconhece em seu trabalho, isso afeta sua interação com o outro, influenciando suas relações.   
Um fator que influenciou de forma significativa o processo de alienação do trabalho diz 
respeito a sua fragmentação cada vez mais evidente. Com a divisão do trabalho, o trabalhador 
foi acondicionado para execução de uma tarefa específica, o que limita sua interação e, 
consequentemente, rompe sua conexão com a realização do todo (MARX, 2014).  Nesse caso, 
Sennet (2009, p. 79) afirma que “operacionalmente, tudo é muito claro; emocionalmente, 
muito ilegível”.  
Na visão de Taylor (1990), as mudanças na forma do processo produtivo, como a divisão do 
trabalho e o controle do tempo e movimentos, visam à maximização dos lucros e da produção.  
Segundo o autor, a aplicação da administração científica preocupa-se com o trabalhador, visa 
a alocá-lo no local mais apropriado de acordo com sua condição natural, respeitando a sua 
natureza e recompensando pelos seus esforços sem agredir sua saúde física e mental. Em 
divergência, Mészáros (1981), com base na teoria de Marx, afirma que o resultado da 
fragmentação do trabalho é contrário ao proposto por Taylor, pois tal divisão resulta em uma 
dependência maior do indivíduo. 
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Sennet (2009) afirma que, com a alienação, a identificação e o sentido do trabalho na 
perspectiva do indivíduo como trabalhador torna-se superficial. Como afirma o autor, “para 
serem contratadas hoje, as pessoas dos fornos têm de provar que entendem de computador [...]. 
Contudo, não usam muito desse conhecimento no emprego, onde simplesmente apertam 
botões num programa de Windows projetado por outros” (SENNET, 2009). Campos (2016) 
explica que todo esse processo que o trabalhador vive degrada sua condição física e mental. 
Nesse processo, Luz (2008) afirma que o trabalho se torna somente um meio de subsistência, 
ao qual o trabalhador deve recorrer, se quiser garantir sua sobrevivência. Por outro lado, 
Antunes (1999) e Bezerra et.al. (2018) apontam que o trabalho tem uma função que 
possibilita a socialização do homem, de maneira que o resultado dessa socialização 
transforme o ser em algo que transcende ao escopo material. Tal transposição para o ser 
social, apresentada por Antunes (1999) pode ser vista ainda nos dias de hoje nas interações 
em que o indivíduo, como trabalhador, realiza em meio à sociedade, no processo, denominado 
por Davis e Newstrom (1998), como de relação homem empresa, no qual esta tem o papel de 
servir aquele e vice e versa.  
 
2.2 MOTIVAÇÃO 
 
Para compreender o que é motivação, é preciso também refletir sobre o comportamento 
humano. Ao tratar sobre o comportamento humano nas organizações, deve-se buscar um 
maior entendimento do homem em si, de maneira que aquele é concebido através dos valores 
e necessidades intrínsecas (DAVIS; NEWSTROM, 2004). Para Bergamini (2011), os 
comportamentos humanos são originários de variáveis ambientais, bem como de toda a carga 
genética e de experiências vividas pelo indivíduo.  
A motivação é objeto de estudo no que se refere ao comportamento humano.  Várias teorias 
motivacionais defendem diferentes pontos de vista sobre esse tema, dentre elas destacam-se a 
teoria hedonista, do instinto e a do impulso (BERGAMINI, 2011). De acordo com esse autor, 
a teoria hedonista parte do princípio de que o comportamento motivacional humano se baseia 
na busca pelo prazer, e, em contrapartida, na rejeição da dor e do sofrimento. A teoria do 
instinto baseia-se na teoria de Darwin, na qual o comportamento motivado tem como objetivo 
a preservação da espécie. A terceira teoria sobre a motivação tem como objeto de estudo o 
impulso, no qual os fatores interiores direcionam o indivíduo para o alcance de um objetivo 
(BERGAMINI, 2011).   
Muitos ainda compreendem a motivação de maneira errônea, acreditando que ela seja 
resultado de um fator externo ao indivíduo. Segundo Bergamini (2011) quando um 
comportamento está atrelado a uma condição do ambiente, ele não pode ser considerado 
motivação, mas apenas um movimento condicionado a fatores extrínsecos. Isso porque o 
homem é motivado por seus desejos e paixões, e é preciso motivos para que ele se 
movimente, se os mesmos não existem, não há razão para seguir (ARESI, 1985).  
Dessa forma, o comportamento motivado é uma força causada por algo que está no cerne de 
cada indivíduo e, devido a isso, o homem é impelido a fazer algo se este decide por vontade 
própria e não se aquilo é imposto a ele (DAVIS; NEWSTROM, 2004). “À medida que o 
indivíduo valoriza seus motivos é que mobiliza maior ou menor quantidade de forças para 
obtê-lo” (BERGAMINI, 2011, p. 141), mesmo que esses motivos dizem respeito a livrar-se de 
situações desagradáveis, no sentido de buscar meios para reduzir o desconforto, a tensão e a 
ansiedade (MASLOW, [S.I]).  
Partindo do pressuposto de que o homem é motivado e impulsionado a agir em benefícios dos 
suprimentos de suas necessidades, as teorias de Maslow e Herzberg servem de base para a 
criação de modelos motivacionais avançados (DAVIS; NEWSTROM, 2004).  



308 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

308 

Em sua teoria, Maslow elencou as necessidades em uma escala de prioridades, que parte 
desde as primárias estendendo-se às secundárias. As cinco necessidades básicas definidas por 
Maslow (1943) são: a) fisiológicas, associadas as demandas biológicas mais essenciais do ser 
humano, como a alimentação e descanso; b) de segurança, que se referem a estabilidade e 
condições seguras quando aplicado ao ambiente de trabalho; c) sociais, relacionadas as 
necessidades de manter boas relações pessoais; d) de estima, por meio do reconhecimento 
pessoal e de outras pessoas; e) de auto realização, referentes ao crescimento do indivíduo. 
A teoria dos dois fatores de Herzberg (1974) complementa a ideia de Maslow e desmistifica a 
ideia sobre motivação por meio de troca. Por meio de seus estudos, Herzberg (1974) 
identificou que existem dois tipos de fatores. São eles: os fatores de manutenção ou higiene, 
que estão ligados às condições de trabalho e buscam prevenir a desmotivação; os fatores de 
motivação, que são aqueles responsáveis pela satisfação do trabalhador, ligados à atividade 
em si e aos resultados de necessidade de crescimento dentro da empresa. Dessa forma, pela 
visão de Herzberg (1974), a remuneração não gera motivação, apenas promove satisfação ao 
indivíduo quando recompensado e, conforme o autor, trata-se de um fator higiênico. De 
maneira análoga Martins et.al. (2018) reforçam as afirmações de Herzberg sobre a questão 
financeira e complementa que a motivação e desempenho do trabalhador estão estritamente 
ligados a aspectos como valorização e reconhecimento por parte da empresa.  
 Segundo Herzberg (1974), o papel efetivo do gestor não seria motivar os funcionários para 
atingirem suas tarefas, e sim proporcionar tarefas capazes de serem realizadas, a fim de 
motivá-lo. Silva et.al., (2015) complementam sobre o valor do papel do líder na motivação do 
trabalhador e enfatiza que o clima organizacional e as relações têm forte influência, tanto na 
motivação quanto na produtividade do individuo em seu trabalho. 
Assim, uma premissa básica acerca da motivação no âmbito empresarial parte do pressuposto 
de que o homem na escala do trabalho possui uma posição superior. Sendo assim, suas 
particularidades individuais devem ser mantidas e respeitadas tal como seu valor e dignidade 
humana, contrapondo a antiga ideia de que o homem age de forma irracional e mecânica, 
sendo apenas um instrumento para realização do trabalho (DAVIS; NEWSTROM, 2004).  
Destaca-se, portanto, que a motivação é algo que está no âmago do indivíduo: seus desejos e 
suas necessidades são as forças pelas quais o homem se motiva a realizar algo. Ao colocar o 
indivíduo em uma condição em que se torna alienado ao seu trabalho, este por sua vez pode 
perder o sentido. Na medida em que o homem não encontra em seu trabalho algo que seja 
significativo para si próprio, pode, então, desmotivar-se e não atender as expectativas como 
trabalhador.  

 
3 METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa teve como objeto de estudo três redes de supermercados na cidade de Maringá-
PR e apresenta recorte transversal no ano de 2017. A fim de preservar a identidade das 
empresas, as mesmas têm nomes fictícios, e são chamadas nesta pesquisa como Empresa X, Y 
e Z.   
A empresa X atua no ramo de supermercado há 43 anos, com 43 lojas distribuídas em várias 
cidades no Paraná e estado de São Paulo, atuando no varejo e no atacado. De acordo com o 
site especializado Supermercado Moderno (2017), a empresa possui uma boa posição no 
ranking nacional, sendo também umas das maiores redes de supermercados do estado do 
Paraná. A empresa Y atua no mercado há 38 anos e possui quase seis mil funcionários 
distribuídos em várias lojas nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. De 
acordo com Supermercado Moderno (2016), a empresa ocupa importante posição no país, e 
está entre as maiores redes de supermercados no estado do Paraná. 
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A empresa Z fundada em 2004 é uma associação de pequenos varejistas que se uniram no 
intuito de ganhar força frente aos concorrentes. Atualmente a rede possui 13 associados com 
38 lojas distribuídas na região de Maringá. A rede conta com mais de 1300 trabalhadores 
diretos, mas não aparece no ranking dos sites especializados.  
Para executar o estudo, realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, uma vez que se 
buscou entender, com profundidade (TRIVIÑOS, 1987), como ocorre a alienação e seus 
efeitos sobre a motivação no ambiente dos supermercados. A pesquisa descritiva também foi 
adotada, uma vez que essa tem como objetivo principal a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno” (GIL, 2012. p. 28). Nesse caso, buscou-se a descrição 
do processo de alienação e de que maneira essa causa impacto no entendimento e na 
motivação de funcionários de níveis operacionais nos supermercados investigados.   
Os dados primários foram coletados com funcionários que ocupam dois níveis dentro dos 
supermercados: nível operacional, como operador de caixa, repositor de mercadoria e auxiliar 
de depósito; nível de gestão, cujos cargos são de encarregados de setor e gerente de loja. 
Grande parte dos entrevistados e respondentes dos questionários que trabalham no nível 
operacional possui idade entre 18 e 35 anos. Em sua maioria o nível de escolaridade é baixo, 
com ensino médio incompleto, sendo que apenas um funcionário possui ensino superior 
incompleto. No que se refere ao gênero dos respondentes, grande parte dos que trabalham no 
cargo de operador de caixa é do sexo feminino, sendo o sexo masculino mais representativo 
nas funções de repositor de mercadoria e auxiliar de depósito. Para os respondentes que 
ocupam os cargos de encarregados a idade varia de 25 a 60 anos, sendo o nível de 
escolaridade maior, pois a maioria cursa ou já cursou ensino superior.  A distribuição por 
gênero é bem dividida, uma vez que foram três respondentes mulheres e dois homens. O 
único respondente que ocupa o cargo de gerência é homem, possui nível superior e idade 
entre 30 e 35 anos. 
Para a coleta de dados utilizou-se de duas ferramentas: entrevista semiestruturadas e aplicação 
de questionário. Foram realizadas cinco entrevistas com funcionários que exercem as funções 
de operador de caixa e repositor de mercadorias: um repositor de mercadorias da empresa Z, 
uma operadora de caixa da empresa X, dois repositores e um operador de caixa da empresa Y.  
No roteiro de entrevista, em um primeiro momento, as perguntas buscaram extrair dados 
sobre como os funcionários veem seu trabalho, seu valor e sua identificação com o mesmo. 
Em seguida, buscou-se coletar informações sobre as formas de trabalho impostas pelas 
empresas. Por fim, visou-se entender se as formas de trabalho às quais o funcionário é 
submetido interferem no seu entendimento e na sua motivação em relação ao trabalho.   
Foram realizadas, também, cinco entrevistas com alguns gestores desses funcionários e os 
cargos ocupados por esses gestores variam de gerente de loja à gerente de departamento.  Na 
empresa X, a entrevista foi realizada com uma gerente de departamento de produtos 
hortifrutigranjeiros.  Na empresa Y, foram realizadas três entrevistas, sendo elas, com um 
encarregado do departamento de produtos hortifrutigranjeiros, além de outras duas 
encarregadas, uma na área de recursos humanos e outra na área de atendimento dos caixas. Na 
empresa Z foi realizada uma entrevista com a gerente de recursos humanos. No caso dos 
gerentes, o roteiro de entrevista foi elaborado para coletar informações sobre como as 
empresas treinam e trabalham com suas normativas junto aos seus funcionários. Em seguida, 
as perguntas estavam ligadas a questões referentes à visão que essas empresas têm a respeito 
de sua mão de obra, como elas motivam seus trabalhadores e se eles atendem suas 
expectativas.    
Em segunda instância, foi realizada a aplicação de um questionário, com questões abertas e 
fechadas, com cinquenta funcionários nas três empresas. O questionário é composto por vinte 
e seis questões, em sua grande maioria fechadas, mas, mesmo as fechadas, com possibilidade 
de inserção de observações. O questionário foi dividido em blocos, nos quais as treze 
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primeiras questões buscavam obter informações a respeito do funcionário e sobre como ele 
entende seu trabalho. O segundo bloco de questões, um total de seis perguntas, buscou extrair 
informações a respeito dos métodos de trabalho aos quais eles são submetidos. Por fim, as 
sete últimas questões tinham o objetivo de entender como estava a motivação do trabalhador 
em relação ao seu trabalho e à empresa.    
Os questionários foram aplicados em funcionários que executam as funções de operador(a) de 
caixa, repositor(a) de mercadorias e auxiliar de depósito. O interesse pelas funções escolhidas 
deve-se ao fato de que essas exigem mais a parte motora e a força física do funcionário, como 
nas funções de repositor e auxiliar de depósito, ou a repetição da operação durante a tarefa, 
como a função de operador de caixa. Como se constitui uma pesquisa teórico empírica, neste 
trabalho, os dados coletados in loco nos supermercados, dados primários, foram interpretados 
tendo como base os dados secundários, ou seja, dos artigos, livros e obras apresentadas na 
revisão teórica.  
Como método de análise, utilizou-se uma adaptação do método de análise de conteúdo de 
Bardin (2004), que identifica três etapas básicas: pré-análise, exploração do material e 
interpretação inferencial. A pré-análise é a fase em que se organiza o material obtido por 
meio da coleta de dados, por isso, nessa etapa, a transcrição e leitura das entrevistas foram 
realizadas. Na fase de exploração do material é realizado um estudo aprofundado do 
material coletado por intermédio de atividades de codificação (BARDIN, 2004). A 
codificação, na presente investigação, foi utilizada para agrupar as unidades de fala dentro das 
categorias previamente estabelecidas, quais sejam: alienação, motivação e influência da 
alienação e motivação na organização. 
A terceira fase do método de análise de conteúdo, expressa por Bardin (2004), é a 
interpretação inferencial, em que se busca fazer inferências e interpretações dos dados 
tratados.  Nesse sentido, a análise de dados foi realizada, de modo a comparar os dados 
obtidos para cada uma das categorias, com o referencial teórico discutido, visando 
compreender a o processo de alienação, de motivação e a influência da alienação sobre a 
motivação e como isso impacta a organização. Destaca-se que, em todos os momentos da 
presente investigação, buscou-se atender as indicações de Reay (2014), referentes ao desenho 
de pesquisas qualitativas, isto é, atentou-se para a qualidade nos dados obtidos, uso de 
literatura relevante e descrição detalhada dos procedimentos e dados.   
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  
 
4.1 ALIENAÇÃO  

 
Nas entrevistas realizadas com gerente e gestores de três redes de supermercados na cidade de 
Maringá, observou-se um consenso no que se refere às formas de controle do trabalho. Com 
exceção da empresa Z, as demais empresas dispõem de manuais impressos e treinamentos, 
nos quais são apresentadas as normativas para a execução das funções, ou seja, aquilo que é 
permitido ou não fazer em cada atividade.  As instruções são apresentadas ao trabalhador 
assim que o mesmo ingressa na empresa.   
Os gestores das empresas X e Y referem-se a esses manuais de procedimentos como “POPs” 
(Procedimentos Operacionais Padrão) e “Book”. São cartilhas que determinam como os 
colaboradores devem realizar a função em cada etapa ou atividade do seu trabalho; para os 
gestores o intuito disso é buscar uma padronização das operações. Nos questionários, todos os 
respondentes afirmam ter conhecimento sobre as normas aplicadas pelas empresas, até mesmo 
os da empresa Z, que não as tem formalizadas em manuais.   
A respeito dessa normatização e da liberdade dos funcionários de agirem de acordo com a 
situação, a gestora entrevistada da empresa Y discorre da seguinte forma; “Eu digo assim que 
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seria favorável se uma vez consultasse as bases para depois tomar uma posição, geralmente 
vem de cima para baixo, vem escrito e você não tem às vezes como contestar determinados 
procedimentos”. Da mesma forma, o gestor da empresa Y entrevistado pontua: “Então ele não 
tem assim [...] a eu vou chegar hoje e vou fazer isso, ou vou fazer da forma que eu acho certo 
ou quero, não, ele tem um padrão a ser seguido”. 
Do lado dos funcionários, os respondentes dos questionários reforçam essa afirmativa sobre as 
normativas, onde um aponta, inclusive: “nem sempre dá para atender o cliente como a gente 
quer, porque não é do jeito que a gente quer [...]”.  Em entrevista com um operador de caixa 
da empresa Y, o mesmo discorre sobre tais procedimentos da seguinte maneira:  
 

Para mudar, pelo ao menos no meu setor, não tem muita visão de mudança, 
ou de a gente ter alguma flexibilidade, ou ser diferente, porque a gente segue 
um sistema, todo mundo tem que fazer a mesma operação, todo dia. São 
normas e regras que você tem que fazer passo a passo e fica meio que 
robótico [...].  

 
Observa-se que a existência de manuais e treinamentos normativos, por si só, estabelece um 
limite a liberdade de ação dos funcionários, mesmo em situações que essa normatização pode 
prejudicar a satisfação do cliente. Essas ações executadas pelas empresas corroboram os 
estudos apresentados por Galimberti (2010), Gallino (2005) e Campos (2016), quando se 
referem à alienação como algo que retira do indivíduo o domínio e controle de suas 
atividades, de maneira que o homem se torna impotente em relação ao produto de sua prática. 
Para Codo (1985), essa é mais uma situação no processo de alienação, já que, segundo esse 
autor, a prática de padronizar retira dos indivíduos a sua individualidade. Para complementar, 
a realidade observada nos supermercados é compreendida na afirmação de Sennet (2009). O 
autor discorre em seus estudos que, no processo de alienação, a tarefa é entendida, o que é 
facilitado pelas instruções via treinamentos, cursos ou cartilhas, porém a subjetividade do 
trabalho é algo que o trabalhador já não consegue compreender, o que para Campos (2016) 
pode ocasionar a degradação física e mental do trabalhador. 
As falas dos gestores das empresas X e Y afirmam que, por mais simples que sejam as 
atividades, é preciso ficar sempre orientando e controlando para não ocorrer falhas. Uma 
afirmação que reforça essa situação em que a alienação retira a subjetividade e entendimento 
sobre o trabalho foi a pontuação de uma gestora da empresa X: “Colocar na cabeça de alguns 
colaboradores, que alguns são um pouco meio assim, turrões, são colaboradores cabeça dura, 
você tem que por na cabeça dele o porquê o para que. Para você conseguir fazer esse trabalho 
dele entender realmente a função da forma que ele precisa entender[...]”.  
Em relações as punições, para os que não seguem as normas e padrões impostos, a grande 
maioria respondeu, nos questionários e entrevistas, que sempre ou quase sempre existem 
punições. Os principais motivos são por falhas operacionais tais como, uma execução errada 
de algum procedimento, mais de uma vez, e, também, por motivos comportamentais como 
falta, atrasos, atestados médicos falsificados, dentre outros.   
Os tipos de punições apontadas por eles variam desde feedback, conversas formalizadas e 
registradas, advertência disciplinar e suspensões. Vale salientar que vários trabalhadores 
entendem como uma forma punição as conversas de orientação. Em entrevista, um repositor 
da empresa Y comenta sobre o fato de a quantidade de punições serem maior em relação às 
gratificações ou elogios. Já os gestores enxergam as punições como uma forma de orientar e 
não punir o trabalhador, a fim de que ele não cometa a mesma falha em outras ocasiões.  
Ao serem questionados sobre sua autonomia para tomar decisões sobre seu trabalho, todos os 
trabalhadores entrevistados informaram que quase sempre se reportam a um superior quando 
precisam decidir. A liberdade que eles consideram ter está ligada a decisões já estabelecidas e 
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tomadas diversas vezes, e não aquelas decisões inéditas, que nunca foram tomadas por eles 
anteriormente. 
Ao entrevistar os gestores, todos afirmaram que os funcionários não têm autonomia, ou seja, 
os trabalhadores devem seguir os procedimentos estabelecidos e passados nos treinamentos. 
Essas informações convergem com as ideias apresentadas por Basbaum (1985), Mészáros 
(1981), Galimberti (2010) e Bezerra et.al. (2018), segundo os quais o homem alienado é 
educado e assume uma forma passiva, se mantém alheio a sua atividade e não tem domínio ou 
autonomia sobre seu trabalho.  
Ao indagar os gestores sobre a divisão do trabalho dentro dos setores, todos responderam que 
o trabalho é dividido minuciosamente e que isso é importante para aumentar a produtividade e 
a ordem no ambiente laboral. Para os gestores da empresa X e Y, a divisão é importante para 
identificar o nível de produtividade e desempenho dos funcionários, de maneira que sem 
divisão ficaria mais difícil cobrar. Para o gestor da empresa Z, a divisão tem o intuito de 
deixar o trabalho mais prático.  
Essas práticas de fragmentação do trabalho corroboram com as ideias de Taylor (1990), visto 
que para o autor o processo de dividir o trabalho e controlar o tempo visa a trazer a 
maximização da produção e dos lucros. Para mostrar como a fragmentação e divisão do 
trabalho nos quais os funcionários estão submetidos faz parte do processo alienante, Marx 
(2014), Codo (1985), Mészáros (1981) e Sennet (2009) e Bezerra et.al.(2018) expõem suas 
ideias e descrevem a divisão do trabalho como um fator que limita a interação e faz com que o 
indivíduo perca a visão do todo. Dessa forma, o conhecimento não é mais do indivíduo, 
entretanto, é passado a ele apenas um fragmento daquele, para que execute a sua função. Tal 
divisão resulta em uma dependência maior do indivíduo.  
Tal dependência, citada pelos autores, resultante da divisão do trabalho é reforçada na 
entrevista com os gestores da empresa X e Y, que afirmam ter dificuldades de fazer o 
trabalhador entender seu trabalho. Segundo eles, os funcionários fazem meramente aquilo que 
é designado a eles, dificilmente são proativos a fazer algo a mais. Uma gestora da empresa Y 
comenta: “Eu acredito que a maior dificuldade seria a falta de responsabilidade e o total 
despreparo para o trabalho, normalmente eles vêm muito despreparado muito sem 
responsabilidade”.   
Quando questionados a respeito de como seria um trabalhador ideal, os gestores da empresa Z 
e Y descreveram um trabalhador que respeite e faça seu trabalho dentro das normas e 
procedimentos. Em outro momento, a visão de um gestor da empresa X, e outro da empresa 
Y, menciona um trabalhador proativo que dê tudo de si no trabalho. Os métodos de controle, 
metas de tempo e lucratividade exigem do indivíduo responder de uma forma superior as suas 
capacidades e isso retrata o efeito da alienação.  

 
4.2 SENTIDO E FINALIDADE DO TRABALHO  

 
Ao entrevistar os funcionários e questioná-los sobre o motivo de eles trabalharem, em um 
primeiro momento, a resposta de todos, independente da empresa, foi: a razão é a 
necessidade, pois, segundo eles, é preciso garantir uma fonte de renda. Nos questionários, no 
que tange ao motivo pelo qual esses trabalhadores ingressaram nesse tipo de trabalho, as 
respostas foram, em uma ordem decrescente de importância: necessidade de dinheiro, 
identificação, oportunidade que foi dada, busca de crescimento e falta de opção. Essas 
informações corroboram os depoimentos dos gestores os quais afirmam que os trabalhadores 
ingressam na empresa, em busca de garantir uma fonte de renda e não porque gostariam de 
trabalhar nessas funções. Conforme mencionado pela gestora da empresa X, uma parte muito 
pequena de trabalhadores quer realmente atuar nesse ramo.  
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Tais considerações convergem com os estudos apresentados por Luz (2008), que discorre que 
o trabalhador, ao executar seu trabalho como meio de garantir sua subsistência, perde o 
sentido do seu trabalho e da forma como ele expressa suas capacidades. As afirmações 
anteriores são congruentes quando se questiona por qual motivo as pessoas permanecem no 
trabalho. Grande parte está nessas funções também por necessidade, outra parte porque gosta 
da função e, em terceiro, uma minoria de duas pessoas, desejam crescimento e 
desenvolvimento na área. Ao se deparar com essa realidade, a finalidade do trabalho para 
grande parte dessas pessoas fica comprometida. Isso porque, não existe por grande parte dos 
trabalhadores o que Antunes (1999), Basbaum (1985) e Bezerra et.al. (2018), explicam como 
o desejo de evolução, em que o trabalho represente algo do indivíduo, pelo qual possa 
expressar algo de si, trazendo o trabalho em seu sentido ontológico. 
Quando indagados a respeito da identificação com suas atividades, as respostas dos 
trabalhadores, em sua maioria, foram sempre, ou quase sempre, que se identificam com a 
função. O mesmo ocorreu ao perguntá-los se gostam daquilo que fazem, visto que grande 
parte afirmou que gosta do seu trabalho.  Percebeu-se, nesse caso, que os trabalhadores se 
identificam com a realização da tarefa, pois, quando indagados nas entrevistas sobre o motivo 
pelo qual gostam de seu trabalho, as respostas quase sempre foram as mesmas: gostam de 
executar a operacionalização da função e a parte mecânica do trabalho não os desagrada, pois 
estão acostumados a realizá-la.  
No entanto, quando mencionado sobre a importância que o trabalho tem para eles, prevaleceu 
a visão do trabalho como meio de garantir a subsistência, embora muitos entrevistados 
tenham afirmado que gostam de suas funções. Essas afirmações podem ser justificadas 
quando Luz (2008) e Campos (2016) discorrem sobre como a alienação distorce o significado 
do trabalho para o indivíduo, no sentido de envolvê-lo em uma situação na qual se projeta no 
trabalhador a importância do seu trabalho para a empresa e não para si próprio. Na visão dos 
trabalhadores investigados, sempre ou quase sempre, a importância do seu trabalho é 
fundamental, pois necessário no ambiente dos supermercados, mas, para eles mesmos, o 
trabalho é visto apenas como uma maneira de sobreviver.  
Nas entrevistas, todos relataram que sentem seu trabalho desvalorizado pela sociedade. Os 
entrevistados pontuaram que as pessoas que executam essas funções, muitas vezes, são vistas 
pela sociedade como alguém sem qualificação e que busca esse emprego por não conseguir 
algo melhor. Em entrevista, uma operadora de caixa da empresa X comenta: “As pessoas 
acham que a gente trabalha atrás de um balcão e a gente não tem valor, não tem 
reconhecimento, que a gente não pode evoluir, acha que a gente não vai conseguir sair dali 
nunca, nasceu para aquilo e aquilo não é nada de importante”. Um repositor da empresa Y 
discorre da seguinte forma sobre a forma como acha que é visto: “Com maus olhos, porque é 
desvalorizado para as outras pessoas, já ouvi gente falar assim quanto você ganha? [...] ela 
fala: “nossa tudo isso”. Ela acha que é muito pro que eu faço”.    
As considerações colocadas pelos funcionários contrapõem os argumentos de Antunes (1999), 
Campos (2016) e Bezerra et.al. (2018), no que tange à finalidade do trabalho de realizar uma 
intermediação no processo de humanização do homem, em que o mesmo se reconhece pelo 
seu trabalho como um ser social. Mesmo considerando que, em seu trabalho, o indivíduo se 
socialize com seus colegas e isso preencha, em parte, a dimensão social que o trabalho tem, o 
preconceito ao qual os funcionários referem-se ser expostos, exclui, em partes, a possibilidade 
de o trabalho realizar a função de sociabilizar o homem. Isso porque, nessa situação, o 
indivíduo, mesmo que se sinta útil para a empresa, pode ter vergonha do trabalho que realiza 
perante a sociedade.  
  Para Davis e Newstrom (1998), a empresa tem papel importante nesse processo em que o 
homem transcende para um ser social, uma vez que ela deve servir o indivíduo ao mesmo 
tempo em que ele serve a empresa.  Essa situação em que o funcionário se sente desvalorizado 
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em relação a seu trabalho é consequência do processo de alienação ao qual ele é submetido.  
Isso ocorre porque a preocupação por parte da empresa está em extrair sua força de trabalho e 
não em promover sua humanização.  
Os argumentos de Antunes (1999), Davis e Newstrom (1998) e Piccinini e Tolfo (2007) 
destacam que o trabalho tem três dimensões na vida de uma pessoa: pessoal, profissional e 
social. Quando questionados sobre quais dimensões o trabalho preenche suas vidas, mais da 
metade dos investigados afirmou que o trabalho preenche as três dimensões, social, 
profissional e pessoal. Com menos frequência a resposta escolhida foi a que o trabalho 
preenche apenas a dimensão profissional.  Em contrapartida, quando perguntado aos 
funcionários o que eles sentem quando executam seu trabalho, grande parte dos respondentes 
afirmou que se sente satisfeita pela realização de sua tarefa, referindo-se a sua 
operacionalização, e sente que cumpriram seu dever para com a empresa. Dessa forma, 
quando se observa essa situação, o trabalhador entende que seu trabalho é útil para a empresa, 
entretanto, observou-se a falta de consciência sobre o que o trabalho representa para si 
próprio.  
 
4.3 MOTIVAÇÃO  
 
Como apresentado nas sessões anteriores, ao discutir sobre o assunto alienação, percebe-se a 
conectividade desse tema com motivação no trabalho. Em síntese, se a alienação influencia o 
comportamento do homem e a motivação tem como base o comportamento (NESTRON, 
2004), um afetará o outro. Essa realidade foi corroborada na presente investigação.  
Ao abordar o tema motivação nas entrevistas, indagando sobre o que os trabalhadores buscam 
para se sentirem motivados, as respostas predominantes foram reconhecimento e trabalhar em 
um local com clima agradável. No caso das entrevistas, reconhecimento, felicidade, 
valorização e realização profissional foram as respostas dadas pelos entrevistados, no que se 
refere aquilo que buscam para sentirem-se motivados. Ao estudar sobre motivação, Bergamini 
(2011) menciona que a base do comportamento motivado consiste na busca pelo prazer, 
Dessa maneira, a afirma do autor vem ao encontro daquilo que os trabalhadores esperam para 
sentirem-se motivados, ou seja, fatores positivos e agradáveis que os deixem satisfeitos no seu 
ambiente de trabalho. 
Sobre o tema motivação, os gestores informaram, nas entrevistas, que as empresas 
desenvolvem programas nos quais o funcionário é gratificado quando executa um bom 
trabalho e mantém uma postura disciplinada. Na empresa Z, o trabalhador é recompensado se 
não apresentar atestado, não chegar atrasado e se seu departamento atingir a meta de vendas.  
Nas empresas X e Y, existe uma premiação para os funcionários que mais se destacam no 
período de um mês e as gratificações são entregues aos funcionários em dinheiro como 
reconhecimento pelas ações. No caso das empresas X e Y, o intuito é motivar o funcionário a 
fazer sempre algo além do que lhe é designado, sendo que cada vez que fizer será gratificado.   
Ao aplicar a pergunta referente às gratificações, em grande parte, mais da metade dos 
respondentes, pontuaram que sempre ou com frequência existem gratificações. Eles 
reconhecem tais incentivos, entretanto, ao especificar quais são eles, o elogio e 
reconhecimento foram os pontos que mais apareceram. Mesmo que a empresa pague por 
alguma atitude do trabalhador, a resposta gratificação em dinheiro foi pontuada por poucos 
funcionários. No caso das empresas pesquisadas, os gerentes indicam que as mesmas tentam 
motivar seus funcionários com gratificações em dinheiro, entretanto, como constatado, o que 
eles esperam são outro tipo de recompensa, como reconhecimento e valorização.  
Nesse caso, vale pontuar os estudos de Koontz e O’Donnell (1973), Aresi (1985) e Davis e 
Newstron (2004), que afirmam que é preciso entender a necessidade do homem, pois este 
precisa de um motivo que converge com suas vontades para então dispor de suas forças para 
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alcançar seus objetivos. Mesmo os gestores dando ênfase às gratificações em dinheiro para 
incentivar os funcionários, as respostas obtidas nos questionários revelam que dinheiro não é 
o que os eles mais prezam como fator motivacional. Os funcionários anseiam pelo desejo de 
serem reconhecidos pelo seu trabalho, sejam valorizados a respeito do que eles fazem. Essa 
constatação é corroborada por Davis e Newstron (2004) e Martins et.al. (2018) quando 
relembram a teoria dos dois fatores de Herzberg, em que o dinheiro é um fator que traz 
satisfação, serve para a manutenção das necessidades, mas não motiva o indivíduo.  
Quando perguntados acerca do que realmente os motiva, tanto nas entrevistas quanto nos 
questionários, as respostas dos trabalhadores foram aquelas relacionadas ao ambiente de 
trabalho, à equipe, ao reconhecimento pelo trabalho realizado e à vinculação do trabalho com 
os interesses pessoais. Tais considerações corroboram os estudos de Silva et.al. (2015) e 
Martins et.al. (2018) no que tange o clima e as relações dentro da empresa como fator 
importante para motivar um trabalhador.  Em entrevista, um repositor da empresa Z pontuou 
que gosta da equipe e isso o motiva a trabalhar naquela empresa, sendo que não sente vontade 
de trabalhar quando sente que tem algo de errado no entrosamento da equipe. Para esse 
funcionário, o convívio social é um fator que o ajuda a permanecer na empresa. Outro 
respondente, um operador de caixa da empresa Y, pontuou que se sente motivado a trabalhar 
porque gosta de pessoas, o que evidencia que ele é motivado por uma razão que vem ao 
encontro daquilo com o que ele se identifica. 
As afirmações acima corroboram as considerações de Davis e Newstron (2004) e Martins 
et.al. (2018) sobre a teoria de Herzberg de que, ao contrário do que as empresas imaginam, o 
trabalhador procura uma ligação mais profunda com seu trabalho para se motivar, não 
considerando somente aquilo que ele pode ter de lucro como resultado de sua prática laboral. 
As considerações de Davis e Newstron (2004), aliadas as de Piccinini e Tolfo (2007), também 
fazem uma ligação com as dimensões que o trabalho deve preencher na vida do homem, ou 
seja, deve atender e posicionar o homem como um ser realizado como pessoa e profissional, e 
inserido no meio social. 
Ao perguntar quais fatores mais desmotivam os funcionários, os pontos mais citados nos 
questionários foram falta de reconhecimento, ambiente de trabalho, liderança falha e falta de 
colaboração. Destaca-se que a remuneração foi pontuada apenas por quatro respondentes em 
cinquenta questionários aplicados. Nas entrevistas, as respostas variaram desde falta de 
respeito, ambiente de trabalho a excesso de cobranças. A gestora da empresa X, responsável 
pelo departamento de produtos hortifrutigranjeiros, fez a seguinte colocação sobre o que mais 
impacta os funcionários em relação à motivação no trabalho:  
 

O ambiente de trabalho, porque assim, se você leva tudo muito fora como se 
diz, falta de respeito com o profissional, isso é uma coisa que desmotiva 
muito o funcionário, a falta de compreensão também [...] então eu acho mais 
assim companheirismo também [...] no geral da loja é o que ajuda a 
desmotivar muito o funcionário.  

  
Quando indagados a respeito da possibilidade de mudar algo na empresa, as pontuações dos 
funcionários tiveram como foco a falta de união por parte da equipe; os entrevistados 
questionam a individualidade entre os membros, pontuando que não existe cooperação. Essa 
questão, apontada pelos trabalhadores, pode ser explicada por Gallino (2005) e indica que a 
alienação intensifica a hostilidade e rivalidade, aumentando o sentido de competição entre os 
trabalhadores. Nesse sentido, a falta de colaboração pontuada pelos funcionários pode ser 
resultado do processo alienante a que são submetidos em seu trabalho, acarretando em um 
fator desmotivador e, segundo Campos (2016), gerador de enfermidades físicas e psíquicas.  
Nos questionários, os entrevistados relataram não saber quanto tempo permanecerão na 
empresa, ao passo que nas entrevistas, dos cinco respondentes, apenas um repositor da 
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empresa Z diz ter desejo em crescer e continuar atuando no ramo. Os demais pontuaram que 
possuem outros planos como profissionais. Um operador de caixa da empresa Y pontuou que 
ficará na empresa até o momento em que ela achar que ele estiver sendo útil. Tem- se nessa 
situação a perspectiva de Marx (2014), o qual entende que a alienação traz o homem ao 
sentido de coisa. Na visão do funcionário, a finalidade de seu trabalho para a empresa consiste 
em uma ferramenta que realiza uma operação e tem valor para empresa enquanto ela 
considera viável.  
Os gestores foram questionados a respeito do impacto da desmotivação dos funcionários para 
as empresas. Em dois casos, a gestora de recursos humanos de uma das lojas da empresa Y 
considera que esse não comprometimento dos funcionários impacta diretamente em perdas, 
porque não se tem alguém com vontade de realizar o trabalho de forma correta. De maneira 
análoga, outra gestora da empresa Y informa que, quando o funcionário trabalha desmotivado, 
isso acarreta uma série de consequências para a empresa, no que se refere a perdas e vendas.  
Para a gestora da empresa X, isso impacta para a empresa no que se refere a retenção e 
desenvolvimento de pessoas para assumir cargos de liderança. Segundo ela, o ambiente com 
excesso de cobrança e controle, no qual os funcionários da base estão inseridos, provoca neles 
uma reação de rejeição ao seu desenvolvimento. Assim, mesmo que se tenham programas 
para desenvolvimento de novos líderes, o número de interessados é muito baixo.  
Entende-se, dessa forma que toda essa situação alienante que envolve o funcionário afeta no 
entendimento do seu trabalho. Ao não enxergar um significado mais profundo para seu 
trabalho, o funcionário o realiza de maneira superficial e, em alguns casos, falha. Para Silva 
et.al., (2015), consequentemente, a desmotivação impacta na empresa no que se refere ao 
controle de perdas, retenção e desenvolvimento de seu capital humano e, principalmente, na 
produtividade do trabalhador, o que foi observado nas empresas investigadas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como objetivo principal, esta pesquisa buscou compreender como a alienação pode 
influenciar os trabalhadores operacionais, no que diz respeito ao entendimento do seu trabalho 
e sua motivação, em supermercados na cidade de Maringá. Constatou-se que o processo de 
alienação do trabalho ocorre nas três empresas pesquisadas, de maneira que as etapas desse 
processo que mais se destacaram referem-se à padronização e fragmentação do trabalho e aos 
métodos de controle aplicados pelas empresas, sejam eles controle do trabalho ou do 
trabalhador. Existe, por parte das três empresas estudadas, o processo de padronização do 
trabalho, ocorrendo de maneira mais acentuada nas empresas X e Y.  Na padronização uma 
série de normativas e procedimentos mostram como os trabalhadores devem executar seu 
trabalho de forma igual aos demais colegas que ocupam a mesma função. Esse processo retira 
a possibilidade de o trabalhador expressar sua individualidade e, nesse caso, o funcionário não 
tem muita liberdade para imprimir algo de si em sua tarefa laboral. 
Existe, também, a fragmentação do trabalho, visto que o mesmo é dividido em partes e cada 
um fica responsável por uma etapa do processo, sendo que, por isso, o indivíduo não tem 
conhecimento da totalidade. Nesse caso, o conhecimento não está no trabalhador, uma vez 
que ele recebe apenas parte dele para executar a tarefa que lhe foi delegada. Caso o 
trabalhador fuja às regras e procedimentos determinados pelas empresas, é orientado ou 
punido dependendo da gravidade, evidenciando como as formas de controle estão presentes 
no processo de alienação.  As situações mencionadas anteriormente impossibilitam que o 
trabalhador execute seu trabalho com autonomia, uma vez que está preso às regras e o senso 
de criatividade é interrompido.  É possível identificar de forma clara, através da literatura, que 
a padronização, fragmentação e as formas de controle são etapas no que se refere ao processo 
de alienação do indivíduo no trabalho.     



317 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

317 

Após a compreensão de como ocorre à alienação a que os trabalhadores são submetidos, 
buscou-se descrever, em um segundo momento, se aquela interfere na compreensão do 
trabalho para o indivíduo. Ao considerar que grande parte dos respondentes das entrevistas e 
questionários ingressa nesse tipo trabalho por necessidade, constatou-se que eles usam do 
trabalho como meio de garantir sua subsistência, permanecendo, em muitos casos, nas suas 
funções por troca de salário. Os trabalhadores alegaram identificar-se com a 
operacionalização de suas funções, e indicam entender que a sua função é importante para as 
empresas nas quais trabalham.  
Dessa forma, o entendimento do trabalho para si torna-se algo abstrato, pois os funcionários 
entendem o que a tarefa significa para a empresa e não para si próprio. Todos os processos 
envolvendo normas e regras apresentadas pelas empresas buscam a valorização da execução e 
não do executante, isto é, busca- se produtividade, visando dar ênfase à tarefa e ao alcance de 
melhores resultados, e não ao desenvolvimento do ser humano.  
Quanto ao seu trabalho, os trabalhadores das empresas X e Y julgam-no desvalorizado por 
parte da sociedade e isso se reforça na medida que os gestores das três empresas afirmam 
como se sentem em relação a sua mão de obra, em alguns casos tratada como desqualificada.  
Em sua grande maioria, os funcionários sentem que as empresas não valorizam seu trabalho; 
essa situação apareceu de forma mais acentuada nos funcionários da empresa X.  Estes ainda 
pontuam sobre a necessidade de valorização, companheirismo e reconhecimento por parte da 
empresa e da chefia, ao passo que, em entrevistas, alguns chefes relataram que as empresas X 
e Y são falhas nesse aspecto.  
Com a finalidade de combater essas situações, as empresas usam como meios para motivar e 
valorizar o trabalhador as gratificações em dinheiro por uma boa conduta ou por executar a 
função em um padrão acima. Entretanto, o que apresenta ter mais valor para o funcionário 
consiste em ser reconhecido como alguém, diferenciar-se, ser valorizado como indivíduo 
único. O trabalhador motiva-se à medida que seus interesses convergem com o interesse da 
empresa, quando encontra sentido para aquilo que faz e é reconhecido por isso. Destaca-se 
que é necessário haver uma ligação entre os interesses dos funcionários e os da empresa. 
Quando os funcionários ingressam em um trabalho visando o dinheiro, esse objetivo 
corrompe a ideia a respeito do motivo pelo qual uma pessoa deve trabalhar. À medida que as 
empresas colocam os indivíduos em situações em que o foco está voltado unicamente para o 
lucro e utiliza sua mão de obra essencialmente como um meio para se chegar a ele, impondo 
uma série de restrições e sem valorizar a pessoa, os trabalhadores entendem o trabalho como 
algo sem um significado maior.  Isso se reflete na motivação dos funcionários para com o 
trabalho, de forma que eles não compreendem seu valor como profissionais e trabalham, na 
maioria das vezes, por dinheiro.  
Assim, as ideias e desejos desencontram-se daquilo que o trabalho deveria representar para a 
pessoa. Em consequência disso, tem-se um trabalhador desmotivado que não consegue 
realizar seu trabalho de forma satisfatória. Em grande parte, isso afeta diretamente as 
empresas no que se refere ao desenvolvimento de novos líderes, visto que os funcionários não 
buscam se qualificar para permanecer nas empresas.  
Um fator que influenciou e pode ser pontuado como algo que dificultou o desenvolvimento 
desta pesquisa consiste na resistência das empresas em concederem informações a respeito 
das formas de trabalho, por indicarem que podem estar passando informações confidenciais e 
de interesse estratégico. Devido a isso, as entrevistas foram realizadas, em sua maioria, com 
os encarregados dos departamentos que foram foco da pesquisa e não com os gerentes que 
poderiam dar informações mais precisas. Entretanto, o fato dos encarregados estarem mais 
próximos da equipe facilitou o entendimento dos comportamentos dos trabalhadores sob a 
perspectiva da empresa.  
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Diferentemente da literatura que serviu de base para esta pesquisa, buscou-se entender como 
acontece o processo de alienação em uma área específica: os supermercados. Ao se tratar do 
comportamento e das relações de trabalho dentro dessa área, um leque de possibilidades de 
pesquisas se abre a respeito desse assunto.  
Nessa orientação, futuras pesquisas podem buscar investigar formas de os supermercados 
minimizarem os impactos negativos nos trabalhadores e conseguirem equipes profissionais 
com um nível de competência e engajamento maior. Outro ponto que pode ser aprofundado 
diz respeito a como a liderança, no caso os encarregados, podem influenciar o processo de 
inclusão e preparação desses funcionários dentro das empresas.  Por fim, buscar compreender 
como o nível de instrução dos trabalhadores pode interferir no processo de alienação, e quais 
impactos podem gerar para o indivíduo, também se mostra relevante. Conclui-se que tais 
propostas de pesquisas, juntamente com a pesquisa realizada, apresentam um cunho 
acadêmico, mas também, e essencialmente, social, uma vez que entender o homem e a relação 
com seu trabalho consiste em focar no desenvolvimento do próprio homem na sociedade. 
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RESUMO 
 
 
As cidades são organismos que apresentam grande diversidade, dinamismo, contrastes e 
complexidade, o que leva a criação de grupos homogêneos e heterogêneos que buscam 
conviver em harmonia, contudo, esta coerência se estremece no momento em que indivíduos 
passam a vivenciar alguma insatisfação perante o ambiente em que se encontram ou não 
vivenciam seus direitos por completo. De uma forma particular, um desses grupos que 
necessita ser considerado nas agendas públicas é a população de rua, caracterizada como o 
grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Tal 
população vem crescendo no Brasil, situação que se reflete também na cidade de Maringá. 
Nesse contexto, o objetivo deste artigo é compreender as ações das unidades de média-
complexidade atuantes no município, mais especificamente o Serviço Especializado em 
Abordagem Social e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro 
POP. Para tanto, são apresentados e discutidos os projetos e ações desenvolvidos por essa 
instituição e os desafios enfrentados. A pesquisa é caracterizada como qualitativa descritiva e 
os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram a entrevista semiestruturada, a 
observação não participante livre e a pesquisa documental. Como conclusão, pode-se analisar 
que os serviços de média-complexidade voltados aos moradores de rua estão acontecendo de 
acordo com o planejamento inicial realizado, porém ainda necessitam de melhorias contínuas 
a fim de continuar garantindo os direitos desta população menos favorecida. 
 
Palavras-chave: População em situação de rua. Política Nacional para a População em 
Situação de Rua. Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As cidades são organismos que apresentam grande diversidade, dinamismo, contrastes 
e complexidade, o que leva a criação de grupos homogêneos e heterogêneos que buscam 
conviver em harmonia, contudo, esta coerência se estremece a partir do momento em que 
indivíduos, de um ou mais grupos, passam a vivenciar alguma insatisfação perante o ambiente 
em que se encontram ou não vivenciam seus direitos por completo. Assim, buscando diminuir 
contrastes e conflitos, cabe ao administrador público traçar soluções para os múltiplos 
problemas ocorridos nas cidades, mesmo diante de inúmeras dificuldades a serem enfrentadas 
(REZENDE; FREY, 2005, p. 53).  

Um dos aspectos a ser considerado nas agendas públicas é a população em situação de 
rua. Este objeto tem como definição pela Política Nacional para a População em Situação de 
Rua (Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009) como “o grupo populacional heterogêneo 
que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular [...]”. 

Tratando dos direitos que abarcam grupos, o aumento e a conquista de direitos é o 
resultado de lutas e reivindicações que são longas e árduas até que essas necessidades sejam 
reconhecidas como direito fundamentais, os quais surgem a partir do momento em que são 
percebidos como uma necessidade fundamental que afeta grupos de uma sociedade (SACHS, 
1998; PIOVESAN, 2005). 

Trazendo para um contexto nacional e local de órgãos que visam amparar esta 
população carente e garantir seus direitos fundamentais, criou-se em 1993 o Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social 
(Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993) que se tornou responsável em 2011 pela Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, a qual traça os Serviços de Proteção Social em três 
níveis: básica, especial de média complexidade e especial de alta complexidade. Os Serviços 
de Proteção Social Básica fazem referência ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social 
Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Já os Serviços de Proteção Social 
Especial de Média Complexidade referem-se ao Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias e Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua. Por fim, os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade têm 
como foco o Serviço de Acolhimento Institucional, Serviço de Acolhimento em República, 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o Serviço de Proteção em Situações de 
Calamidades Públicas e de Emergências. Este trabalho tratará do segundo aspecto 
apresentado, ou seja, dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

Com estas bases, a problemática principal deste artigo traz a questão de uma 
administração pública, que se utiliza dos fundamentos e ferramentas da Administração como 
ciência, com o intuito de entender as necessidades reais da população em situação de rua e 
quais políticas criadas pelo Estado, em conjunto com a sociedade civil, atendem este grupo. 
Para que possam compreender as atividades envolvendo esta população, deve-se ter claro que 
este é um estudo interdisciplinar contando com diversos objetos, visões e práticas de nossa 
atual sociedade. Como levantado por Honorato e Saraiva (2016, p. 161), “os trabalhos 
comungam da visão de que a cidade é palco de interações e conflitos da sociedade moderna” e 
também acrescentam que os habitantes das cidades precisam ser analisados e observados, 
sendo eles os cidadãos de perfis homogêneos, bem como os que estão à margem da sociedade, 
ponto em que podemos adicionar a população levantada por este estudo. 
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Diante deste ponto, faz-se necessário o olhar para as cidades e seus moradores em 
situação de rua através de uma ótica pública, pois essa população está diretamente ligada à 
humanização das ruas em espaços urbanos, disputa entre elite e povo e ligadas ao uso das 
cidades, além de utilizar esta atenção pública para trabalharem com a gentrificação, 
revitalização e limpeza social no que tange a reapropriação de espaços abandonados ao povo 
pela elite, como levantado por Honorato e Saraiva (2016). 

Duarte e Czajkowski (2007) analisam em um de seus trabalhos, as reflexões éticas 
sobre o termo “marketing urbano” trazendo a identificação de “cidades modelo”, como ocorre 
a valorização da imagem das cidades e de como se dá o planejamento das mesmas de acordo 
com interesses, que podem ocorrer de duas formas: um real aprimoramento dos padrões de 
vida da população, decorrente de uma boa administração pública respaldada nas necessidades 
desses indivíduos ou um trabalho conjunto do empresariado e da mídia local, para que a visão 
da cidade e de suas problemáticas sejam maquiadas em um processo de venda dessas cidades, 
como se fosse uma mercadoria. 

Os administradores possuem função crucial, principalmente na fase de implementação 
dessas políticas criadas e soluções apresentadas. Como levantado por Secchi (2012, p. 46), “a 
fase de implementação é aquela em que a administração pública reveste-se de sua função 
precípua, a de transformar intenções políticas em ações concretas”, sendo os responsáveis por 
colocar em prática essas políticas utilizando suas capacidades de liderar, entender os atores 
envolvidos e agir na construção de uma solução por meio de um ambiente de cooperação 
entre os objetos implicados. 

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é compreender as ações das unidades de média-
complexidade atuantes na cidade de Maringá, mais especificamente o Serviço Especializado 
em Abordagem Social e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Serviço 
Especial de Média Complexidade), tendo enfoque na entidade do Centro de Referência 
Especializado Para População em Situação de Rua (Centro POP). 

Mediante os pontos levantados, este trabalho se mostra relevante, pois avança nos 
estudos e análises dos Serviços de Média-Complexidade na cidade de Maringá, além de 
fornecer um aparato para entender e clarificar como os recursos humanos, financeiros e de 
esforços são aplicados para amenizar a problemática de suporte e moradia da população em 
situação de rua. 

Sendo assim, este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A 
seção a seguir discute os direitos humanos, com enfoque especial na erradicação da pobreza e 
o direito à moradia. Logo após são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 
na pesquisa. Posteriormente, é caracterizada a população de rua na cidade de Maringá, 
seguida da análise das atividades desenvolvidas pelo Centro POP. Por fim, são apresentadas 
as considerações finais do artigo. 

 
 
2 DIREITOS HUMANOS, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E DIREIT O À 
MORADIA: UM BREVE HISTÓRICO DO CONTEXTO BRASILEIRO 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) fez-se emergente a partir de 
fortes marcas do século XX, contando com duas guerras mundiais, massacres e genocídio 
(SACHS, 1998). Esta declaração visou internacionalizar um pacto referente aos direitos civis, 
políticos, econômicos e culturais do ser humano, reconhecendo os direitos como iguais e 
inalienáveis que se tornam fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, marcada 
pela universalidade e indivisibilidade de direitos (NAÇÕES UNIDAS, resolução 217 A III). 
Em 1993, aconteceu a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em Viena, o que 
resultou na criação da Declaração e Programa de Ação de Viena que além de renovar e 
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estender os conceitos e atuações quanto a universalidade e indivisibilidade dos direitos 
humanos traçados pela Declaração Universal, ela “afirma ainda a interdependência entre os 
valores dos direitos humanos, democracia e desenvolvimento” (PIOVESAN, 2014, p. 37). 

Nesta Declaração, a extrema pobreza foi um dos pontos levantados como alta 
prioridade a ser tratada pela comunidade internacional, com o intuito de aliviar e eliminar 
essas situações, que também acarretam em exclusão social. 
 

25. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a pobreza 
extrema e a exclusão social constituem uma violação da dignidade humana e 
que devem ser tomadas medidas urgentes para se ter um conhecimento maior 
do problema da pobreza extrema e suas causas, particularmente aquelas 
relacionadas ao problema do desenvolvimento, visando a promover os 
direitos humanos das camadas mais pobres, pôr fim à pobreza extrema e à 
exclusão social e promover uma melhor distribuição dos frutos do progresso 
social. É essencial que os Estados estimulem a participação das camadas 
mais pobres nas decisões adotadas em relação às suas comunidades, à 
promoção dos direitos humanos e aos esforços para combater a pobreza 
extrema. (Declaração e Programa de Ação de Viena, 1993). 

 
Após o evento ocorrido em Viena, o próximo grande marco voltado para os direitos 

humanos e a erradicação da extrema pobreza foi a criação dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) (UNICEF, 2000). Depois 15 anos de aplicação de 
estratégias e resultados obtidos pelas ODM, as Nações Unidas, junto a sociedade civil, 
governos e parceiros reuniram-se a fim de fazer reestruturações e analisar pontos de maior 
atenção, criando assim os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 que 
se transformam em guias de ações e abordagens nos mais diversos campos, como clima, meio 
ambiente e consumo, mas que reunidos levam a resolução do Objetivo nº1 “Erradicação da 
Pobreza”. 

Baseando-se nesses pontos, no Brasil foram criados projetos e campanhas para 
diminuir os seus números de afetados e consequências envolvendo a miséria no país. Segundo 
o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 32,6% dos municípios 
brasileiros tinham mais da metade de sua população vivendo em situação de pobreza, sendo a 
região nordeste a mais precária, contando com 77,1% de municípios com mais da metade da 
sua população vivendo na pobreza. 

Mesmo sendo um número muito grande, o Brasil conseguiu reduzir as taxas de 
subnutrição entre as décadas de 1990 e 2000, passando de 22,6 milhões para 19,9 milhões de 
pessoas subnutridas, segundo o relatório lançado pela Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) em 2015. Neste mesmo documento, encontramos que a 
redução mais significativa aconteceu em 2012, quando o país conseguiu cortar pela metade os 
subnutridos e atingir uma meta dos ODM, referente a redução das taxas de fome para um 
número menor de 5% da população atingida - esta diminuição deu-se aos programas de 
transferência de renda do Governo (como por exemplo o “Fome Zero” e o “Bolsa Família”), 
fortalecimento do poder aquisitivo das mulheres, elevação real do salário-mínimo e melhoria 
da renda dos mais pobres. 

Contudo, os acontecimentos políticos vividos pelo país nos últimos anos podem 
influenciar com que o Brasil volte ao mapa da pobreza em breve. Fatores como corte de 
beneficiários do Programa Bolsa Família, congelamentos de gastos públicos, alta do Produto 
Interno Bruto (PIB) e desemprego contribuem para que haja um avanço da pobreza e do 
aumento do índice de indivíduos afetados pela fome no país, fazendo com que de 2016 para 
2017, a população em situação de pobreza aumentasse em 11,2% (IBGE, 2017). 
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Baseando-se nos Direitos Humanos, bem como nos objetivos que o Brasil está 
buscando desenvolver para atingir da erradicação da pobreza, será apresentado a seguir um 
dos tópicos que se faz menção na Declaração Universal e na Constituição Federativa que é o 
direito à moradia. 

De acordo com o Artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todo ser 
humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros” e o mesmo se faz presente 
na Agenda 2030 da ONU, onde acesso à moradia adequada é parte dos direitos fundamentais 
a serem garantidos a toda a sociedade. Sendo assim, em todos os Estados que fazem parte das 
Nações Unidas, todo e qualquer grupo tem por direito a um lar sendo ele próprio ou alugado, 
o que inclui os grupos vulneráveis por suas características ou localização geográfica. 

No Brasil, o direito à moradia é tratado e assegurado pelo Artigo 6º da Constituição 
Federal: 
 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 
E o mesmo se repete no Artigo 7 parágrafo IV, quando tratado do salário dos 

trabalhadores e sua condição social, assegurando que o salário mínimo por lei tem de ser 
capaz de atender necessidades vitais básicas, como por exemplo a moradia e no Artigo 23 
parágrafo IX, trazendo como competência comum da União, dos estados e dos municípios a 
promoção de programas de construção de moradias e melhoramentos das condições de 
saneamento básico e condições habitacionais, acrescentando no parágrafo X que deve-se 
“combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos”. 

Em um contexto mais recente quanto às ações de competência da União, Cardoso, 
Aragão e Jaenisch (2017, p.19-20) apontam que o foco de resolução dos problemas 
habitacionais tomou força em 1999, no governo do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que dentre alguns programas criados e implementados para subsídio de habitação, o 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e o Programa de Subsídio Habitacional, em 
2001, foram os mais fortes no que tange a população brasileira mais carente. No governo Lula 
também foram criados e potencializados diversos programas e os mesmos foram evoluindo 
durante os oitos anos de gestão (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017, p.27). 

Após a crise mundial de 2008, o Governo Federal criou o Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) com o intuito de solucionar o déficit habitacional, que segundo a 
PNAD de 2008, 21% da população brasileira sofria do mesmo. Este programa teve o objetivo 
inicial de atender famílias com renda de até 10 salários-mínimos e trouxe resultados 
levantados pelo PNAD em 2017, onde 9,4 milhões de pessoas foram beneficiadas com a 
entrega de 2,36 milhões de moradias em todo o país. 

Como apresentado, os governos recentes tomaram ações para tratar interesses 
habitacionais e da aquisição da casa própria pela população, porém ainda encontram-se 
diversas barreiras e empecilhos que levam um grande grupo a permanecer em situação de rua 
e mesmo nessas condições, elas ainda continuam sofrendo despejos, mortes devido a clima e 
maus tratos advindos das Prefeituras e Guardas Municipais. 

Advindo deste ponto, serão levantadas as iniciativas propostas referentes a 
problemática de moradia visando a população em situação de rua. Pela Resolução Nº 109, de 
11 de novembro de 2009, o CNAS aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, onde são organizados por níveis de complexidade do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS): Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade. Este trabalho tem como foco o segundo serviço levantado, o Serviços de 
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Proteção Social Especial de Média Complexidade, que é constituído de cinco frentes, mas que 
neste artigo serão desenvolvidas na análise de dados apenas duas: Serviço Especializado em 
Abordagem Social e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este trabalho buscou evidenciar os moradores em situação de rua em Maringá, por 
meio de uma abordagem qualitativa descritiva e os instrumentos de coleta de dados utilizados 
foram a entrevista semiestruturada, a observação não participante e livre, além da pesquisa 
documental. 

Chueke e Lima (2012, p. 65), definem que a abordagem qualitativa “entende que a 
realidade é subjetiva e múltipla, que ela é construída de modo diferente por cada pessoa”. 
Sendo assim, o pesquisador deve interagir com os objetos de interesse a fim de dar voz a eles 
e construir uma teia de significados. Godoy (1995, p. 62) adiciona que essa pesquisa “tem o 
ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental”, 
assim a interpretação e a observação holística do ambiente de estudo são características 
importantes para este tipo de análise.  

Como método de coleta de dados e delineamento dos objetos pesquisados, foi utilizada 
a pesquisa descritiva a qual é apontada por Triviños (1987, p. 110) como um estudo 
necessário para descrever a comunidade em foco, seus agentes, problemas e ações destinadas 
a esta comunidade. E para que isto aconteça, faz-se necessária a delimitação das teorias 
orientadoras, métodos de coleta e interpretação, qual a população e amostra necessária, bem 
como os objetivos e hipóteses. 

Acrescentando a este ponto, na coleta de dados foram utilizados dois instrumentos 
como fonte de dados primários: a entrevista semiestruturada e a observação. Também foram 
utilizados dados de fontes secundárias, sobretudo pesquisa documental. 

Referindo-se a entrevista semiestruturada, Triviños (1987, p. 146) discorre sobre esta 
metodologia, dizendo que ela se baseia no levantamento de questionamentos básicos, 
apoiados em hipóteses e teorias, porém o investigador tem a liberdade de criar novas 
hipóteses e direcionar a entrevista conforme o informante das respostas segue 
“espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador”. 

Quanto à observação, Triviños (1987, p. 157) enfatiza a importância da mesma no 
campo de natureza reflexiva, deixando aberta ao pesquisador observar, anotar e 
posteriormente analisar cada ação, atitude, diálogo ou ideia que surgir e for apresentado a ele 
e isto vale para não perder oportunidade de se fazer referência ao referencial teórico. Outro 
ponto relevante, é livrar-se dos preconceitos já existentes e ter uma visão imparcial da 
situação, dentro de uma observação não-participante livre. 

Como complemento de obtenção dos dados secundários, foi utilizada a pesquisa 
documental. Esta análise possibilita ao investigador reunir informações em grande quantidade 
sobre leis em todas as esferas, processos, condições dos objetos estudados, documentos com 
rica fonte de dados, estatísticas e elementos iconográficos (TRIVIÑOS, 1987, p. 111; 
GODOY, 1995, p. 22). 

Com base nos objetivos específicos, foi utilizada a pesquisa documental e descritiva a 
fim de mapear o perfil desta população em questão, bem como descrever o funcionamento e 
as atividades desenvolvidas pelas unidades de média-complexidade atuantes na cidade.  

Adicionado a estes pontos, foi utilizada a observação livre e não-participante nas 
entidades estudadas e da população atendida que nelas se encontravam, além de entrevistas 
semiestruturadas com o objetivo de explorar as implicações levantadas pelos indivíduos que 
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trabalham com as entidades de média-complexidade e dar maior flexibilidade para a obtenção 
de dados. A coleta de dados através destas entrevistas foi realizada com um representante da 
SASC/SUAS e um representante do Centro POP. 
 
 
4 A POPULAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE MARINGÁ 
 

Esta seção visa caracterizar a cidade e a população em situação de rua de Maringá, 
bem como levantar iniciativas que são aplicadas para melhor atender estes indivíduos, onde 
“faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua 
peculiaridade e particularidade” (PIOVESAN, 2005, p. 46). Sendo assim, este trabalho se 
delimitou em estudar de forma geral o Serviço Especial de Média Complexidade, tendo 
enfoque na entidade Centro POP. 

A cidade de Maringá foi fundada oficialmente em 1947 - como um distrito de 
Mandaguari - e desde a sua colonização o município foi tratado como uma cidade planejada, 
ou seja, sempre visando a maior organização em questão de estrutura para mobilidade, 
habitação e serviços básicos à população, podendo ser classificada como uma “cidade 
modelo”. Pode-se enfatizar este fato com os dados do Observatório das Metrópoles (2015, p. 
258) que apresenta “do planejamento regional inicial realizado pela Companhia colonizadora: 
a cidade polo foi planejada para não agregar população de rendas baixas”, já que fazia parte 
de um modelo de urbanização centro-periferia brasileira, considerando a qualidade de 
infraestrutura urbanística e renda dos moradores. 

Maringá é considerada pelo IBGE como uma Capital Regional B, ou seja, sua Área de 
Concentração de População (APC) - o que neste caso se constitui da soma de Maringá, 
Sarandi, Paiçandu, Mandaguari, Marialva e Floresta - possui mais de 435 mil habitantes e 406 
relacionamentos (destino dos deslocamentos interurbanos para tratar de trabalho, saúde, 
educação e demais tratativas). Esta APC é caracterizada como uma área urbana com algumas 
características de semelhança e união, como deslocamento da população, grau de urbanização, 
densidade populacional e coesão interna da área (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 
2015, p.71). 

Segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010), Maringá tem uma população estimada de 
406.693 pessoas, predominantemente ativa entre os 20 e 29 anos, dado que se deve muito a 
ser uma cidade universitária e de acordo com os dados do Observatório das Metrópoles (2015, 
p. 79), Maringá também é um Polo da sua Região Metropolitana onde se encontram mais 26 
cidades que se relacionam e têm como ponto central a cidade em questão. Este Polo é onde 
encontra-se um alto poder de concentração de atividades, riqueza, emprego e população, 
detendo à Maringá 60,14% de todas as atividades básicas da Região Metropolitana, contra 
39,86% da somatória das demais cidades, o que justifica o recebimento de 40 mil pessoas à 
cidade, todos os dias, mediante o Censo do IBGE (2010). 

Com base nesses dados, Maringá exerce duas forças na população que a constitui: 1) a 
força centrípeta de atração, ou seja, atrai as cidades vizinhas devido a concentração das 
atividades econômicas de indústria e serviços, bem como as oportunidades de trabalho; 2) a 
força centrífuga de repulsão, pois expulsa “as pessoas das camadas mais baixas da população 
para a sua periferia [...] em consequência da elevação dos preços dos imóveis e do custo de 
vida nas áreas centrais do polo” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 122). 
Tendo este último dado um reforço com o Censo do IBGE (2010), onde foi levantado que a 
média salarial mensal dos trabalhadores formais é de 2,7 salários mínimos e 26,1% da 
população tem um rendimento mensal de até 1/2 salário mínimo. 

Devido às características habitacionais da população mais pobre, bem como os 
programas assistenciais do Governo, Maringá teve um boom na área da construção civil, 
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quando o PMCMV surgiu e começou a ser implantado na cidade entre os anos de 2010 e 2013 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 269). 

Além desses investimentos na área da construção civil, a cidade recebeu vários 
investimentos nacionais e internacionais, fortalecendo sua atuação na área de tecnologia da 
informação e foi ranqueada como a 8ª cidade mais empreendedora do Brasil em 2017, 
segundo o Índice de Cidades Empreendedoras feito pela Endeavor e foi listada como a 
Melhor Cidade para se Viver no Brasil, segundo pesquisa da consultoria MacroPlan, também 
de 2017. 

Voltando-se novamente aos moradores de rua, a nível nacional em 2009 foi lançado o 
I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, como uma maneira de 
caracterizar de forma mais precisa esta população, sendo o ponto de mudança para que outras 
iniciativas fossem criadas e potencializadas com base nos dados apresentados e nas reflexões 
proporcionadas. O Censo foi resultado de dados e pesquisas realizadas em 2007 e 2008 pelo 
MDS e estruturada baseada em demandas de organizações que atuam trabalhando com essa 
população. Esta pesquisa abrangeu 71 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes 
(exceto São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife) e levantou informações de 31.992 
pessoas em situação de rua, maiores de 18 anos. 

Mediante a caracterização realizada pelos governos e instituições de suporte, esta 
população em situação de rua ganhou mais visibilidade e conquistou diversos avanços na 
construção e execução de políticas públicas em todos os ramos (saúde, habitação, tratamentos 
a dependentes…). O avanço mais significativo foi a Política Nacional de Inclusão Social da 
População em Situação de Rua, que atualmente é a principal referência como orientação para 
a construção e ativação de políticas em âmbito nacional, estadual e municipal. 

Tendo os dados para caracterização nacional, Maringá tomou a iniciativa de fazer a 
nível local uma abordagem semelhante para obtenção dos dados. O Observatório das 
Metrópoles Núcleo UEM/Maringá (Observatório), com apoio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania (SASC) inseriram a pesquisa sobre população de rua em seus 
projetos de “formação de atores sociais capazes de participar da governança democrática nas 
cidades brasileiras e de atuar para a diminuição das desigualdades e rompimento das injustiças 
sociais” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2017) e traçaram uma proposta que prevê 
a realização anual da pesquisa por um período de dez anos, iniciando em 2015. 
 Como forma de caracterização da população em situação de rua de Maringá, será 
apresentado nos dois quadros a seguir as principais características: 
 

Quadro 1 – Caracterização da população de rua em Maringá 

Ano / 
Dado 

Nº 
entrevistados 

Sexo Média de idade 
(anos) 

Desejo de sair da 
rua 

Possuem 
profissão 

Feminino Masculino Sim Não Sim Não 
2015 160 10,7% 89,3% 38 92,4% 7,6% 76,2% 23,8% 
2016 117 11,1% 88,9% 36 93,3% 6,7% 81% 19% 
2017 177 7,4% 92,6% 39 92,9% 7,1% 86,9% 13,1% 

Fonte: Observatório das Metrópoles Núcleo UEM/Maringá, 2017 
 

Quadro 2 – Caracterização da população de rua em Maringá 

Ano / 
Dado 

Problemas de saúde 
Já sofreram 

violência física 
Situação de rua 

Sim Não Sim Não Sim Não Instituição* 
2015 43,4% 56,6% 58,2% 41,8% 70% 30% - 
2016 43,9% 56,1% 67,3% 32,7% 62,5% 37,5% - 
2017 41,9% 58,1% 49,4% 50,6% 53,7% 6,3% 40% 

Fonte: Observatório das Metrópoles Núcleo UEM/Maringá, 2017. 
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*Em 2017, foi adicionada uma pergunta onde separava o “sim” como as pessoas que viviam integralmente nas 
ruas, o “não” como os moradores que já estão domiciliados e o “instituição” como aqueles que utilizam de 

instituições públicas para dormir. 
 

Atrelado a estes pontos, pode-se acrescentar que nos três anos de pesquisa, o estado 
civil predominante foi o solteiro(a) ultrapassando 50%; quanto a cor, a maioria dos 
entrevistados identificaram-se como pardo ou branco e quanto à religião, houve a 
predominância de evangélicos e católicos. Também em todos os anos, passando dos 45%, 
prevaleceram os indivíduos que não concluíram o ensino fundamental e ultrapassando 40%, 
pode-se encontrar moradores que possuíam renda diária de R$50 ou mais. Por fim, foram 
levantados os principais motivos para os entrevistados estarem em situação de rua, onde os 
três principais fatores foram: desemprego, desentendimento com familiares e dependência 
química. Atrelado a este último ponto, dentre as substâncias químicas/psicoativas consumidas 
mais relevantes pelos entrevistados foram o cigarro, crack e bebidas alcoólicas 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2017). 

Mediante as caracterizações e as problemáticas apresentadas, a seção seguinte terá 
enfoque em uma das iniciativas mais focadas nos moradores em situação de rua em Maringá: 
o Centro POP. 
 
 
5 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO  EM 
SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP): CARACTERIZAÇÃO E DESA FIOS 
 

O Centro POP está inserido como um Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) devido ao seu 
caráter de Serviço Especializado em Abordagem Social e de Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua. Este trabalho deve ser ofertado de forma continuada e 
programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa, que 
identifique a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como 
por exemplo, indivíduos em situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas (CENTRO 
POP, 2018). 

Em nível de localização, o Centro POP encontra-se na Rua Fernão Dias, 840 A, Zona 
09 de Maringá, próximo ao Albergue Santa Luiza Marillac (Casa de Passagem). O Centro fica 
aberto das 08h (oito horas) às 17h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira e durante este 
horário, os moradores de rua podem ter acesso aos serviços oferecidos pela instituição. A 
estes indivíduos é oferecido diariamente um lanche, espaço para realizar higiene pessoal, 
roupas (oriundas de doação externa) e atendimento psicossocial, segundo dados obtidos com o 
Centro POP (2018). 

O serviço prestado mais intenso é o atendimento psicossocial, pois refere-se ao 
momento em que há um diálogo entre os indivíduos em situação de rua e os funcionários do 
Centro a fim de esclarecerem o que essas pessoas querem, precisam e o quanto elas almejam 
sair das ruas, para que assim elas sejam preparadas para saírem definitivamente desta situação 
precária. Este trabalho é realizado através de oficinas por meio de conversas, material 
audiovisual e socialização, onde são discutidas ideias, melhorias e a transformação da visão 
dos moradores mediante todos os acontecimentos e vivências que os cercam, principalmente o 
que pode influenciar negativamente a população em que eles se encontram. Estas oficinas 
auxiliam os funcionários do Centro juntamente com a população atendida a construírem 
iniciativas, projetos, coerência entre as rotinas estabelecidas pelo Centro, tomadas de decisões 
e criar escopos, como por exemplo, a política pedagógica para os indivíduos em situação de 
rua, que já é prevista pela Tipificação mas ainda não está ativa para Maringá (CENTRO POP, 
2018). 
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De forma mais pontual, o Centro POP oferece às pessoas que utilizam as ruas como 
moradia e/ou sobrevivência, um serviço especializado que auxilia na reconstrução de projetos 
de vida, atividades de higiene, alimentação, lazer, interação e reflexão social, fortalecimento 
de vínculos interpessoais e familiares, o que unidos culminam na reinserção social desses 
indivíduos, como apresentado pelo material disponibilizado pelo próprio Centro POP (2018). 
O diretor da unidade enfatiza “A gente [Centro POP] sempre briga com uma coisa: incluir o 
morador na sociedade. Não, ele já está na sociedade, só não está no mesmo formato que 
estamos acostumados, só não está ‘rezando a nossa cartilha”’. 

E para que esses objetivos sejam realizados, o Centro oferece um trabalho técnico 
voltado para a análise das demandas dos usuários do serviço (por meio de conversas e 
oficinas), trabalho externo voltado ao convencimento de moradores a utilizarem os serviços 
do Centro, orientação individual e grupal e encaminhamento a outros serviços 
socioassistenciais que possam contribuir na construção da autonomia e inserção social deste 
indivíduo, como casas de recuperação a dependentes químicos, clínicas de saúde, programas 
de conexão familiar e de proteção a situação de violência (CENTRO POP, 2018).  

Trabalhando com uma abordagem planejada de aproximação, escuta qualificada e 
construção de vínculos de confiança com os indivíduos que são atendidos pelo Centro POP, 
há duas formas de mediar esses moradores nos espaços públicos e com a 
mediação/acompanhamento do acesso à rede de proteção social: os atendimentos feitos na 
própria instituição e as abordagens diretas nas ruas. O quadro 3, a seguir, demonstra os 
atendimentos realizados pela unidade de janeiro de 2015 a junho de 2018. 
 

Quadro 3 - Número de pessoas atendidas pela unidade do Centro POP em Maringá 
Ano 2015 2016 2017 2018 

Mês Atendidos* Atendidos Atendidos 
Atendidos 
Maringá** 

Atendidos 
Atendidos 
Maringá 

Janeiro 208 234 285 35 398 52 
Fevereiro 192 271 269 32 351 42 

Março 255 318 385 53 396 51 
Abril 228 308 299 36 407 52 
Maio 219 318 313 53 310 34 
Junho 221 298 272 55 301 39 
Julho 240 298 325 45 - - 

Agosto 263 291 353 37 - - 
Setembro 247 290 370 46 - - 
Outubro 226 270 368 42 - - 

Novembro 275 275 336 38 - - 
Dezembro 200 275 325 40 - - 

Fonte: Centro POP, 2018 
*Número de pessoas atendidas que encontram-se em situação de rua em Maringá 

**Número de pessoas atendidas com procedência de Maringá (este número está incluso no total das colunas 
referentes aos “Atendidos” em 2017 e 2018) 

 
Como se pode observar, o Centro POP atende em sua grande maioria, pessoas que não 

são oriundas de Maringá, mas que utilizam da cidade como um espaço para a sobrevivência - 
fato que vem de encontro com a pesquisa do Observatório das Metrópoles (2017) apresentada 
anteriormente, onde nos anos de 2016 e 2017 foi adicionada uma pergunta aberta para que os 
entrevistados dissessem suas origens e os resultados foram variados, com a maioria dos 
indivíduos vindos de cidades do Paraná, como Sarandi, Curitiba, Londrina, Campo Mourão e 
Mandaguaçú, mas também de outros estados como São Paulo, Ceará e Mato Grosso do Sul e 
até mesmo de outros países, como Argentina, Equador e Haiti. Essas pessoas alegaram que 
buscaram a cidade e o Centro POP a fim de ter acesso a tratamento de saúde, internamento em 
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comunidades terapêuticas e emprego, somadas a propaganda boca a boca de outros itinerantes 
que passaram pela cidade, afirmando que Maringá é acolhedora para esta população em 
questão, é uma cidade bonita, presta bom atendimento e possuem identificação com o 
município, segundo os dados oferecidos pelo próprio Centro POP (2018). 

Para a realização dos trabalhos internos e externo da entidade, o corpo de funcionários 
é composto por uma estrutura interna (técnica e especializada) e uma externa; trata-se de uma 
equipe enxuta e que vai de acordo com a estrutura sugerida pela regulamentação federal, de 
acordo com os dados coletados através do SASC/SUAS. A equipe interna é estabelecida pelo 
diretor da unidade, uma assistente social e uma psicóloga; já a equipe externa é composta de 
dois times para a abordagem social - cada um com um motorista e um educador de base. 
Conforme estes recursos humanos disponibilizados, os serviços e ações do Centro são 
delineados e postos em prática, como será apresentado a seguir. 

A equipe de abordagem é responsável por ir até os locais onde se encontram os 
moradores de rua, através de mapeamento/busca ativa ou por meio de denúncias externas, 
com o objetivo de criar vínculos e instruir esses indivíduos a utilizarem os serviços oferecidos 
pelo Centro POP, em alguns casos, uma pessoa da equipe técnica (psicólogo) também auxilia 
no processo de criação de vínculos. Contudo, estes laços podem demorar um tempo longo, 
demandando mais de uma visita e abordagem a este morador, pois os enviados pela instituição 
necessitam de conhecer este indivíduo, descobrir o seu querer de sair das ruas e coletar seus 
dados para que possam melhor trabalhar as problemáticas envolvidas - vale ressaltar que nem 
todos os moradores de rua querem sair desta situação, no entanto, eles precisam estar cientes 
dos serviços prestados pelo Centro. Atingindo o objetivo de encaminhar os moradores de rua 
ao Centro POP, iniciam-se os trabalhos de regulamentação e psicossocial (CENTRO POP, 
2018). 

Ao iniciar a utilização dos serviços prestados pelo Centro, o morador em situação de 
rua necessita preencher uma ficha cadastral/prontuário com os seus documentos (o que 
acontece apenas na primeira visita) e caso ele não porte esta documentação, a entidade orienta 
este indivíduo a fazer um boletim de ocorrências e iniciar os trâmites necessários para a sua 
regularização documental. Outra exigência para a primeira visita é que esse morador passe 
pelo atendimento psicológico, onde os funcionários responsáveis iniciam um diálogo com 
essa pessoa com o objetivo de clarificar os anseios desse morador, bem como construir os 
próximos passos para que ele atinja os mesmos da forma mais efetiva possível, como 
informado pelo Centro POP (2018). 

Após os atendimentos (de primeira passagem ou continuado) e entendimento do 
porque essa pessoa está na rua, se ela tem a pretensão de sair e como pretende, o Centro faz os 
encaminhamentos necessários para outras entidades, ou seja, nesta fase é quando o morador 
de rua é encaminhado para casas de reabilitação; caso ele tenha família, os servidores entram 
em contato com ela a fim de estabelecerem vínculos novamente; caso este morador seja de 
outro município e não tenha condições de regresso para a cidade natal, o Centro também o 
auxilia a atingir este objetivo, e estes são apenas alguns dos serviços e encaminhamentos 
citados pelo diretor da unidade do Centro POP (2018). 

Vale ressaltar que para todos os processos e ações que esse morador de rua usufrui são 
realizados preenchimentos de prontuários, os quais ficam guardados fisicamente no Centro 
POP. De acordo com o dado disponibilizado pela própria instituição (2018), há mais de 4.000 
prontuários guardados, ou seja, mais de 4.000 pessoas já passaram pela instituição desde a sua 
ativação em 2002, porém a grande maioria já foi embora da cidade, faleceu ou já não se 
encontra em situação de rua. Esses prontuários podem ser disponibilizados para outras 
entidades que trabalhem com moradores de rua quando necessário, porém com muita cautela 
para não passar informações confidenciais (principalmente da parte psicológica) e este é um 



331 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

331 

dos motivos apontados pelo diretor da unidade do Centro POP, para não manter os 
prontuários online a fim de evitar um possível roubo de informações. 

Quanto aos locais de maior concentração da população de rua em Maringá, em 
entrevista ao Centro POP (2018), o diretor afirmou que existem dois principais pontos: a 
região da Praça Raposo Tavares - no centro comercial da cidade - e na região do Centro POP. 
A diferença de perfil de um local a outro é que os indivíduos que estão na Praça, na sua 
grande maioria, estão mais comprometidos com a rua, pois é um local com um tráfico de 
drogas, principalmente o crack, muito elevado; enquanto nas redondezas do Centro POP e da 
Casa de Passagem, o tráfico e o uso de substâncias químicas é menor, pois os moradores de 
rua são instruídos a não utilizarem tais substâncias, tornando-se proibida a entrada ao Centro e 
a Casa de Passagem tendo ingerido bebidas alcoólicas e/ou substâncias químicas. Segundo o 
diretor do Centro POP, “enquanto eles estão aqui [Centro POP], a gente até agradece porque 
[...] muitos têm comprometimento com álcool e drogas e enquanto eles estão dentro da 
instituição, eles não estão fazendo uso.” 

Seguindo a linha prevista de atendimento, após a passagem pelo Centro e o indivíduo 
conquistar uma moradia, ele é encaminhado - juntamente com os prontuários preenchidos 
anteriormente - para os serviços básicos da Tipificação e o acompanhamento fica a cargo de 
uma unidade de referência do CRAS correspondente. 

Após esta clarificação dos serviços prestados pelo Centro POP, buscou-se entender os 
principais desafios enfrentados pela instituição e o diretor da unidade levantou três principais 
pontos e que estão atrelados: a questão da imagem do Centro, financiamento e estrutura física. 

O prédio em que o Centro POP se encontra pertence a Arquidiocese de Maringá e é 
alugado pela Prefeitura, porém o contrato de locação está para ser expirado e o Centro deverá 
ser encaminhado a outro local. Os pontos cruciais para a escolha deste novo espaço seriam: 
um edifício que comporte as atuais atividades (com possibilidade de ampliação) e que fique 
em uma região de fácil acesso a esses moradores em situação de rua (CENTRO POP, 2018). 

Em junho de 2018, os responsáveis encontraram um espaço na Zona 6 para efetuar a 
mudança, porém a mobilização dos residentes da região foi tamanha que o Centro ficou 
impossibilitado de realizar a troca e o motivo da manifestação contrária aconteceu pois os 
moradores da região não queriam uma aglomeração de indivíduos em situação de rua nas 
proximidades (PARANÁ TV, 2018). O diretor da unidade atrela um dos motivos para esta 
reação contrária à aversão ao fato do Centro POP e os moradores de rua não transparecerem 
uma visão positiva perante os residentes e moradores de Maringá: 

 
A imagem do Centro POP hoje que não está boa, porque a imagem do 
morador de rua não está sendo bem vista e a gente que trabalha com este 
morador de rua está com essa mesma imagem... depende deles. Tudo que 
eles fazem na rua, repercute no serviço que ele recebe aqui (CENTRO POP, 
2018). 

 
Outro fator que pode influenciar esta reação contrária é o fato da população residente 

ser higienista, ou seja, querem e esperam que os moradores de rua sejam tirados dos pontos de 
concentração e que os problemas envolvendo essa população sejam acabados, porém na visão 
do diretor do Centro POP, espalhar ou deslocar esses indivíduos não é a solução, apenas dá a 
falsa sensação que a problemática foi resolvida, tratando-se apenas o efeito e não a causa do 
problema. Este ponto também está atrelado à propaganda positiva da cidade de Maringá feita 
pela Prefeitura do Município e seus empresários, como a “cidade modelo” para moradores, 
investidores e visitante, como a cidade sem problemas - propaganda a qual não abre espaço 
para que se tenha moradores de rua na região. 

Quanto ao financiamento e divisões de verbas, atualmente os Serviços de Proteção 
Especial possuem uma verba anual estipulada pelos governos nacionais, estaduais e 
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municipais, porém não há uma divisão clara de quanto é disponível para cada Serviço, ficando 
a cargo das delimitações por meio de projetos e da Prefeitura fazer as divisões, como dados 
coletados pela SASC/SUAS e pelo Centro POP (2018). Esta não clarificação dos recursos 
financeiros para cada setor e entidade dificulta no planejamento a curto prazo das entidades, 
como por exemplo, a não certeza de renovação das oficinas psicossociais no Centro POP. 
Entretanto, para o ano de 2019, o planejamento e a divisão das verbas já estarão estipuladas e 
desenvolvidas de acordo com cada serviço separadamente. 

A seção a seguir apresenta as considerações finais do presente artigo, demonstrando os 
resultados obtidos, bem como recomendações para pesquisas posteriores envolvendo o 
assunto. 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas caracterizações e dados apresentados, pode-se concluir que o Brasil está 
em constante evolução e adaptação quanto às políticas públicas envolvendo a diminuição da 
pobreza e consequentemente, a população em situação de rua, mas ainda falta muito para uma 
padronização de recursos e ações devido às diferenças de gestão dos municípios - por 
exemplo Maringá, buscando ser uma "cidade modelo" também neste quesito da população 
menos favorecida, os responsáveis pelas políticas públicas estão procurando fortalecer os 
serviços já existentes e também estudar novos embasamentos e boas práticas nos municípios 
de Belo Horizonte e Joinville. 

Focalizando nos anseios dos moradores de rua e nas evoluções em prol de resolver a 
causa do problema junto a SASC/SUAS, o Centro POP desempenha um papel de promoção 
ao acesso à rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas de garantia de 
direitos, trazendo uma perspectiva de elaboração e melhoria de novos projetos de vida aos 
indivíduos assistidos pela instituição, de forma a respeitar o momento deste indivíduo de se 
sentir preparado (e querer) a sair das ruas. 

Como entendimento global das ações enfrentados pelo Centro POP e de objetivo deste 
trabalho, teve-se como definição o mapeamento das atividades as quais colaboram para os 
moradores de rua, atendidos pelo Centro, a saírem das ruas e terem uma projeção dos novos 
projetos de vida, através das abordagens ativas, do acompanhamento psicossocial e dos 
encaminhamentos a outras entidades de auxílio social, quando necessário. Além de 
compreender os principais desafios enfrentados atualmente pelo Centro e quais são os 
possíveis caminhos para atingirem as soluções devidas. 
  De forma geral, este trabalho conclui que as políticas públicas referentes a esta 
população estão auxiliando mais indivíduos a saírem da situação de rua e/ou terem ciência da 
situação e modos de sair da mesma, bem como está abrindo espaço para que se discutam 
melhoramentos nos serviços. Ficando de próximos passos para a pesquisa, o enfoque em 
como os demais serviços socioassistenciais vão de encontro e são oferecidos a esses 
moradores em situação de rua, com o objetivo de analisar os acompanhamentos prestados 
pelas entidades envolvidas, com a finalidade de amenizar a quantidade de moradores de rua e 
tratar das causas. 
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RESUMO 

 
 
Este estudo justifica-se pela importância da gestão e das discussões estratégicas praticadas 
nas pequenas cooperativas. Há grande importância na ação dessas organizações de trabalho 
associativo, no que se refere ao fomento do desenvolvimento socioeconômico, porém não se 
pode perder de vista os seus princípios básicos. Nesse sentido o presente artigo tem como 
objeto identificar o posicionamento estratégico adotado por duas cooperativas paranaenses de 
economia solidária, como forma de desenvolvimento dos pequenos produtores familiares. As 
cooperativas de economia solidária são vistas nesse estudo como organizações que priorizam 
as ações que podem provocar um impacto positivo nos agentes sociais. Dessa forma, foram 
observados os principais pontos da estratégia adotada pelas cooperativas no que se refere ao 
seu posicionamento diante do mercado e de seus produtos. A pesquisa tem caráter qualitativo 
e foi realizada por meio de fontes secundárias de dados, sendo analisadas as principais ações 
adotadas pelas cooperativas em estudo. A pesquisa demonstra que o posicionamento 
estratégico das cooperativas é bastante similar, principalmente no foco aos seus produtos 
como forma de alavancar o desenvolvimento dos seus associados. 
 
 
Palavras-Chave: Posicionamento Estratégico. Cooperativismo. Agricultura Familiar. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A agricultura familiar que tem um importante papel para o desenvolvimento do setor agrícola 
do país é composta por pequenos e médios produtores locais que abastecem a população com 
produtos tradicionais da mesa brasileira, como arroz, feijão, leite, milho, mandioca, café, 
aves, ovos, e hortaliças, que são amplamente cultivados em pequenas propriedades, por meio 
da utilização de mão de obra familiar. 
As cooperativas voltadas para esse segmento são uma alternativa para que estes produtores 
tenham condições de sobrevivência, por meio da produção sustentável das suas atividades 
produtivas, além de aumentar o valor agregado dos produtos, ocasionando novas frentes de 
trabalho e melhorando a renda das famílias agricultoras.  
Com a dificuldade em se inserir em um mercado altamente competitivo, mesmo considerando 
o apoio do sistema cooperativo, os agricultores familiares buscaram nos empreendimentos 
focados na economia solidária uma alternativa socioeconômica, uma vez que estes buscam 
entre outras questões, a justiça distributiva em detrimento aos interesses econômicos de um 
mercado excludente e capitalista. Entretanto, a manutenção dessas cooperativas enfrentam 
dificuldades na sua viabilização, sendo necessário que as mesmas adotem ações inovadoras 
que possam garantir sua sustentabilidade. 
Nesse sentido, torna-se primordial, para a sustentabilidade do cooperativismo na agricultura 
familiar, a existência de estratégias que garantam novas oportunidades, explorem ao máximo 
as ferramentas administrativas gerenciais visando o acesso a canais importantes de 
comercialização e distribuição de produtos alimentares, bem como ofereçam alternativas de 
diversificação das atividades produtivas. 
Dessa forma, visando identificar como as cooperativas de economia solidária voltadas à 
agricultura familiar inseridas no estado do Paraná auxiliaram no alcance dos resultados dos 
pequenos produtores familiares associados às cooperativas, o presente trabalho buscou 
responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o posicionamento estratégico adotado por 
duas cooperativas paranaenses de economia solidária voltada à agricultura familiar, visando 
o desenvolvimento dos pequenos produtores associados? 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1 COOPERATIVISMO  
     
O sistema cooperativo se inicia na Europa quando da consolidação do capitalismo e em 
função das dificuldades sociais e econômicas advindas da Revolução Industrial. Assim, 
influenciado por ideias de liberdade, igualdade e justiça social, em 1844, um grupo de 
trabalhadores em Rochdale (Manchester, Inglaterra), após uma fracassada greve por melhores 
salários, fundou a primeira organização cooperativa, por meio de uma cooperativa de 
consumo chamada Rochdale Society of Equitable Pionneers (CRÚZIO, 2005). 
Foi com base nos princípios dos pioneiros de Rochdale que se deu a formação cultural das 
cooperativas, incorporando, na sua essência, ideais socialistas, legitimados pelos processos de 
livre adesão, gestão democrática, distribuição de sobras líquidas, juros limitados ao capital 
social, desenvolvimento da educação e intercooperação entre as cooperativas, bases estas que 
definiram o cooperativismo mundial e que permanecem até os dias atuais (BIALOSKORSKI 
NETO, 1994). 
Segundo a ACI – Aliança Cooperativa Internacional, entidade que congrega as cooperativas 
no mundo inteiro, “cooperativa é toda a associação de pessoas que tenha por fim a melhoria 
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econômica e social de seus membros, através da exploração de uma empresa sobre a base de 
ajuda mútua”. Em 1995, no Congresso Centenário da ACI foram identificadas as principais 
características das sociedades cooperativas as quais se baseiam os seus princípios, 

Uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para 
satisfazer suas necessidades comuns, através de uma empresa de negócios da 
qual possuem a propriedade em conjunto e a controlam democraticamente, 
pelos seguintes princípios: 1) adesão voluntária e livre; 2) gestão 
democrática pelos membros; 3) participação econômica dos membros; 4) 
autonomia e independência; 5) educação, formação e informação; 6) 
intercooperação; 7) interesse pela comunidade (OCEPAR, 2011). 

Por sua vez, a OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, órgão técnico consultivo do 
governo, sem fins lucrativos, responsável por representar todo sistema cooperativo no Brasil, 
define o cooperativismo como um movimento de filosofia de vida e modelo socioeconômico 
capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. É o sistema fundamentado na 
reunião de pessoas e não no capital (OCB, 2010). 
No Brasil, de acordo com Serra (2005), o sistema cooperativista iniciou nos centros urbanos, 
no final do século XIX, por meio de um pequeno grupo de intelectuais e idealistas que 
buscavam superar a dificuldade do abastecimento de bens de consumo existente naquela 
época. Alguns anos mais tarde, outras cooperativas foram organizadas em áreas rurais, em 
colônias de imigrantes no sul do Brasil, na região produtora de café, tendo como objetivo 
combater a ação de intermediários na comercialização do produto. Já no século XX, no ano de 
1932, com Decreto no. 22.239, segundo Pinho (1982), efetiva-se de fato o cooperativismo no 
país, pautado nas características da cooperativa dos tecelões de Rochdale e nos princípios de 
gestão democrática, adesão livre, juros limitados ao capital e singularidade de voto (PINHO, 
1982). 
No Paraná, de acordo com Serra (1986) os primeiros traços de cooperativas surgiram no início 
do século XX, pela frente de imigrantes habitantes de pequenas colônias, porém seus 
princípios básicos eram diferentes dos princípios de Rochdale. O primeiro modelo de 
cooperativa com esses princípios só foi incorporado na década 1970, com os pequenos 
produtores de café, que dependiam do trabalho familiar não remunerado e das lavouras de 
subsistência para manterem-se. Essas cooperativas surgiram “em resposta aos estímulos das 
políticas de incentivo à exportação e aos preços em ascensão dos produtos agrícolas no 
mercado internacional” (MARANDOLA E RODRIGUES, 1990, p.108). 
De acordo com Crúzio (2005), as cooperativas se diferem das organizações privadas, pois  
integra valores universais, visando um bem coletivo e não individual, não seguindo apenas a 
lógica do capital (Quadro 1). Analisando as diferenças pode-se concluir que a essência dessas 
diferenças está no objetivo de cada uma destas organizações, sendo que as cooperativas além 
de um objetivo econômico de viabilização do negócio produtivo dos associados, ainda possui 
um objetivo social junto aos mesmos. 
Pode-se observar pelo histórico do setor, que o cooperativismo surge como uma alternativa 
para o crescimento e desenvolvimento de pequenos produtores e de outras áreas do setor 
produtivo, possibilitando a obtenção de preços justos, afastando os atravessadores e 
estabelecendo uma consciência coletiva. Ainda hoje, dentro de uma economia capitalista e um 
mercado competitivo, os pequenos produtores acabam por ter grandes dificuldades de se 
sustentarem exclusivamente da produção agrícola. E é nessa lacuna que as cooperativas 
atuam, contribuindo para o desenvolvimento regional e na produção de rendas para 
viabilização dos agricultores associados.  
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Quadro 1: Distinção entre empresas cooperativas e não cooperativas 
Empresa Cooperativa Empresa Não Cooperativa 

Sociedade de pessoas Sociedade de capital 
Objetivo principal é a apresentação de serviços Objetivo principal: Lucro 
Número Ilimitado de associados Numero limitado de acionistas 
Controle Democrático – um homem, um voto Cada ação um voto 
Assembleia: Quórum baseado no número de 
associados 

Assembleia: Quórum baseado no capital 

Não é permitida a transferência das quotas  partes a 
terceiros, estranhos à sociedade 

Transferência de ações a terceiros 

Retorno proporcional ao valor das operações Dividendo proporcional ao valor das ações 
Fonte: Crúzio, 2005. 
 
Esse papel tem sido desempenhado de forma efetiva pelas cooperativas agropecuárias, que 
implementaram estratégias de integração, por exemplo, como uma forma de acompanhar as 
mudanças da economia, tanto nacional como mundial. Essas cooperativas deixaram de apenas 
intermediar o capital comercial para concorrerem com o capital produtivo. Dessa forma, a 
partir de uma ação de industrialização, as cooperativas “[...] conseguiram se estruturar como 
modernas empresas capitalistas, em condições de atuar em nível de igualdade com o grande 
capital industrial, no segmento econômico” (SERRA, 2008, p.6). Moro (1991) enfatiza que o 
crescimento da atividade agroindustrial e o novo padrão de desenvolvimento industrial 
(produção integrada - produtor – indústria) fizeram com que o setor agroindustrial passasse a 
comandar a organização do espaço rural. 
Entretanto, esta não é a realidade das cooperativas voltadas à agricultura familiar, que por 
seus princípios e diretrizes ainda necessitam de um maior fortalecimento, seja por meio da 
elaboração de políticas públicas de Estado, seja pelo esforço dos próprios agricultores 
(GRISA, GAZOLLA E SCHNEIDER, 2010), que precisam desenvolver ações de 
diversificação de suas atividades e buscar serviços que levem à melhoria da qualidade do seu 
processo produtivo e comercialização de seus produtos. As cooperativas tornaram-se, em 
várias localidades, a única alternativa de organização para os agricultores familiares. A 
associação possibilita, além da melhor organização da produção e comercialização, uma 
forma de segurança econômica e suporte a implantação de novas fontes de renda e, 
consequente inclusão socioeconômica destes indivíduos. 
 
 
2.2 AGRICULTURA FAMILIAR 
 
A discussão sobre a agricultura familiar é algo recente no Brasil, apenas a partir de 1970 é que 
essa discussão se insere na ideia de pequena produção ou de produtores que possuem baixa 
renda. De acordo com Plein e Filippi (2011) foi nos anos de 1980 que a pequena produção 
começou a ser classificada entre produção integrada, excluídos e de subsistência. No que se 
refere aos excluídos, os autores apontam os sem-terra, parceiros, meeiros, trabalhadores 
temporários, posseiros, agregados e moradores. 
Durante muito tempo não existiu um consenso sobre a definição de agricultura familiar, sendo 
que, alguns argumentos com relação a essa definição são essenciais, 

 
A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior 
parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou 
de parentesco. Que esta definição não seja unânime e muitas vezes tampouco 
operacional é perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores 
sociais e suas representações constroem categorias científicas que servirão a 
certas finalidades práticas: a definição de agricultura familiar, para fins de 
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crédito, pode não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com 
finalidades de quantificação estatística num estudo acadêmico. O importante 
é que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiares) 
estão presentes em todas elas (ABRAMOVAY, 1997 apud PLEIN e 
FILIPPI, 2011, p.105) 
 

Embora tenha sua origem no campesinato6, a atuação da agricultura familiar difere de forma 
clara considerando os diferentes graus de interação com o mercado, ou seja, "diferentes inter-
relações entre a agricultura e mercado e o ordenamento associado ao processo de produção 
agrícola" (PLEIN e FILIPPI, 2011), relações essas ampliadas pelo processo de modernização 
da agricultura, que levou a agricultura familiar a uma importância relevante no cenário 
econômico e social. Porém, seja qual for essa forma de interação, os autores afirmam que a 
característica comum a todas elas é a força de trabalho familiar.  
Plein e Fillipi (2011) afirmam que os mercados constituem uma das formas de interação da 
agricultura familiar com o restante da sociedade. Neste sentido, o pequeno agricultor familiar 
passa a representar, em algumas regiões, um papel decisivo na cadeia produtiva que a 
abastece o mercado brasileiro, respondendo por cerca de 70% dos alimentos consumidos em 
todo o País (IBGE, 2016). Ainda segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário há 4,4 milhões de agricultores familiares, sendo responsáveis por 
38% da produção agropecuária do Brasil e empregando 74% da força de trabalho. 
Visando estabelecer um consenso sobre esse tema e auxiliar na identificação desse público, a 
Lei n. 11.326 de julho de 2006 define os conceitos, princípios e instrumentos destinados à 
formulação das políticas públicas para agricultura familiar (BRASIL, 2006). Segundo a lei é 
considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 
meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda 
familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou 
empreendimento pela própria família. Neste sentido também são considerados agricultores 
familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e 
assentados da reforma agrária. 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é um dos principais 
apoiadores da agricultura familiar que possuam renda bruta anual de até R$360 mil. Por meio 
desse programa, os agricultores podem acessar várias linhas de crédito de acordo com a sua 
necessidade e projeto, tais como custeio da safra, investimento em máquinas e equipamentos 
ou infraestrutura. Outras políticas públicas disponíveis a este grupo de agricultores são 
Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (PNAE), a Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER), o Programa Garantia Safra e o Seguro da Agricultura Familiar 
(BRITO, 2016). 
Mesmo com um investimento realizado na agricultura familiar por meio de políticas públicas, 
o pequeno produtor familiar ainda tem muitas dificuldades em sobreviver neste mercado 
competitivo. Diante disso, muitos agricultores optam por organizarem-se em associações e 
cooperativas. As cooperativas possibilitam a ampliação do mercado de comercialização 
garantindo assim, melhor renda para as famílias.  
Segundo o coordenador de Diversificação Econômica e Apoio à Comercialização, 
Agroindústria e Cooperativismo do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 
cooperativismo é a principal estratégia de fortalecimento econômico da agricultura familiar e 
da reforma agrária (NAVARRO, 2015). De acordo com o coordenador, essa ação "[...] 
contribui com a logística, ganho de escala, acesso ao mercado, volume de produção ofertada 
para as redes de consumidores, supermercados ou mesmo as compras governamentais são 

                                                 
6 “As sociedades camponesas são incompatíveis com o ambiente econômico onde imperam relações claramente 
mercantis [...]” (ABRAMOVAY, 1997 apud  PLEIN E FILIPPI, 2011, P.106) 



340 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

340 

facilitadas pelo cooperativismo e associativismo". As cooperativas também são a melhor 
forma de acesso às políticas públicas de crédito, assistência técnica e habitação rural. 
Dentro deste contexto das cooperativas também encontram-se os empreendimentos da 
economia solidária que surgiram como uma forma de inclusão de indivíduos sem 
possibilidade de competir em uma estrutura capitalista. 
 
 
2.3 ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 
Com a necessidade de buscar uma alternativa de trabalho não capitalista que assegurasse a 
organização de indivíduos desempregados ou a margem do sistema produtivo, surge segundo 
Singer (2005), a economia solidária. 
 

A economia solidária foi inventada por operários, nos primórdios do 
capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego resultante 
da difusão “desregulamentada” das máquinas-ferramenta e do motor a 
vapor no início do século XIX. As cooperativas eram tentativas por parte de 
trabalhadores de recuperar trabalho e autonomia econômica, aproveitando 
as novas forças produtivas. Sua estruturação obedecia aos valores básicos 
do movimento operário de igualdade e democracia sintetizado na ideologia 
do socialismo (SINGER, 2005, p.83). 

 
No Brasil, o inicio do movimento da Economia Solidária ocorreu em um bairro da periferia de 
Fortaleza/CE, por meio da implantação de um banco comunitário que buscava a geração de 
trabalho e renda, bem como o fomento de empreendimentos organizados de acordo com os 
princípios solidários (SILVA, 2011). Existem no país diversas organizações focadas na 
economia solidária, sendo estruturadas, principalmente, como Organizações Não-
Governamentais (ONGs). Por sua vez, o movimento sindical rural criou em 2005 a Unicafes - 
União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que 
atualmente é composta por cerca de 700 cooperativas atuando nos ramos de crédito, produção, 
transporte, trabalho, comercialização e infraestrutura da agricultura familiar e economia 
solidária (UNICAFES, s.d.). 
No Paraná, a Unicafes foi criada em 2005, por meio de 648 representantes de cooperativas de 
agricultura familiar e economia solidária, dos diversos sistemas e ramos. Segundo a site da 
Unicafes Pr (s.d.), a instituição atua nos ramos de comercialização, como instrumento 
estratégico na qualificação do crédito e estreitamento na relação entre produtor e 
consumidor; o ramo de crédito que busca a democratização e profissionalização do crédito; 
assistência técnica que oferece aos agricultores familiares o acompanhamento técnico que 
forneça viabilidade econômica e equilíbrio ecológico. 
Atua ainda no ramo de serviços procurando organizar os setores urbanos, visando obter 
melhores condições de trabalho e acesso às políticas governamentais; no ramo de leite como 
alternativa de renda, acesso a políticas públicas e capacidade de negociação por melhores 
preços. No ramo de produção, objeto deste estudo, oferece alternativa para agregação de 
renda e valorização da agricultura familiar, atuando com os produtos café, frutas, mel, 
cachaça, açúcar mascavo e peixes (UNICAFES PR, s.d.).. 
O sistema agrega cerca de 1.000 cooperativas no seu eixo de atuação e 20 mil cooperados, 
em 24 estados da federação. Possui como missão 
 

tornar o cooperativismo um instrumento popular de desenvolvimento local 
sustentável e solidário dos agricultores familiares, articulando iniciativas 
econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, de distribuição de 
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rendas, de produção de alimentos e melhoria de qualidade de vida. 
(UNICAFES, s.d.) 

 
Assim como nos demais sistemas cooperativos, o cooperativismo solidário também é visto 
como um fator estratégico para o desenvolvimento regional e, no caso específico, combate à 
pobreza, uma vez que se relaciona fortemente com as necessidades sociais locais. Apesar 
disso, o cooperativismo de base solidária busca manter sua autonomia política e econômica 
(UNICAFES PR, s.d.), bem como cumprir sua missão de fortalecimento da agricultura 
familiar. 
Dessa forma, Silva (2011) esclarece que os empreendimentos de economia solidária, dentro 
do sistema cooperativo, precisam de criatividade para que os mesmos "não se percam na 
pequena escala de sua produção ou no eventual despreparo técnico e administrativo de seus 
colaboradores". Essa necessidade tem sido suprida por meio do desenvolvimento de 
estratégias que levem estes empreendimentos a se posicionarem de forma competitiva no 
mercado e diante de seus concorrentes.  
 
 
2.4 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 
 
Dentro da pesquisa em administração, o quesito estratégico nem sempre foi visto como parte 
importante nos estudos e práticas das organizações. Iniciaram-se os estudos e a formulação da 
estratégia nas empresas, a partir de meados do século XX, quando os teóricos começaram a 
pesquisar o universo em torno das organizações. Conforme Morgan (1996), na década de 60, 
com a teoria dos sistemas e a teoria contingencial, a relação entre o ambiente e a organização 
torna-se uma preocupação fundamental dos pesquisadores.  
Mintzberg (2006) destaca que a estratégia caracteriza-se como um padrão relacionado ao 
comportamento ao longo do tempo ou um plano estruturado como guia e direção que está 
interligado às metas e aos princípios da organização. Para Porter (1989), a estratégia consiste 
em uma posição valiosa conduzida por um conjunto específico de atividades alinhadas aos 
objetivos da organização, que visa a proporcionar valor para o ambiente competitivo.  
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), apresentam 10 escolas da estratégia7, entre elas 
encontram-se a escola de design, a escola de planejamento e a de posicionamento. Juntas as 
escolas de design e de planejamento acabaram por definir a escola de posicionamento, que 
dava muito enfoque a formulação estratégica em detrimento ao seu conteúdo. Segundo os 
autores ela é chamada de escola do posicionamento estratégico "pois focaliza a seleção de 
posições estratégicas no mercado". 
De acordo com Porter (2008) ao enfrentar as forças competitivas do ambiente, pode-se definir 
o posicionamento estratégico da organização para superar a concorrência. Isso ocorre a partir 
de três estratégicas genéricas bem sucedidas: liderança no custo total, diferenciação ou 
enfoque. No que se refere a liderança em custo total, o autor (2008) afirma que a empresa 
busca reduzir seus custos em comparação aos seus concorrentes, a diferenciação busca 
produzir ou oferecer produtos/serviços com valor agregado, com características únicas e 
diferenciadas do que é oferecido pelo mercado, no sentido de perceber e atender as 
necessidades dos consumidores (PORTER, 2008). 
Quanto ao enfoque, a organização deve buscar focar em determinados produtos, compradores 
ou mercado procurando atender com eficácia um determinado público. O enfoque pode 
englobar a diferenciação e a liderança em custo e, desta forma, pode gerar uma vantagem 
competitiva. Segundo Porter (2008), uma empresa que atua no meio-termo tende a apresentar 

                                                 
7 As escolas estratégicas apresentadas  Mintzberg, Ahlstrand e Lampel  (2010) são: Design, Planejamento, 
Posicionamento, Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, de Porter, Cultural, Ambiental e Configuração. 
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resultados inferiores em comparação às demais que aplicam com êxito o desenvolvimento de 
uma das três estratégias genéricas.  
Os estudos sobre estratégia evoluíram e continuaram a evoluir empiricamente de acordo com 
as novas necessidades e percepções dos práticos e teóricos sobre o assunto. Segundo Greiffo e 
Barreto (2004) poucas empresas possuem sua estratégia formalizada, portanto se faz 
necessário ainda hoje trabalhar com caracteres básicos da estratégia para a empresa poder se 
desenvolver no campo estratégico. Ao se conceber e implantar estratégias em uma 
organização se faz necessário, na visão de Porter (1989), analisar as cadeias de valor dos 
fornecedores, dos clientes e das famílias, pois a produção é de acordo com a demanda. 
Nas propriedades familiares é preciso encontrar oportunidades de diferenciação, sendo o 
parâmetro utilizado o ambiente. Para isso, o administrador deve pesquisar e estudar o 
ambiente no contexto das propriedades, e assim compreender como operacionalizar a 
produção e a comercialização do produto para o benefício da família. Com esse parâmetro 
desenvolvido é possível idealizar formas de redução do custo total de propriedade, além de 
também conquistar a liderança no que se refere à redução do custo, se esse for o 
posicionamento estratégico da organização. 
De forma complementar, Mintzberg (2006) define que uma organização deve colocar seus 
produtos e serviços em um mercado alvo, de forma a poder competir com os seus 
concorrentes, buscando uma posição estratégica. Nesse sentido, executa uma série de funções 
administrativas e empresariais dentro de uma cadeia de valor, na qual, o design e a produção 
são a plataforma básica, enquanto compras e fornecimento, administração e suporte atendem 
como apoio.  
Neste sentido, a vantagem competitiva, em um ambiente de ampla concorrência, passa a ser o 
resultado de estratégias bem planejadas e de implementações bem sucedidas, que resultam em 
geração de valor e rentabilidade. Nesta perspectiva esta pesquisa busca definir a relevância de 
se estabelecer um adequado posicionamento estratégico das cooperativas de economia 
solidária, possibilitando um mercado para os seus produtos e uma vantagem diante de seus 
concorrentes, de forma que alcancem possibilidades e alternativas para agricultura familiar, 
contribuindo para o desenvolvimento regional e de seus associados. 
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Segundo Yin (2005, p. 23) estudo de caso “é uma inquirição empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas". De acordo com Gil (1999), o estudo de caso tem por objetivo descrever as 
características de uma determinada população ou estabelecimento de relações entre variáveis. 
No presente estudo foi utilizado o estudo comparativo de casos, que se diferencia do caso 
único ou isolado, uma vez que se trabalha mais de um caso em situações semelhantes, 
possibilitando conclusões comparativas. Este método fornece, de acordo com Yin (2005), 
evidências mais determinantes e resultados mais robustos. 
Importante salientar que o uso dessa técnica está mais relacionado à replicação do que à 
amostragem, ou seja, há uma possibilidade maior desses resultados se repetirem em situações 
semelhantes do que de generalização para uma determinada população. Para Boyd e Westfall 
(1987) a técnica é importante, pois auxilia na identificação de fatores que são comuns a todos 
os casos estudados, de fatores que são comuns apenas a determinadas organizações e 
daqueles que são exclusivos a um dos componentes do grupo em análise. 
Neste sentido, o presente estudo buscou analisar duas cooperativas de economia solidária 
voltadas à agricultura familiar, localizadas no estado do Paraná. Uma das cooperativas está 
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vinculada à UNICAFES Paraná - União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Estado do Paraná - a COAVRCAN - Cooperativa dos Agricultores Familiares 
Vale do Rio Cantu, localizada no município de Iretama/Pr e a COPAVI - Cooperativa de 
Produção Agropecuária Vitória, localizada em Paranacity/Pr., vinculada a Cooperativa 
Central de Reforma Agrária do Paraná (CCA-PR) e segue as orientações do MST nas suas 
linhas políticas. 
As cooperativas foram escolhidas de forma intencional e por conveniência, uma vez que os 
dados coletados foram obtidos por meio de fontes secundárias e, portanto, houve a 
necessidade de buscar cooperativas que tivessem um número significativo de publicações em 
meios digitais e/ou artigo dos quais foram objeto de outros estudos. Assim, os dados 
secundários foram obtidos por meio da análise de sites, publicações em jornais, revistas, 
artigos publicados em revistas científicas e trabalhos de pós-graduação (dissertações e teses) 
onde as cooperativas em estudo foram objeto de investigação. 
Ressalta-se que esta metodologia pode trazer uma limitação a esse trabalho, ou seja, a 
possibilidade de alguma distorção nas informações, uma vez que as mesmas foram 
identificadas a partir de análise de uma situação intermediária e não diretamente com os 
dirigentes das cooperativas. Entretanto, o uso de várias fontes de evidências mostrou 
consistência nos dados obtidos o que possibilita afirmar que houve uma significativa redução 
nos efeitos desta limitação.  
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
Buscando atender os objetivos dessa pesquisa será apresentada a seguir uma 
contextualização do sistema cooperativo do estado do Paraná, bem como um breve histórico 
das cooperativas em estudo, e seus dados que identifiquem qual o posicionamento adotado 
pelas mesmas, visando auxiliar no desenvolvimento econômico dos pequenos produtores 
familiares. 
Na década de 1970 o Governo Federal, por meio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
– BNCC, e o governo do estado do Paraná, por meio do Banco de Desenvolvimento do 
Paraná – BADEP, estimularam a formação de novas cooperativas no estado. Para tanto, foi 
elaborado um plano de integração do cooperativismo, criando uma regionalização no Oeste e 
Sudoeste do estado, chamado Projeto Iguaçu de Cooperativismo - PIC, um relativo a região 
Norte, denominado Projeto Norte de Cooperativismo - NORCOOP e o Projeto Sul de 
Cooperativismo - SULCOOP, englobando a Região Sul (MORO, 1991). 
Neste período o estado do Paraná possuía 47 cooperativas agropecuárias, sendo que 12 
estavam localizadas na região do projeto PIC, 20 ao projeto NORCOOP e 15 ao SULCOOP. 
Segundo Moro (1991) o projeto Norte foi o que teve maior crescimento. Apesar de muitas 
cooperativas terem acabado fechando suas portas na década de 1980, neste período, as 
cooperativas ainda eram responsáveis por 60% do PIB agrícola do Paraná. 
Os projetos acabaram não se consolidando como previsto, entretanto o objetivo de tentar 
consolidar o sistema cooperativista e incentivar a abertura de cooperativas acabou tendo 
certo êxito. Nesse contexto, de dificuldade no crescimento do segmento e com as 
dificuldades inerentes aos pequenos produtores, o estado do Paraná passou a manter dois 
modelos de cooperativas, um ligado a produção agropecuária, focado na agroindústria e 
regido pela OCB- Organização das Cooperativas Brasileiras e outro da agricultura familiar, 
em sua maioria ligada à UNICAFES.  
 
 
 



344 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

344 

4.1 COAVRCAN - Cooperativa dos Agricultores Familiares Vale do Rio Cantú. 
 
Localizada na Região Norte do estado, a cooperativa COAVRCAN foi fundada em 16 de 
outubro de 2009, por meio de pequenos produtores de cinco municípios paranaenses (Iretama 
- sede; Roncador, Nova Cantú, Altamira do Paraná e Campina da Lagoa), que buscavam uma 
forma de facilitar a produção e comercialização de seus produtos e obterem acesso às 
políticas governamentais, em especial ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE. Este programa prevê recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE para aquisição da merenda escolar que seriam fornecidas pelos pequenos produtores 
rurais. Segundo o presidente da cooperativa, Sr. Elpídio Tomaz, 
 

O pequeno agricultor tinha dificuldade para vender os produtos deles, não 
conseguiam vender o que eles produziam. Então, juntaram os municípios de 
Iretama, Roncador, Nova Cantú e Altamira do Paraná e resolveram fazer 
essa cooperativa. O sistema seria uma associação, mas como juntaram 
muitos produtores já se formou uma cooperativa, assim surgiu a 
COAVRCAN, com a  junção desses quatro municípios. Dentro de pouco 
tempo, isso foi em 2009, na criação da cooperativa já havia mais de cem 
cooperados e foi crescendo (WIESE, 2018). 

 
A sede da cooperativa é no município de Iretama, situado na região Centro Oeste do estado 
do Paraná. Considerado com baixa condição economia e voltado para agricultura, 
principalmente na produção de milho, soja, pecuária - leite e casulo do bicho da seda, a 
região tem pouco destaque na área industrial, sendo que as observadas no município estão 
inseridas na indústria e comércio de madeira, estofados e laticínios. Segundo o Atlas de 
Desenvolvimento Humano de 2013 (IBGE, 2016) a cidade possui um IDH-M de 0,665 que, 
embora esteja na faixa de desenvolvimento médio, é a 3410 no ranking do estado do Paraná. 
Em uma população total de 10.622 habitantes, possui 58% residente na área urbana e 42% na 
área rural (IBGE, 2016).  
De acordo com a Wiese (2018), no ano da fundação da cooperativa ela movimentou 
R$58.000,00 com a entrega de produtos para merenda escolar por meio do programa PNAE, 
sendo que, em 2012, a comercialização passou para R$228.000,00, mantendo em seu quadro 
175 cooperados. A cooperativa desenvolve atividades econômicas como a fabricação de 
artefatos diversos de madeira (exceto móveis); comércio varejista de hortifrutigranjeiros, de 
madeira e artefatos, de doces, bombons e semelhantes. Os principais produtos são cavaco e 
maravalha8, pães, bolachas, mel, frutas e verduras. Seus clientes são produtores aviários da 
região e escolas municipais. 
Em 2012, a cooperativa inaugurou a fábrica de cavaco e maravalha com  ajuda do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário - MDA e prefeitura municipal. O objetivo era agregar valor aos 
produtos dos agricultores que poderiam ter uma renda extra na comercialização da madeira, 
uma vez que existiam vários aviários que utilizam a maravalha e, fábricas com caldeiras que 
usam o cavaco. A indústria pode auxiliar ainda na diversificação das atividades dos pequenos 
agricultores, com a plantação de pequenas áreas de eucalipto. Segundo o site Avicultura 
(2016), essa atividade beneficia aproximadamente 300 famílias de agricultores familiares e 
gerou 35 vagas de trabalho direto e 200 vagas indiretas, ampliando a geração de emprego da 
região. Além disso, atualmente, a cooperativa participa ativamente do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e da EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural.  

                                                 
8 São dois resíduos de madeira e serragem que serve de lenha. O cavaco pode ser utilizado como lenha para 
caldeiras e a maravalha como cama de forragem para granjas. 
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A cooperativa realiza, em conjunto com outros órgãos, projetos de inclusão social e inclusão 
produtiva que buscam promover a agricultura familiar e, por consequência, o 
desenvolvimento da região. Ações como a promoção do Encontro da Agricultura Familiar 
que buscou mostrar os trabalhos realizados nas áreas da agricultura e agroindústria da região 
e a Feira da Agroindústria Familiar que visa a comercialização dos produtos e formação do 
Centro de Comercialização dos Produtores Rurais da Agroindústria Familiar de Iretama, 
buscaram fortalecer os pequenos produtores. Além dessas iniciativas, no início de 2016, por 
meio de um projeto apresentado pela cooperativa, foi implantado no município a Unidade de 
Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura - UADAF que oferece equipamentos para 
auxiliar na distribuição dos gêneros alimentícios, produzidos pela agricultura familiar, para 
os mercados locais e regionais.  
Em 2016, foi considerada uma das maiores cooperativas do segmento, atendendo a 46 
municípios, com cerca de 1 mil associados, oferecendo produtos para merenda escolar e para 
os supermercados de toda a região de atuação. Segundo o chefe da Emater (BONETE, 2016), 
"a cooperativa não tem fim lucrativo, mas quer melhorar a qualidade de vida e renda de seu 
produtor, [...]”, desta maneira a cooperativa tem fortalecido a diversificação das culturas dos 
associados.  
Bialoskorski Neto (2002), afirma que o desempenho econômico financeiro das cooperativas 
explica a melhoria do desempenho social. Nesse sentido Wiese (2018) identificou uma 
correlação positiva entre os indicadores econômicos financeiros da Coavrcan e os indicadores 
socioeconômicos do município de Iretama (sede da cooperativa). De acordo com a autora a 
cooperativa impulsiona a economia local, por meio do aumento do número de empregos e 
fomento do comércio pela renda gerada pela venda dos produtos dos associados  
 
 
4.2 COPAVI - Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória. 
 
Em 19 de janeiro de 1993, 16 famílias da região sudeste, centrosul e sudoeste do Paraná 
ocuparam a Fazenda Santa Maria, no município de Paranacity, que estava desapropriada para 
fins de Reforma Agrária. O grupo tinha como objetivo desenvolver um modelo de 
organização e gestão coletiva da terra, visando garantir a sustentabilidade econômica e 
social. Sua fundação se efetivou em julho de 1993 e atualmente possui 45 associados e 22 
famílias que estão organizadas em núcleos de base onde são discutidas e formadas as 
políticas e encaminhamentos do cotidiano das famílias (CALZA e FERREIRA, 2013). 
A sede da cooperativa está instalada em Paranacity, situado na região Noroeste do estado do 
Paraná. A região do município sede é voltada para agricultura e pecuária, principalmente na 
produção de cana de açúcar, mandioca, milho e soja, produz ainda bicho da seda e leite em 
menores escalas (IBGE, 2016), a região tem pouco destaque na área industrial, sendo que as 
poucas existentes no município estão inseridas na indústria de transformação no setor têxtil e 
produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico. Segundo o Atlas de Desenvolvimento 
Humano de 2013 (IBGE, 2016) a cidade possui um IDH-M de 0,717, ou seja, está na faixa 
de desenvolvimento humano alto, impactado pela longevidade (0,839), renda (0,689) e 
educação (0,638). O município está na posição 1930 no ranking dos municípios do estado do 
Paraná. Em uma população total de 10.250 habitantes, possui 92% residente na área urbana e 
8% na área rural (IBGE, 2016).  
A partir da regularização do assentamento, Moura (2006) afirma que a cooperativa acessou o 
Procera - Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária obtendo um financiamento 
no valor de R$ 300 mil investido nas atividades de: horticultura; fruticultura; pecuária de 
leite; criação de aves; café adensado e processamento da cana de açúcar para produção de 
cachaça e rapadura. Segundo Moura (2006), em 1997, a cooperativa identificou que a 
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estratégia de diversificação das atividades produtivas estava trazendo sérias dificuldades. 
Esse fato se dava em função do excesso de diversificação realizado diante da área territorial 
disponível (256 hectares), a quantidade de recursos  para investimento e da capacidade 
administrativa dos assentados (MOURA, 2006). 
Diante desse contexto, a Copavi passou a focar suas atividades na produção de cana-de-
açúcar e derivados, pecuária leiteira e produtos para o sustento familiar, tais como hortaliças, 
frutas, suínos e galinha caipira. Nos últimos anos a cooperativa optou por uma estratégia 
voltada para o mercado agroecológico, buscando a certificação dos seus produtos (MACIEL, 
2017). 
Segundo a declaração da vice-presidente da cooperativa, Solange Parcianellu,  
 

Um dos objetivos nossos no início era produzir o orgânico mais para as 
famílias mesmo. Mas no decorrer do tempo a gente foi vendo que a saída 
para a agricultura familiar, para ter o benefício de uma alimentação 
saudável, a gente passou a ter o objetivo que era produzir totalmente 
orgânico e agroecológico (MACIEL, 2017) 
 

A cooperativa industrializa três produtos com base na cana de açúcar: o açúcar mascavo, a 
cachaça e o melado. O processo de industrialização da cana de açúcar iniciou com a 
produção artesanal de caldo de cana e rapadura. Porém, esses produtos eram de pouca 
qualidade o que resultava em baixa aceitação no mercado. Com a realização de cursos e 
aumento da demanda de açúcar a estrutura de produção foi ampliada com a instalação de 
novos equipamentos e, portanto, houve uma melhoria na qualidade do produto (CALZA E 
FERREIRA, 2013). Esse fato fez com que, de forma contraditória aos seus princípios 
básicos, a cooperativa tivesse que buscar produtos em outras propriedades fora do 
assentamento, além de realizar a contratação de trabalhadores. De acordo com Calza e 
Ferreira (2013), a opção de produzir cana de açúcar agroecológica foi tomada em 2009, 
sendo que atualmente ocorre o processo de adubação verde e, após o corte, há o enleramento 
da palhada que protege o solo da erosão, garante matéria prima orgânica e garante o 
desenvolvimento de microorganismos que garantem a fertilidade do sistema. 
A cooperativa comercializa seus produtos açúcar mascavo (85% mercado institucional e 15% 
para os lojistas) e melado com clientes atacadistas (50% vão para as fábricas de bolachas), 
lojas de produtos naturais (30%) e indústrias de alimentos (20%); os panificados são 
destinados 90% para merenda escolar e o restante para venda direta ao consumidor final. 
Segundo Maciel (2017), as hortaliças e legumes são destinados 50% para merenda escolar e 
o restante direto ao consumidor final, sendo que a plantação de verduras possui o selo 
orgânico. O leite vai para os mercados e padarias locais (40%); para o consumidor final 
(40%) e para merenda escolar (20%). A produção de cachaça tem grande demanda no 
mercado de exportação, atendendo principalmente a França. 
Para processamento do leite a cooperativa possui um mini laticínio e realiza a embalagem 
manualmente. A cooperativa está buscando o selo orgânico na produção de leite o que 
garante a procedência e a qualidade orgânica do produto. De acordo com Moura (2006), por 
meio da combinação e planejamento de vendas dos produtos é possível agregar valor aos 
produtos e os cooperados/assentados passam a ter um fluxo regular de renda 
 
 
4.3 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DAS COOPERATIVAS EM ESTUDO 
 
Analisando os dados e cruzando informações observa-se algumas semelhanças entre as 
cooperativas, tais como: todas possuem parceria com órgãos da união e do poder público, 
pela existência de projetos do governo voltados para agricultura familiar, seja pela forma de 
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facilitação de crédito, ou compra de produtos alimentícios pelo PAA e PNAE, ou suporte 
técnico. Um ponto já esperado por se tratar de cooperativas da agricultura familiar, foi a 
produção de produtos voltados para a subsistência das famílias, como por exemplo, plantio 
hortifrútis, criação de galinha caipira e suínos, mantendo assim o caráter familiar dos 
associados. 
Outro ponto em comum entre as cooperativas foi seu posicionamento estratégico. Ambas 
procuram dar enfoque aos produtos que dão maior retorno, por possuírem um maior valor de 
mercado devido a sua verticalização na produção. Embora esses produtos demandem um 
maior investimento em processos e estrutura para produção (maquinas e equipamentos) eles 
geram um maior retorno devido ao valor agregado.  Por se tratarem de cooperativas de 
pequeno porte e de produtores familiares, a estratégia na liderança por preço se torna 
inviável, uma vez que esses produtores, mesmo unidos, não conseguem gerar um volume 
suficiente para concorrer com as indústrias alimentícias do mercado e com as agroindústrias. 
Embora as cooperativas consigam criar um produto diferenciado, como é o caso dos produtos 
agroecológicos da Copavi, com um potencial valor de percepção para o consumidor final, a 
estratégia de diferenciação ainda é muito tímida por necessitar de um potencial muito grande 
de investimento. Portanto, o posicionamento adotado é voltado no enfoque dos produtos que 
já tem uma aceitação no mercado e comportam uma estrutura favorável de produção. 
Entretanto, mesmo com uma ação estratégica menos focada na diversificação observa-se a 
importância das cooperativas para o desenvolvimento local e para os produtores familiares. 
 
 
5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
 
O presente estudo buscou encontrar o posicionamento estratégico de duas cooperativas 
paranaenses voltadas a agricultura familiar, visando o desenvolvimento do seus associados. O 
que se pode observar nesse estudo é que a cooperativa familiar serve como um suporte ao 
produtor, auxiliando com a assistência técnica, geração de valores aos produtos, 
diversificação da produção, boas práticas de produção, melhoria na qualidade de vida. 
De modo geral observou-se que as cooperativas utilizam o enfoque em produtos como seu 
posicionamento estratégico, agregando maior valor aos produtos, possibilitando assim que o 
produtor pudesse ter espaço para produção e diversificação de suas propriedades obtendo uma 
renda extra e/ou a subsistência da sua família. 
Vale ressaltar que as cooperativas estudadas tem um potencial muito grande a ser explorado 
tanto na geração de valor como na inserção no mercado dos seus produtos, as cooperativas 
são jovens, ainda com pouca estrutura e poucos associados, mas estas cooperativas familiares 
vem garantindo a sobrevivência do pequeno produtor, além de propiciar um desenvolvimento 
econômico financeiro aos municípios onde elas estão inseridas. 
Embora a opção por uma análise baseada em dados secundários tenha possibilitado 
entendimento do posicionamento estratégico das cooperativas em estudo, a pesquisa não 
pode ir muito além, pois houve dificuldades e limitação na coleta de dados, gerando uma 
dificuldade de se obter números precisos de faturamento, lucro líquido dos produtos 
produzido, e talvez encontrar maiores detalhes do desempenho e das estratégias utilizadas. 
Portanto, sugere-se para estudos futuros a realização de entrevistas semi estruturadas junto 
aos dirigentes das cooperativas, para que se possa ter maiores informações e entender quais 
as razões que as levaram a adotar determinadas estratégias. Além disso, poderão ser 
analisadas questões relativas à verticalização dos produtos e à lucratividade das cooperativas, 
e como as mesmas irão se posicionar no futuro visando manter os valores e ideais 
cooperativistas.  
 



348 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

348 

6 REFERÊNCIAS 
 
AVICULTURA. MDA financia fábrica de agricultores familiares no interior do Paraná. 
Mercado Interno, 2016. Disponível em: www.aviculturaindustrial.com.br. Acesso em: 
nov./2016. 
BIALOSKORSKI NETO, S. Estratégias e cooperativas agropecuárias. In: BRAGA, 
Marcelo José; REIS, Brício dos Santos (org). Agronegócio Cooperativo: reestruturação e 
estratégias. Viçosa: UFV, DER, 2002. 
______. Agribusiness cooperativo : economia, doutrina e estratégias de gestão. Piracicaba, 
1994. Dissertação (mestrado) Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
Universidade de São Paulo, Piracicaba. 
BONETE, Clodoaldo. Coavrcan de Iretama quer apoio da Emater para crédito fundiário . 
2016. Disponível em: www.itribuna.com.br. Acesso em out. 2016. 
BOYD, H. W.; WESTFALL, R. Pesquisa mercadológica: texto e casos. 7a Ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 1987. 
BRASIL - Lei no. 11.326 de 24 de julho de 2006 - Estabelece as diretrizes para a formulação 
da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Brasília, 
2006. 
BRITO, Adolfo. O que é agricultura familiar. Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário, 2016. Disponível em: www.mda.gov.br. Acesso em dez. 2016. 
CALZA, Daniela B.; FERREIRA, Allan Francisco. Produção agroecológica rege o 
funcionamento de cooperativa no Paraná. 2013. Disponível em: www.cirandas.net. Acesso 
em Nov. 2017. 
CRÚZIO. Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa. 4. Ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2005.  
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 
GREIFFO, Tamara; BARRETO, Nelson E. de Barros.  Posicionamento estratégico: um 
estudo exploratório no setor de rochas ornamentais brasileiras. In: I Simpósio de Excelência 
de Gestão e Tecnologia. Rio de Janeiro, 2004. 
GRISA, C., GAZOLLA, M. e SCHNEIDER, S. A “produção invisível” na agricultura 
familiar: autoconsumo, segurança alimentar e políticas públicas de desenvolvimento rural. 
Revista Agroalimentaria, v.16, n.31, p. 65-79, 2010. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Disponível em: 
www,cidades.ibge.gov.br. Acesso em dez. 2016. 
MACIEL, Camila. Cooperativa do Paraná se prepara para receber selo orgânico da produção 
de leite. MST – Movimento do Sem Terra, mar 2017. Disponível em: www.mst.org.br. 
Acesso em dez. 2017. 
MARANDOLA, Maria E.; RODRIGUES, Rossana L. Cooperativismo agropecuário no 
Paraná: evolução x doutrina. In: III concurso paranaense sobre cooperativismo: Trabalhos 
selecionados. Curitiba, OCB/OCEPAR, p. 99-122, 1990. 
MINTZBERG, Henry. Um guia para posicionamento estratégico. In: MINTZBERG, Henry; 
QUINN, James Brian; LAMPEL, Joseph; GHOSHAL, Sumantra. O processo da estratégia: 
conceitos: contextos e casos selecionados. 4 ed. Porto Alegre/RS: Bookman, p. 122-128, 
2006. 
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2a. ed., Porto Alegre: Bookman, 2010. 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
MORO, Dalton Áureo. Substituição de culturas, modernização agrícola e organização do 
espaço do produtor no norte do Paraná. 1991. 353p. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-Graduação em Geografia. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 



349 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

349 

MOURA, I. F.. Assentamentos rurais: agregação de valor e comercialização: o caso do 
Assentamento Santa Maria (Paranacity-PR). Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto 
de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 
NAVARRO, Tássia. Cooperativismo na agricultura familiar, 2015. Disponível em: 
www.mda.gov.br. Acesso em dez. 2016.  
OCB - Organização das cooperativas brasileiras, 2010. Disponível em: 
www.ocb.org.br/site/brasil_cooperativo/index.asp. Acesso em Jul. 2016. 
OCEPAR - Organização das cooperativas do Paraná, 2011. Disponível em: 
www.ocepar.or.br. Acesso em Jul. 2016. 
PINHO, Diva Benevides. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. 18ª 
Ed., São Paulo: CNPq, 1982. 
PLEIN, Clério; FILIPPI, Eduardo E. Capitalismo, agricultura familiar e mercados. Revista 
Redes, v.16, n.3, p.98-121. Santa Cruz do Sul, set./dez., 2011. 
PORTER, Michael E. As cinco forças competitivas que moldam a estratégia. Harvard 
Business Review, p 55-69, janeiro 2008. 
_____. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de 
Janeiro: Campus, 1989. 
SERRA, Elpídio. O cooperativismo híbrido e suas formas de atuação no Paraná. Revista 
Agrária , n. 8, 2008. 
______. Cooperativismo empresarial e suas ambiguidades: o distanciamento entre a teoria 
e a prática do sistema. In: III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio 
Internacional de Geografia Agrária Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Presidente 
Prudente, 2005.  
______. Contribuição ao estudo do cooperativismo na agricultura do Paraná: o caso da 
Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas de Maringá. (Dissertação). Rio Claro, 
UNESP, 1986. 
SILVA, Márcia Nazaré. A economia solidária e as novas possibilidades do mundo do 
trabalho. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, XIV, n. 86, mar 2011. Disponível em: 
http://www.ambito‐
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9064. Acesso em 
dez 2016. 
SINGER. P. I. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SANTOS, B. 
de S. (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
UNICAFES - União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia 
Solidária. Disponível em: http://unicafes.org.br. Acesso em ago. 2017. 
UNICAFES PR - União das Cooperativas de Cooperativa Familiar e Economia Solidária 
no Paraná. Disponível em: www.unicafesparana.org.br. Acesso em dez. 2017. 
WIESE, Andréia F. As cooperativas de agricultura familiar frente ao desenvolvimento 
local dos Municípios de Corumbataí do Sul e Iretama do Estado do Paraná. Dissertação 
(mestrado) – UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná, Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento. Campo Mourão, PR: UNESPAR, 2018. 
YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
  



350 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

350 

 
 
 

“QUANDO VOCÊ FAZ ALGO PELA PRIMEIRA VEZ DEVE 
SER COMPLETAMENTE FEROZ”: O PROGRAMA TODAY 

AT APPLE COMO POTENCIALIZADOR DO 
EMPREENDORISMO JOVEM 

 
 

 
Isabela da Silva Pontes 

Marcio Pascoal Cassandre 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
Empresas como a Apple, que é a criadora de tecnologia mais respeitada do mundo, além de 
seus computadores e celulares sempre foi conhecida por inovar e trazer novos produtos para o 
mercado. Ao contrário da maioria dos varejos que reverteram seu foco a compra online, a 
Apple investiu em uma nova forma de interação entre usuários e seus produtos dentro das 
suas lojas. O projeto Today at Apple tem como foco a aprendizagem e a experiência 
educacional dentro da loja por meio da disponibilização de artefatos de mediação para a 
interação de seus usuários com a tecnologia, com vistas à produção de novos conhecimentos e 
potencializar habilidades. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo descrever os artefatos 
de mediação do programa Today at Apple que caracterizam o modelo de aprendizagem e 
desenvolvimento de seus usuários. Para tanto, foi utilizado vídeo gravações disponibilizadas 
na internet sobre o programa, bem como reportagens e conteúdos escritos, para ao final 
conhecer as características e o conceito desse modelo, os métodos utilizados e entender a 
relação com a aprendizagem. Durante esse processo foi possível identificar elementos 
potencializadores do empreendedorismo jovem e ao considerar que este tem ganhado 
destaque importante devido sua participação na economia do mundo atual. O estudo irá 
apresentar como o programa Today at Apple contribui para estimular os empreendedores e lhe 
oferecer base educacional para tanto.  
 
 
Palavras-chave: Today at Apple. Empreendedorismo Jovem. Aprendizagem Organizacional. 
Lojas de Varejo. 
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INTRODUÇÃO 
 
A economia sempre foi de grande importância em um país, principalmente quando o assunto é 
impulsiona-la, promover novos bens de consumo, novas experiências e novos empregos.  
Carvalhal, Leão e Teixeira (2012) destacam teses importantes sobre esse assunto, 
demonstrando que todo empreendedor impulsiona a economia de seu país e cria novos 
métodos inovadores de produção (VIET et al. 2009).  Outros autores como Armond e Nassif 
(2009) demonstram que esse tema ganha uma pauta de inquestionável relevância já que 
exerce papel importante na visão e condução nos negócios (CARVALHAL; LEÃO; 
TEIXEIRA, 2012). 
 
Ainda pode-se destacar autores como Gimenez e Inácio Junior (2002) que defendem a 
importância e a vitalidade de se investir no empreendedorismo dentro da economia. Para esses 
autores, a atividade de um empreendedor é responsável por trazer inovação, riqueza, gerar 
empresas e atende necessidades sociais do meio em que vive (CARVALHAL; LEÃO; 
TEIXEIRA, 2012). Essa profissão é considerada de um visionário, são otimistas e sempre 
apaixonados pelo o que fazem, transformando o trabalho em atividade prazerosa e de grande 
importância em sua vida. A importância de empreender está diretamente ligada com essas 
características do empreendedor e que é capaz de criar um valor muito importante na 
sociedade em que está inserido, buscando soluções para a comunidade (DORNELAS, 2011).  
 
Alguns dados importantes demonstram como no Brasil, por exemplo, esse tipo de atividade 
tem ganhado força e relevância no meio econômico. Gimenez e Rocha (2017) citam pesquisa 
realizada pela GEM em 2012 que aponta o Brasil como um país com muitos empreendedores, 
uma vez que a proporção de brasileiros que sonham com seu próprio negócio é de 43,5%, 
superior aos 24,7% que desejam somente trabalhar em empresas. Além disso, importante 
destacar que as micro e pequenas empresas (MPEs) vem ganhando grande destaque no 
cenário brasileiro e mundial, uma vez que tem significativa importância no desenvolvimento 
econômico de um país. Essas micro empresas, assim como o desejo dos empreendedores, 
geram emprego, renda e criação de riquezas, portanto se destacando como fator importante 
para que a economia gire (TEIXEIRA et.al. 2011).  
 
As iniciativas para o suporte às iniciativas empreendedoras, tal como formação específica e 
profissionalizante, o suporte por meio das incubadoras empresariais, o financiamento justo e 
adequado às necessidades de que intenciona a empreender, além do acompanhamento em 
todas as fases do desenvolvimento do negócio têm sido apoiadas pelo governo e pela 
iniciativa privada Um exemplo inovador para o empreendedorismo fomentando pela iniciativa 
privada está sendo oferecido pela gigante da tecnologia, a Apple. 
 
A Apple tem apresentado um programa que apresenta características promotoras do 
empreendedorismo jovem por meio do seu programa, Today at Apple lançado em 12 de 
setembro de 2017 por Angela Ahrendts, vice-presidente sênior de varejo da empresa.  Nesse 
lançamento, ela não estava falando apenas de uma nova conveniência de espaço físico para 
vendas, ou mesmo ambientação de loja para a comercialização de seus produtos, mas sim 
apresentava que a novidade do ano da sua empresa teria como foco a nova arquitetura do local 
de vendas. O programa Today at Apple consiste em realizar sessões educacionais dentro do 
espaço ofertado pela loja. Para tanto, nas palavras dela, as lojas físicas da empresa seriam 
consideradas um hardware, ou seja, espaços em que se tornariam “lugares vivos para 
experiências, por meio das possibilidades oferecidas pelo aparelho”. O conceito “new in-store 
experience” é um investimento da sua empresa em lojas, com o intuito de atrair pessoas, 
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conectá-las entre si e conectar as possibilidades oferecidas pelos produtos da Apple 
(EDITORS, 2017) e, menos enfatizada nas palavras de Angela, mas não menos importante, o 
empreendedorismo. 
 
As novidades trazidas por Angela no evento de lançamento sinalizam a transformação de mais 
de 495 lojas de varejo, tendo seus arranjos arquitetônicos mudados, disposição de produtos e, 
o principal, a criação de espaços para sessões educacionais. Em entrevista videogravada 
proferida por Angela para o editor chefe do Linkedin, Daniel Roth (EDITORS, 2017) a 
intenção para os próximos anos é de que as lojas de varejo da Apple tragam lucro para a 
organização e, principalmente, criem um impacto positivo na comunidade.   
 
O espaço arquitetônico desenvolvido pela Apple traz o programa chamado de Today at Apple, 
que possui as famosas sessões chamas de hands-on, onde é oferecido aos interessados tópicos 
diferenciados como fotografia, música, vídeo, arte, codificação e diversos outros treinamentos 
ministrados por profissionais reconhecidos das respectivas áreas. A intenção da empresa é a 
de que por meio da interação espaço físico + pessoas + produtos a Apple seja capaz de 
impulsionar o desenvolvimento dos usuários a partir dos recursos oferecidos pelos seus 
aparelhos. O uso da câmera de foto e vídeo pelos usuários, por exemplo, poderia se tornar 
mais profissionalizado por meio do treinamento oferecido nas aulas do programa Today at 
Apple. A partir dessa interação loja + pessoas + produtos, a empresa pretende potencializar o 
desenvolvimento dos sujeitos para que se tornem melhores fotógrafos, melhores produtores e 
editores de vídeos e, como consequência, melhores profissionais e novos empreendedores. 
Angela termina sua entrevista considerando que o programa Today at Apple pode ajudar nas 
mudanças de uma era.  
Levando em consideração o objetivo do presente estudo, descrever os artefatos de mediação 
do programa Today at Apple que caracterizam o modelo de aprendizagem e desenvolvimento 
de seus usuários, durante o processo de estudo foi possível identificar o programa como uma 
ferramenta de incentivo aos jovens empreendedores. Entender quais são os métodos e 
ferramentas para estimular esse empreendimento também é de real importância para 
compreender como cria-se essas novas oportunidades de empreendimento e como os 
empreendedores se capacitam para tal. Durante o processo de esclarecimento, estruturação e 
descrição dos artefatos de mediação empregados no modelo do programa da Apple, 
denominado Today At Apple, foi possível identificar elementos potencializadores para 
empreendedores jovens.   
 
Portanto, o presente artigo irá apresentar a seguir um referencial teórico do que é considerado 
hoje empreendedorismo, o que é seu subconjunto, o empreendedorismo jovem, qual foi o 
trabalho realizado até então sobre o programa Today at Apple e quais elementos 
potencializadores para empreendedorismo que foram encontrados nesse processo. Essa 
exposição de resultados se faz importante para enriquecer o meio acadêmico escasso a 
respeito de empreendedorismo, empreendedorismo jovem e principalmente as ferramentas 
que podem ser usadas para estimular e servir de base para que esses empreendedores ganhem 
conhecimento e desenvolvam suas habilidades. 
 
1 EMPREENDEDORISMO E EMPREENDEDORISMO JOVEM 
 
O empreendedorismo sempre esteve presente na história, seja através de pessoas que estão 
dispostas a inovarem quanto com invenções que transformaram a humanidade, 
proporcionando o desenvolvimento e a construção do mundo como conhecemos hoje. Por 
exemplo, em regiões mais pobres a criação de empreendimento é capaz de girar a economia, 
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criar novos postos de trabalhos e de forma direta desenvolver esses ambientes (GIMENEZ; 
ROCHA, 2017). Definir exatamente o que é considerado empreendedorismo sempre foi uma 
tarefa difícil para aqueles que estudam o assunto (TEIXEIRA et.al. 2011). Teixeira et al. 
(2011) realizaram um levantamento importante das principais definições e posicionamentos 
de autores sobre esse assunto. Mencionam que os autores se dividem em duas correntes de 
pensamento, de acordo com Filion (1999), onde essas duas correntes abordam diferentemente 
o conceito do empreendedorismo. Em uma os economistas associam essa inovação no 
indivíduo e tem como principais autores Cantilon, Say e Schumpeter. A segunda corrente tem 
como principal autor McClelland que associou a ciência do comportamento ao 
empreendedorismo, ou seja, os indivíduos empreendedores possuem características 
específicas que os transformam diferente dos demais (TEIXEIRA et.al. 2011).   
 
Mas, de qualquer forma, o empreendedorismo hoje é visto por muitos autores como fenômeno 
multifacetado e multidisciplinar (CARVALHAL; LEÃO; TEIXEIRA, 2012). Por exemplo, 
autor como Carvalhal, Leão e Teixeira (2012) corroboram autores como Lopez Júnior e Souza 
(2008) que definem empreendedorismo como complexa, acompanhada de indicadores de 
inovação, iniciativa, criatividade, comprometimento e persistência.  Assim acontece também 
para Teixeira (2011) que defende o empreendedorismo como uma iniciativa, uma inovação e 
a possibilidade de fazer coisas novas ou coisas existentes, mas de formas diferentes. O mesmo 
autor ainda destaca que, de forma subentendida, essas características ficam associadas ao 
indivíduo, o empreendedor, que sempre estão prontos para agir desde que existam no meio em 
que estão condições propícias de apoio.  
 
Gimenez e Rocha (2017) ainda destacam um ponto importante quando se trata de 
empreendedorismo: o motivo de seu surgimento. Existem dois grandes principais motivos de 
surgir um empreendimento, necessidade ou oportunidade. Definem que, o empreendedorismo 
por oportunidade se classifica quando o empreendedor identifica uma oportunidade de 
negócio diferenciada. Já o empreendedorismo por necessidade se classifica quando uma 
pessoa se esforça para criar seu próprio negócio por falta de opção de trabalho. Esses dois 
motivos podem influenciar desde ações do empreendedor até sua motivação para trabalho no 
dia a dia.  
 
Através da revisão bibliográfica foi possível observar que, o meio acadêmico de publicações 
sobre o tema de empreendedorismo ainda é escasso, apesar da quantidade crescente de novos 
estudos sobre o assunto. Porém, um assunto ainda mais escasso dentro dessa área é o 
empreendedorismo jovem. Esse não é um tema comum quando o assunto é estudar 
empreendedorismo (GIMENEZ; ROCHA, 2017). O número de publicações nessa área é ainda 
mais baixo do que estudos que tratam somente do tema empreendedorismo. Existem 
pesquisas que surgiram nos últimos anos sobre o empreendedorismo jovem, porém bem 
menor que os demais segmentos (SILVA; CRESPO; GIL, 2017). Tendo isso em vista, o 
estudo pretende apresentar em sua revisão bibliográfica a seguir a importância que o 
empreendedorismo jovem exerce na comunidade e na economia.  
 
1.1 O QUE É EMPREENDEDORISMO JOVEM 
 
A partir da forma em que nossa sociedade se estrutura nos dias atuais e nossos hábitos 
adquiridos, é injusto não reconhecer a importância do empreendedorismo jovem na sociedade. 
A juventude é considerada aquela em que as pessoas se preparam para a vida profissional, 
demonstrando que é necessário garantir que esses jovens sejam estimulados para sua 
capacidade de empreender. Dessa forma, é sempre importante que esses jovens sejam 
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estimulados através de programas de formação, treinamento e aperfeiçoamento (SILVA; 
CRESPO; GIL, 2017). Esses jovens são recursos importantes para o desenvolvimento da 
sociedade em que estão inseridos, da economia em longo prazo e desenvolvimento de 
empregos, portanto precisam ser valorizados (CARVALHAL; LEÃO; TEIXEIRA, 2012). 
Segundo Sproesser, Martins, Awogbenle, Iwuamadi, Di Nunzio, corroborado por Gimenez e 
Rocha (2017) o empreendedorismo jovem tem se apresentado como uma forma de incluir os 
jovens no mercado de trabalho, que muitas vezes possuem baixa quantidade de empregos. 
 
O empreendedorismo jovem nunca foi um assunto muito discutido ou até mesmo estimulado 
para pesquisa, mas recentemente os acadêmicos têm lançado olhos a esse segmento devido a 
importância que o jovem tem para a economia nacional de um país, considerando o longo 
prazo, aumentando assim a quantidade de pesquisa nesse ramo. Esses estudos nunca foram 
numerosos, mas passaram a existir recentemente, portanto ainda se considera escasso o meio 
acadêmico de publicações sobre o assunto (GIMENEZ; ROCHA, 2017). Teixeira et.al. (2011) 
apresenta dados da GEM (2008) que revelaram a quantidade de novos jovens que têm 
empreendido, em que do total de jovens entre 18 a 24 anos do Brasil, 15% empreendem de 
alguma forma, representando assim cerca de 3.82 milhões de pessoas. 
 
Entretanto, empreender na juventude não é uma tarefa fácil. Muito dos jovens demoram a 
empreender não somente por dificuldades financeiras para sustentar um negócio, o fator que 
mais influência, segundo Minola e Criouco (2011) corroborado por Carvalhal, Leão e 
Teixeira (2012), é a falta de conhecimento técnico e capacidades gerenciais. Existe uma alta 
taxa de jovens empreendedores, mas falta de investimento na área. Isso assinala a necessidade 
de mais ações especificas para o grupo, como incentivo de empresas e políticas públicas, já 
que este grupo está entrando com força no mercado de trabalho (TEIXEIRA et.al. 2011). 
Esses jovens possuem, em muitas vezes, toda a força de vontade para realizar o 
empreendimento. Autores como Brasil, Brasil e Nogueira (2013) realizaram estudos 
importantes para apresentar as principais características de um empreendedor jovem, que 
foram listadas por Gimenez e Rocha (2017) em seu estudo. Essas características resumem-se 
em, principalmente, fatores intrínsecos aos indivíduos, como criatividades, disposição em 
aprender, redes de contatos que possui, família que apoia e nível de escolaridade. Porém, nada 
disso poderá aflorar se não existirem políticas que estimulem os jovens, que ajudem a 
quebrarem barreiras e a enfrentar todas as dificuldades que irão encontrar durante o caminho 
(GIMENEZ; ROCHA, 2017).   
 
Nesse sentido, autores como Schoof (2006) apontam que existem poucos esforços da 
população em realizar essa estimulação adequada, isso porque os jovens são tratados como 
parte da população adulta em geral, enquanto na verdade o grupo necessidade de ações 
especificas (CARVALHAL; LEÃO; TEIXEIRA, 2012). Destacam ainda a tese de 
pesquisadores como Teixeira (2001), Zouain, Oliveira e Barone (2007) onde demonstram que 
a taxa de jovens empreendedores enfatiza a importância de existir ações especificas para esse 
grupo e a necessidade real de mais incentivo, direcionamento e políticas que ajudem esses 
jovens a empreender.  
Dizer que nos dias atuais não existem mecanismos para estimular os jovens seria injustiça, 
afinal existem alguns projetos que estimulam a capacidade de jovens empreendedores, como 
as empresas juniores, associações jovens e algumas incubadoras de empresas, entretanto o 
número é escasso se levado em consideração a quantidade de jovens que tem intenção de 
empreender (SILVA; CRESPO; GIL, 2017). Levando isso em consideração, ainda é 
importante enfatizar que essa falta de investimento, programas e estímulos para 
empreendedores jovens gera uma falta de conhecimento do ramo, de assuntos gerenciais e até 
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mesmo criação de habilidades nos jovens empreendedores. O conhecimento é considerado um 
dos requisitos mais importantes para se iniciar um empreendimento (SILVA; CRESPO; GIL, 
2017). Os mesmos autores ainda revelam que o conhecimento referente ao ramo de atuação e 
conhecimento gerencial é o elemento primordial para o negócio acontecer.  
 
Já segundo Teixeira et al. (2011), existem dois fatores que influenciam de forma primordial o 
empreendedor jovem: o networking e o conhecimento. Em relação ao networking, esse 
destaca autores importantes, como Filion (1999), que defende a necessidade da participação 
do empreendedor em redes de relacionamentos que proporcione conhecimento, 
compartilhamento de informações sobre instituições e assuntos de ordem profissional. A 
participação desses empreendedores jovens em reuniões, feiras e exposições ajudam na 
criação desse networking que se transforma essencial para sua aprendizagem (TEIXEIRA 
et.al. 2011). Em relação ao conhecimento como também um elemento primordial, Filion 
(1999) desta que os empreendedores são indivíduos que precisam de aprendizagem continua, 
principalmente sobre o que fazem e sobre o que está acontecendo no mundo atual. Esse 
processo é uma evolução constante (TEIXEIRA et.al. 2011). Dessa forma, a necessidade de 
mais programas e estímulos para que os jovens empreendedores comecem a empreender é de 
grande necessidade.  
 
Quando ocorreu o processo de estudo durante a iniciação ciêntifica sobre o programa Today 
at Apple, identificou-se que a característica “estimular conhecimento” e “interação com os 
clientes” dentro das sessões potencializava o empreendedorismo jovem. Foi observado que, 
de uma forma geral, o programa Today at Apple cria habilidade, disponibiliza conhecimento e 
gera redes de networking a partir das suas sessões para todos que participam dela. A seguir 
iremos apresentar o que é o programa Today at Apple, posteriormente, as características 
potencializadoras do programa em relação a empreendedorismo jovem serão destacas. 
A seguir, serão apresentados o caminho metodológico da pesquisa, a estruturação da coleta de 
dados sobre o programa e a descrição dos artefatos de mediação usados pelo programa e a 
descrição do modelo.   
 
 
2 METODOLOGIA 
 
O estudo teve início em maio de 2018 com o intuito de descrever os artefatos de mediação do 
programa Today at Apple que caracterizam o modelo de aprendizagem e desenvolvimento de 
seus usuários e, para tanto, metodologias foram estabelecidas para atingir os resultados. 
Devido ao fato de o programa ser recém lançado, a quantidade de publicações no meio 
acadêmico sobre o assunto é realmente escassa. Foi utilizado o Google Acadêmico para 
realizar levantamento de possíveis periódicos com publicações referentes ao assunto, 
buscando na ferramenta as palavras chaves Today at Apple, entre aspas, entretanto nenhum 
material foi encontrado. Os critérios estabelecidos posteriormente têm como foco em análise 
de conteúdo.  
 
Foi realizada uma pesquisa de reportagens publicadas entre 12 de setembro de 2017 até 12 de 
maio 2018 utilizando a ferramenta Google e seu filtro de datas para seleção de 15 reportagens 
inicias com o intuito de uma leitura prévia sobre o programa. Esse processo levou a um 
resultado inicial de conhecimento básico sobre o que a empresa tem desenvolvido e como o 
programa tem sido estruturado pela Apple. Após esse processo e devido à falta de periódicos 
sobre o assunto, outras fontes de conhecimento foram estabelecidas para coleta de dados 
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relevantes sobre o programa. Utilizou-se como base reportagens escritas e vídeos publicados 
na plataforma Youtube. 
 
Em primeiro momento, foi realizada a captação das reportagens escritas que serviriam de base 
para análise. Foi pesquisado na ferramenta de busca denominada Google as palavras chaves 
Today at Apple, entre aspas, no dia 12 de junho de 2018, utilizando-se de filtros de datas 
disponibilizada pela plataforma. Com o objetivo de selecionar as 10 primeiras reportagens 
escritas que tinham relação com o Today at Apple, utilizou-se a ferramenta de seleção de 
datas que foram estipuladas entre 12 de setembro de 2017 a 12 de junho de 2018. Dessa 
forma, as reportagens que poderiam ser selecionadas seriam aquelas publicadas entre a data 
de lançamento oficial do programa até o momento da efetivação da pesquisa. Foram 
selecionadas as 10 primeiras reportagens, em qualquer idioma, que possuíam relação com o 
tema. Em seguida essas reportagens foram armazenadas em um banco de dados e passaram 
por processo de leitura que envolveu um critério de repetição para sua finalização. Sendo 
assim, a leitura prosseguiu em ordem desde que cada reportagem escrita trouxesse alguma 
novidade sobre o assunto. Todas reportagens foram submetidas a esse critério e apresentaram 
informações importantes, portanto o total de 10 reportagens escritas encontradas no critério 
estabelecido serviram de base para criação do resultado.  
 
Logo em seguida deu-se início a busca de base de informações na plataforma Youtube. No dia 
12 de junho de 2018 foi buscado as palavras chaves Today at Apple, entre aspas, porém 
devido à falta da ferramenta de filtro por data na plataforma Youtube, os vídeos selecionados 
não seguiram esse critério, sendo assim, qualquer vídeo que surgiu em ordem de aparição no 
feed foi selecionado independente da data de sua publicação. Um total de 16 vídeos foram 
selecionados na plataforma seguindo critério de:  i) ordem de listagem pelo site, ii) vídeos 
longos, iii) aqueles que estivessem em idioma português ou inglês e iv) aqueles vídeos que 
apresentavam alguma informação precisa e estruturada sobre o programa. Por fim os vídeos 
foram armazenados em um banco de dados e passaram por uma análise descritiva de conteúdo 
para obtenção dos resultados.   
 
Ambas as bases de estudos, reportagens escritas e vídeos, passaram pelo processo de análise 
de conteúdo. Segundo Bardin (2009, p. 9), “é um conjunto de instrumentos metodológicos, 
que se aplicam a discursos baseada na dedução, sendo que, enquanto esforço de interpretação, 
a análise de conteúdo oscila entre a objetividade do discurso e a subjetividade da própria 
interpretação”. Segundo Bardin (2006), a análise de conteúdo se organiza em três fases,  a 
primeira trata-se da pré análise em que se organiza o material que será analisado com o intuito 
de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais; a segunda é a exploração do 
material que diz respeito  à definição de categorias e a assimilação das unidades de registro e 
das unidades de contexto a fim de compreender sua significação exata; e a terceira consiste no 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação, sendo está um etapa justamente 
destinada ao tratamento dos resultados, com a condensação e o destaque das informações para 
análise, culminando nas interpretações inferenciais. 
 
3 ANÁLISES 
 
Após o cumprimento das três fases propostas para a fase de análise de conteúdo foi possível 
reconhecer momentos distintivos que indicam o seu surgimento, lançamento oficial e fase 
posterior ao anúncio da novidade.  
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O programa Today at Apple teve sua origem a alguns anos e poucos entendem até hoje como 
realmente se deu o processo. A loja da Apple sempre ofereceu, em pequena quantidade, 
alguma interação de conhecimento com seus clientes. O Genius Bar e workshops eram uma 
dessas ações de exploração do conhecimento que a empresa aplicava. Foi a partir de um 
evento ocorrido na loja Apple em Bruxelas, na Bélgica, que deu origem ao programa. Na 
ocasião, a empresa instalou um videowall e caixotes em uma área da loja para realizar um 
workshop, como parte do Genius Bar. A partir desse momento, a junção do que era conhecido 
como Genius Bar e Youth Program deu origem ao Today at Apple (STEEBER, 2018).   
 
A partir do sucesso proveniente do workshop realizado, responsáveis pelo varejo da Apple 
começaram a questionar quais eram realmente os desejos da comunidade. Passou-se a 
acreditar que o desejo da maioria dos clientes era um local para se reunir (TECHVIEW, 
2017). Porém, as lojas da Apple sempre se mantiveram iguais. Foram projetas, desenhadas e 
estruturadas por Steve Jobs no início de atividade da empresa e desde então não passou por 
nenhuma mudança significativa. Essas lojas mudavam alguns aspectos básicos de layout, 
cores e acrescentavam algumas tecnologias, porém nunca passaram por um processo de 
mudança importante (SKORYNKO, 2017). Sendo assim, com o sucesso do workshop 
realizado em Bruxelas e identificando novas necessidades dos usuários, a empresa focou no 
DNA da Apple (FRUITCAKE, 2017).  
 
Esse DNA, nada mais é, do que a própria empresa reconhecer quais são as funções em seus 
dispositivos que as pessoas mais usam. Foi exatamente o que a empresa fez ao criar o Today 
at Apple. Os responsáveis pela mudança observaram que a fotografia, a música, os jogos e o 
desenvolvimento de programas são os quatro pilares que mais atraem e estimulam seus 
clientes (FRUITCAKE, 2017). Utilizando da informação do que seus clientes mais utilizam, o 
sucesso do workshop em Bruxelas, as novas necessidades dos usuários e, por último, a 
necessidade de se investir em maiores motivos para que as pessoas saiam de casa e passem a 
comprar nas ruas ao invés de realizar uma compra online, a Apple criou seu novo programa 
Today at Apple e os espaços de comunidade (STUDIO, 2017). Tendo em vista todo esse 
cenário, a solução foi a criação de praças para que as pessoas possam se juntar, ouvir música, 
viver em comunidade e aprender algo novo (MORNING, 2017). Um dos discursos mais 
promovidos pelos responsáveis pela mudança, principalmente de Angela, é o Meet me at 
Apple, ou seja, me encontre na Apple. A mudança não seria somente física e de conteúdo, o 
objetivo é transformar as lojas em mais do que simplesmente lojas, é cria um ambiente 
amigável, de interesse, com convívio em comunidade e contato constante com o usuário 
(MORNING, 2017; TECHVIEW, 2017).   
 
Outro ponto interessante a ser destacado nos discursos proferidos é a importância que a 
empresa dá às suas lojas de varejo. Recorrentemente são nomeadas como o produto principal 
da Apple (MORNING, 2017; TECHVIEW, 2017), e a maior e mais poderosa plataforma que 
a empresa tem (HALL, 2017). Sendo assim, o seu maior produto demanda atenção 
(FRUITCAKE, 2017). Portanto, observa-se que a empresa a partir de uma ideia simples de 
realizar um workshop em uma loja em Bruxelas e observar mudanças significativas na 
comunidade, foi capaz de captar a necessidade em suas lojas, levando principalmente em 
consideração o que os clientes mais usam e desejam, como também a idade ultrapassada dos 
modelos de suas lojas. A partir desse momento a empresa passou a desenvolver seu produto 
mais importante, o varejo, investindo de forma pesada e começando a transformar suas lojas, 
demonstrando assim um comportamento inovador e audacioso, devido ser a primeira em 
realizar uma mudança dessa magnitude (APPLE, 2017). 
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3.1 AS PRIMEIRAS MUDANÇAS 
  
A primeira loja a receber o programa Today at Apple por completo foi a de São Francisco, 
Califórnia, nos EUA. Conhecida como Union Square, sua inauguração foi em maio de 2016 e 
já apresentava características importantes do programa (FISCHNANN, 2017). Logo após esse 
processo, poucas informações demonstram se houveram mudanças significativas, análises ou 
ações por parte da empresa para avaliar a efetividade do programa, porém foi somente em 
abril de 2017 que a segunda loja com o programa Today at Apple foi inaugurada, a Apple de 
Dubai, no Emirados dos Árabes Unidos. Essa loja já foi criada, construída e implementada 
com todas as características do modelo Today at Apple. Nesse mesmo momento, Angela, 
inicia seu discurso sobre a importância que o varejo tem para a Apple, a mudança desejada 
pelos clientes, o conhecimento que a Apple tem dos seus dispositivos e inicia-se a explicação 
do que é o novo programa (FISCHNANN, 2017).   
 
Entre o período entre maio de 2017 a setembro de 2017 a empresa passou a transformar suas 
lojas dos grandes centros e capitais. Nesse processo somente as lojas maiores tiveram 
implementação do programa. Porém, a partir do evento anual que a empresa realiza, o Apple 
Worldwide Developers Conference (WWDC), o anúncio oficial foi realizado e, literalmente, 
da noite para o dia, todas as lojas passaram a possuir o novo estilo (FISCHNANN, 2017). 
Sendo assim, o programa teve início em maio de 2017 nos maiores centros, mas somente a 
partir de setembro de 2017 todas as lojas passaram a possuir a nova estrutura. Abaixo pode-se 
conferir os passos para criação do modelo Today at Apple em uma linha do tempo 
simplificada.  
 
Figura 1: Linha do tempo da criação do Today at Apple 

 
Fonte: autores, 2018 
 
O discurso da empresa passou a ser voltado a desenvolver paixões (TECHVIEW, 2017), com 
a nova estrutura física e o programa aplicado, as pessoas poderão assim explorar suas paixões, 
desbloquear seu potencial e possuir mais espaço para se desenvolver (EDITORS, 2017). 
Observa-se que a empresa cria uma forma de incentivar as pessoas, demonstrar que podem 
aprender e criar com o que lhe é disponibilizado (ALVORD, 2017). A Apple passa a inspirar 
seus consumidores a irem atrás de suas paixões (FRUITCAKE, 2017). A comunicação 
oferecida é a de que na loja o consumidor pode fazer ao vivo tudo aquilo que tem sido feito 
pelo dispositivo (FRUITCAKE, 2017). Além disso, proporciona um contato direto com 
pessoas influentes, profissionais da área de interesse e até mesmo artistas, tudo isso faz com 
que um networking seja desenvolvido e sirva até mesmo de inspiração para os usuários 
(SKORYNKO, 2017; HOUDEN, 2017).  
 
 
3.2 COMO FUNCIONA O PROGRAMA TODAY AT APPLE 
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A reestruturação das lojas tiveram como base alguns pilares importantes para a empresa. Em 
seu discurso, Angela Ahrendst, destaca que, assim como um dispositivo eletrônico possui um 
hardware e um software, o mesmo foi implementado com as lojas da empresa. Pensaram nas 
mudanças que eram necessárias tanto fisicamente dentro das lojas quanto em relação a 
conteúdos e serviços. Dessa forma, as mudanças puderam ser observadas de duas formas: no 
hardware e no software das lojas (EDITORS, 2017; MORNING, 2017; TECHVIEW, 2017).  
 
3.2.1 O hardware (estrutura física) das novas lojas da Apple 
 
A mudança física que ocorreu trouxe ideia de transparência que a empresa desejava 
(TECHVIEW, 2017). As lojas passaram a ter alguns espaços importantes, bem como 
características físicas padrão. Em relação a forma de distribuição de espaços dentro da loja, o 
quadro 1 indica os cinco pilares da mudança: 
 
Quadro 1 – Estruturação física das novas lojas 

Espaços Descrição 
Plaza Espaços abertos, como praças, que tem como objetivo atrair o usuário para relaxar, 

encontrar-se com os amigos ou escutar um artista local nos finais de semana. Nesse 
espaço existem bancos, vegetação como árvores e arbustos e mesas para serem 
utilizadas. 

Fórum Dentro da loja são instalados VideoWalls gigantescos posicionados próximos a caixotes 
em um espaço aberto dentro da loja, tendo como objetivo atrair os usuários para criar, 
colaborar e se conectar um com o outro. Este é o espaço físico onde ocorrem a maioria 
das sessões. 

Boardroom Uma sala mais reservada dentro da própria loja voltada as sessões mais específicas. 
Geralmente quando se utiliza aparelhos mais específicos e um número menor de 
usuários por sessão.  

Avenues Janelas ou novas formas de display dos produtos, que a partir de então estão em mesas 
com menos cabos, mais aberto, mais iluminado, em paredes e em painéis. Conforme 
lançamento os produtos são mudados e novas formas são estabelecidas.  

Fonte: autores, 2018. 
 
As cidades que possuem maiores habitantes passam a possuir as chamadas Town Squares, 
isso porque além de possuir um Fórum, Boardroom e Avenues, possuem um Plaza. Já as 
cidades menores e com menos espaços em suas lojas limitam-se a possuir fórum, boardroom 
e Avenues. A empresa leva a sério o ambiente físico e como isso influencia na motivação e 
geração de estímulos nos seus usuários. Por isso a mudança que foi realizada inclui uma nova 
infraestrutura, mais tecnologia presente na loja, aumento na quantidade de assentos, aumento 
do som dentro da loja, mais barulho, mais interação, instalação de cinquenta mil pontos de 
iluminação e maior transparência (EDITORS, 2017).   
 
A mudança de hardware, ou seja, espaço físico das lojas, possibilitou que o software fosse 
“instalado”. Sem a adaptação do espaço a ideia do Today at Apple não poderia ser 
implementada. Dessa forma o programa passava a ser rodado e as lojas deixam de ser 
meramente um espaço para vender produtos, passam a ser um meio de aprendizagem, contato 
e interação.  
 
 
 
 
3.2.2 O software (conteúdo) das novas lojas da Apple 
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lém de desenvolver o caráter de comunidade com as novas Plazas, os demais espaços 
proporcionam experiências de aprendizagem e possibilidade de desenvolvimento. O programa 
tem como base quatro grandes pilares, a fotografia, a música, os jogos e o desenvolvimento 
(FRUITCAKE, 2017). A partir disso, mais de 60 tipos de sessões em diferentes níveis passam 
a ser ofertadas dentro da loja (TECHVIEW, 2017). Essas têm como objetivo estimular e 
despertar paixões de seus usuários, que ocorrem em múltiplos horários durante o dia e em 
vários dias da semana (EDITORS, 2017) possibilitando assim a educação e inspiração desses 
usuários de forma continua (POTUCK, 2017).  
 
Essas sessões são divididas em diversos conteúdos e vertentes diferentes. Foi possível 
identificar um total de sete linhas de conteúdos que derivam em diversas sessões de níveis 
diferentes (O’KANE, 2017; SOLUTION, 2017; CLOVER, 2017). No quadro 2 apresenta-se 
cada um deles:  
 
Quadro 2 – Principais conteúdos das sessões Today at Apple 
Conteúdo Descrição 
Studio Hours Profissionais criativos organizam uma sessão de 90 minutos sobre temas relacionados a artes e 

desenhos, documentos e apresentações em geral. Nesse caso as pessoas são bem-vindas em trazer 
seus projetos e recolherem opiniões e feedback desses profissionais. A Apple está aberta a 
conhecer os projetos dos seus usuários e ajudar a desenvolve-los.  

Photo Lab Constituído de diversos níveis, o objetivo é ensinar mais sobre fotografia para os usuários. 
Aprendem sobre novas técnicas no Fórum ou até mesmo de forma prática em níveis mais altos, 
como é o caso de uma das sessões denominada Photo Walk.  

Music Lab Também com sessões tanto no Fórum quando em Boardroom, o objetivo é ensinar sobre como 
descobrir e desenvolver seu próprio som.  

Kids Hours Tem como objetivo despertar a criatividade e a imaginação nas crianças por meio da diversão e 
de trabalhos manuais. Pode incluir desde sessões de codificação para criança no robô Sphero até 
criação de música com o Garage Band e vídeos no iMOVIE.  

Coding Objetivo de introduzir qualquer pessoa no mundo da codificação por meio da utilização do Swift 
Playgrounds da Apple. Essas sessões usam códigos e ferramentas que profissionais utilizam no 
dia a dia para programar.  

Pro Series Dedicado a desenvolver mais usuários de Final Cut Pro X e Logic Pro X para edição de vídeo e 
áudio, como mixagem de áudio, correção de cor, pós-produção e diversas outras atividades. 

Perspectives 
and 
Performances 

São profissionais conhecidos que são convidados em uma sessão para dialogar sobre seu 
processo criativo.  

Teachers 
Tuesdays 

Momento dedicado aos professores que visitam a loja em que, durante a sessão, poderão aprender 
como utilizar a tecnologia a seu favor dentro da sala de aula, como estimular mais os alunos e 
como continuar a se desenvolver como professor. 

Fonte: autores, 2018 
 
Dentro de cada loja, em conjunto com os cinco espaços desenvolvidos, o programa ganha 
vida. Cada loja tem capacidade diferente, seja essa de estrutura física possuindo ou não um 
Plaza, tanto quanto para sessões. No caso das grandes cidades muitas vezes artistas são 
chamados para realizar sessões diferentes, enquanto em cidades menores a possibilidade desse 
tipo de sessão é escassa. Sendo assim, existem um total de sete linhas de conteúdo que uma 
sessão pode ter, mas cada uma poderá apresentar uma disponibilidade diferente de sessões 
dependendo da localização da loja.  
 
Um exemplo claro de como funcionam essas sessões pode ser observado em reportagem de 
Cupertino (2017), em que um usuário interessado em fotografia pode começar com seis 
sessões iniciais de How To que irá abordar temas como filmagem, organização e edição, 
enquanto fotógrafos mais avançados poderão participar de Photo Walks pela cidade para 
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desenvolver maior habilidade de luz, sombra, enquadramento e outras técnicas. Além disso, 
em algumas lojas, convidam profissionais para ensinar sobre como utilizar a fotografia em 
mídias sociais, em seus próprios negócios e criar sua marca.  
 
Essas sessões, em grande maioria, são lecionadas pelos Creative Pros, ou seja, funcionários 
da Apple que se capacitam para ensinar maiores funcionalidades do dispositivo e estimular a 
criatividade dos usuários. Entretanto, em cidades maiores como foi mencionado, diversos 
artistas são convidados a lecionarem as sessões (FISCHNANN, 2017). Em relação aos 
equipamentos utilizados nas sessões, em alguns casos específicos pode ser disponibilizado 
pela empresa para utilização, se esse for um objeto fixo como um teclado para sessão de 
laboratório de música. Porém, em geral, cada pessoa leva seu próprio dispositivo (APPLE, 
2017).   
 
3.3 A RELAÇÃO DO TODAY AT APPLE COM EMPREENDEDORISMO JOVEM 
 
A partir da estruturação de modelo do programa, foi possível identificar que as sessões do 
Today at Apple são potencializadoras do empreendedorismo jovem. Isso porque as sessões 
educativas oferecem conteúdos importantes e até mesmo ajuda na criação de networking. Esse 
pode não ser o objetivo final da empresa ao reestruturar as lojas de varejo, mas de uma forma 
ou de outra as sessões geram benefícios e estímulos aos usuários. Em alguns casos, como na 
implementação de novas sessões para desenvolvedores de aplicativos com foco em 
prototipagem, a empresa incentiva o indivíduo a criar seu próprio software e pode transformar 
a ação em um negócio rentável (POTUCK, 2017). O mesmo acontece em um dos vídeos 
observados na metodologia. No canal Tiffany Alvord, a vloger que experimenta a sessão de 
mixagem de som exemplifica que muitos dos youtubers americanos atuais produzem sua 
própria trilha sonora, enquanto ela não por não possuir tal habilidade, não podia realizar essa 
atividade. Após ter ido às sessões de Music Lab do Today at Apple ela pode criar sua própria 
trilha sonora e impulsionar o canal, que é seu emprego atual (ALVORD, 2017).  
 
Outra característica potencializadora que pode ser observada, além das diversas sessões serem 
capazes de capacitar o indivíduo, gerar habilidade e estimular a criatividade, em especifico as 
sessões de Studio Hours apresentam a possibilidade de, aquele empreendedor que já possui 
um negócio em mente, tire dúvidas e aprimore seu trabalho a partir dos olhos de um terceiro 
que tem conhecimento no assunto.  
 
Mais do que uma mera especulação, o Today at Apple como um potencializador do 
empreendedorismo jovem cria sessões especificas voltadas ao assunto de empreender, tal 
como no evento realizado em quatro partes na Apple Michigan, o Accelerate Your Startup 
Idea. As sessões deste evento têm como objetivo educar, orientar e apoiar a comunidade de 
Chicago a irem em busca de suas paixões empreendedoras e, ao final, ter a possibilidade da 
ideia de negócio ser desenvolvido mais à fundo pelos instrutores.  Em primeiro momento, foi 
instruído sobre venda e comercialização de produtos aos consumidores. Além disso 
apresentou como concentrar-se em um modelo B2C de sucesso. Logo após esse processo, 
quatro empreendedores importantes entram no Fórum para falar sobre sua experiência e 
realizações no mundo de negócios. O foco principal foi o salto para se iniciar um 
empreendimento, a dedicação necessária e até mesmo a ‘montanha russa’ emocional que o 
negócio pode suscitar. O evento foi capaz de capacitar e informar os participantes sobre 
diversos assuntos, desde a importância de se empreender, o salto que é necessário para iniciar 
um empreendimento, a descrição de que não será uma tarefa fácil e até como lidar com um 
cliente. Os convidados apresentaram a importância de ser receptivo aos feedbacks de clientes 
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e terem sempre mente aberta. Ao final, onze participantes do evento apresentaram em painel 
sua ideia de startup para os juízes e expuseram pontos de vista, conteúdos novos e até novas 
tecnologias. Entre os onze participantes, um foi selecionado como melhor e ganhou diversos 
prêmios. O benefício mais importante e que merece destaque foi a oferta de auxílio durante 
um ano em formato de incubadora. Os responsáveis pela startup terão acesso, dessa forma, a 
mais de 30 workshops por mês, horas de trabalho com mais de 600 horas de mentores 
voluntários, espaço de trabalhos colaborativos e particpação em eventos.  
 
Com isso, percebe-se a importância que o incentivo e colaboração entre a Apple e suas 
empresas para auxiliar, despertar e capacitar os participantes a desenvolverem seu próprio 
negócio. A fala do ganhador sobre o evento deixa claro como é importante mais empresas, 
pessoas e governos investirem em eventos assim para que os empreendedores não se sintam 
sós no momento de empreender:  
 

 
A série de 1871 na Apple foi incrível. Aprender sobre os passos logísticos que 
precisávamos tomar para nos preparar para o sucesso foi, obviamente, extremamente 
valioso, mas ouvir sobre as lutas e triunfos de outros empreendedores foi inspirador. É 
ótimo se sentir como se não estivéssemos sozinhos nesta jornada e que recursos, pessoas 
e orientação estejam disponíveis. —Matthew Knippen, Charge Running (tradução livre) 

 
Dessa forma, durante esse processo de entendimento e construção do modelo, identificamos 
como o Today at Apple é um potencializador do empreendedorismo jovem e como seu 
trabalho, seja esse seu objetivo ou não, tem ajudado a capacitar, despertar e influenciar 
diversos usuários a desenvolverem programas, irem atrás de suas paixõess, se capacitarem e 
investirem nas suas ideias.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Até o presente momento foi possível identificar que o programa Today at Apple tem oferecido 
diversas oportunidades para seus usuários e segue um modelo padrão em todas suas lojas. O 
programa surgiu a partir de um workshop bem-sucedido em Bruxelas e a visão da empresa 
das novas necessidades do usuário. O programa envolve mudanças no hardware, o físico da 
empresa, e no software, forma e serviços que a empresa oferece. Durante esse processo 
observou-se que o programa é capaz de potencializar as habilidades, networking e 
oportunidades para um empreendedor jovem. A partir das sessões os jovens podem aprender 
novos conteúdos, desenvolverem habilidades já existentes, ter maior interação com pessoas de 
mesmo interesse que os seus e estar presente em um ambiente propício a aprender. Além 
disso, ter contato com pessoas do ramo e conhecer profissionais qualificados podem auxiliar o 
empreendedor na sua rede de networking e possíveis parceiros. Isso envolve, principalmente, 
ser feroz quando se realiza algo pela primeira vez.  
 
Levando em consideração autores importantes como Gimenez e Rocha (2017), o trabalho da 
Apple é uma das diversas ferramentas que ajudam a estimular os jovens em empreender desde 
cedo, sendo essa ação muito importante. Os potencializadores encontrados eliminam a falta de 
investimentos e oportunidades mencionados pelos mesmos autores. Além disso, as sessões do 
Today at Apple tem como principal objetivo inspirar, estimular e ensinar sobre paixões 
diversas, gerando conhecimento nos usuários. O conhecimento, segundo Silva, Crespo e Gil 
(2017) é o requisito mais importante para um empreendedor jovem, portanto, o Today at 
Apple tem conseguido suprir essa necessidade de uma forma diferente e inovadora para seus 
usuários e possíveis empreendedores.  
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Por fim, não menos importante, a forma descontraída e de interação que as sessões do Today 
at Apple acontecem facilitam o networking entre profissionais importantes e os possíveis 
empreendedores. Teixeira et al. (2011) destaca que, além do conhecimento, o networking é 
um dos dois fatores mais importantes para um empreendedor. A proximidade com 
profissionais, a possibilidade de colher feedback em sessões como da linha Studio Hours e a 
de conhecer outros participantes que estão no mesmo ramo é um potencializador de 
networking para os empreendedores jovens.  
 
Dessa forma, identificou-se que o programa Today at Apple até o presente momento é capaz 
de potencializar o conhecimento, o networking de seus usuários e desenvolver suas paixões, 
acrescentando então estímulos emocionais no desenvolvimento do jovem empreendedor. 
Usuários esses que possuem dúvidas, ideias inovadoras e projetos em andamento que poderão 
se desenvolver e crescer a partir das oportunidades geradas pela empresa. O projeto de estudo 
ainda continua a ser realizado e durante esse processo outras características potencializadoras 
podem ser encontradas. De qualquer forma, o programa até agora tem contribuído em 
estimular, incentivar e capacitar jovens a irem atrás de suas paixões e transformar suas ideias 
em ações. Portanto, observou-se que o programa é capaz de auxiliar no suprimento da 
necessidade de maior investimento nos empreendedores jovens e na sua capacitação, mesmo 
que esse não seja o objetivo principal da empresa. A Apple tem inovado com seu novo 
modelo de lojas de varejo e, da mesma forma, vem inspirando os jovens a irem fundo em suas 
paixões e desejos. Essas novidades nunca são fáceis, tanto para a empresa que realizou a 
mudança, quanto para um jovem que deseja empreender. É necessário muita dedicação e 
ferocidade para driblar os obstáculos e as dificuldades que irão ocorrer durante o caminho. 
Observou-se que o programa Today at Apple tem auxiliado nesse processo.  
 
Até o presente momento o projeto foi capaz de descrever como o modelo foi construído e 
como é estabelecido, identificou as operações, ações e as atividades do modelo. A partir de 
agora, o projeto manterá seu foco em entender como exatamente as sessões são realizadas e 
como se estabelece o processo de aprendizagem desses usuários, para compreender a 
consistência do programa, bem como do conhecimento que é adquirido pelos usuários. Ao 
final espera-se atingir todos resultados e compreender de forma profunda como o programa 
Today at Apple tem se estabelecido nas lojas de varejo da empresa.  
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RESUMO 
 
É relevante e crescente a importância das competências não só cognitivas, mas também 
interpessoais para o mercado de trabalho atual. Sendo assim, é um tema de suma importância 
pois cada vez mais as organizações vêm buscando indivíduos que saibam lidar com conflitos 
interpessoais, que tenham autocontrole e com relacionamento com os indivíduos ao seu redor. 
O presente estudo busca compreender qual a correlação entre inteligência emocional, coesão 
no grupo e desempenho no trabalho. Os dados foram coletados através de questionário 
quantitativos em empresas situadas em Maringá de segmentos diversos, abrangendo 
funcionários que operam desde o setor operacional até mesmo os do setor estratégico da 
empresa, foram utilizados também para formular o presente trabalho, artigos científicos de 
diversos autores, contribuindo para o enriquecimento da pesquisa. Analisando os dados 
obtidos, foi possível compreender que a inteligência emocional não é um fator auto-
sustentável, ou seja, em um contexto onde há o fator coesão no grupo, é necessário que esses 
dois fatores andem juntos, de forma positiva, para um bom desempenho no trabalho. 
 
 
Palavras-chave: Inteligência Emocional. Desempenho. Coesão. Organização. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo aborda a temática inteligência emocional e a coesão no grupo e 
como esses dois fatores afetam o desempenho no trabalho. Utilizou-se como varável de 
predição a inteligência emocional, um fator importante nos ambientes de trabalho atualmente, 
pois as organizações atualmente, não busca somente competências técnicas, mas buscam 
também, as competências interpessoais. A coesão no grupo foi selecionada como a variável de 
contingência por possuir uma certa interdependência com a inteligência emocional. E de que 
forma, e intensidade, essas duas variáveis afetam a variável de resultado, no caso, o 
desempenho no trabalho. 

Recentemente, foi anunciado o “25 World’s Best Workplaces”, uma lista dos 25 
melhores lugares para se trabalhar. Essas empresas realizam um grande investimento em 
capital humano, ou seja, é visível a importância da inteligência humana neste contexto. E 
além disso, nestas empresas, nota-se o sentimento de orgulho dos funcionários pelo fato de 
pertencerem a empresa juntamente com um bom relacionamento interpessoal (coesão do 
grupo).   

O mercado global atualmente, está em busca dos melhores graduados, mas também 
que sejam inteligentes emocionalmente. A exigência dessa competência está tão presente nos 
tempos atuais que, segundo Lago (2016), a Universidade Americana de Administração Yale 
incluiu um teste de inteligência emocional ao processo de admissão do candidato. 

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira foi modificando a sua cultura, ou seja, 
deixaram de desenvolver valores de grande importância na qual eram caracterizados como 
essências a formação do indivíduo e das suas relações interpessoais. Essa mudança tornou-se 
um problema a ser enfrentado pelo Exército Brasileiro, pois esse cenário vem deteriorando 
valores militares que são imprescindíveis. Consequentemente, ocorre uma divergência de 
valores entre gerações e falta de coesão entre o passado e o presente. E a ausência de tradições 
enraizadas prejudica o funcionamento da instituição. 

A inteligência emocional é “a capacidade de identificar os próprios sentimentos e dos 
outros” (SILVA et al., 2015, p. 2). 

A respeito do desempenho, o primeiro modelo foi proposto por Campbell (1990), no 
qual “define desempenho como um comportamento ou ação relevante para os objetivos da 
organização, e que pode ser mensurado em termos de níveis ou margens de contribuição com 
esses objetivos” (BENDASSOLLI, 2012, p. 175). Segundo Sobral e Peci (2008), entende-se 
coesão como “o grau de união e compartilhamento de objetivos que existe entre os membros 
de determinado grupo” (SOBRAL; PECI, 2008, p. 207). 

A literatura mostra que a inteligência emocional aumenta o desempenho nas 
organizações (BARON; MARKMAN, 2000; GOLEMAN, 2001). No entanto, coesão no 
grupo pode influenciar o desempenho também, ou seja, o modo como as emoções são 
abordadas em um grupo determina a confiança mútua, desenvolvimento de crenças e 
cooperação, fatores que favorecem o desempenho no trabalho (DRUSKAT; WOLFF, 2001). 
Diante disso, indaga-se como coesão do grupo pode influenciar no desempenho do trabalho 
com alta ou baixa inteligência emocional. 

O objetivo principal desse estudo é compreender como a inteligência emocional e 
coesão no grupo, em conjunto, podem afetar o desempenho no trabalho. Primeiramente, serão 
analisados os conceitos de inteligência emocional e coesão no grupo de forma separada, para 
que assim possa ser feito uma fusão desses conceitos e averiguar, através de uma pesquisa de 
campo, como esses dois fatores afetam o desempenho no trabalho. Para isso, também será 
analisado os conceitos de desempenho no trabalho, permitindo assim, uma maior 
compreensão de todo o estudo. 
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A metodologia utilizada foi a análise quantitativa, para a possibilidade das hipóteses 
serem testadas a partir de um recorte de uma determinada população. A pesquisa foi realizada 
através do Google Docs (formulário online) e aplicação in loco com os respondentes. 

Os resultados corroboram com as hipóteses iniciais, sendo assim, inteligência 
emocional e desempenho no trabalho possuem uma relação positiva e significativa. Incluindo 
o fator coesão no grupo de trabalho ela também contribui no desempenho caso esse fator seja 
elevado. Porém, em um contexto de baixa coesão no grupo, o desempenho chega a ser 
negativo, demonstrando dessa forma que somente a inteligência emocional do indivíduo não 
basta para o rendimento grupal. 

Primeiramente, será feito uma breve conceituação histórica das variáveis. Em seguida 
serão apresentadas as hipóteses de pesquisa e sua posterior análise dos resultados. Além disso 
será demonstrado a metodologia utilizada para esse estudo. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
 

Em meio a controvérsias, Wayne Payne é considerado o pioneiro na utilização da 
expressão “Inteligência Emocional”, na qual citou, em 1985, na sua tese de doutorado “A 
study of emotion: developing emotional intelligence; self integration; relating to fear, pain 
and desire”. 

Gardner (1983) foi o precursor do modelo de Inteligência Emocional através do 
conceito de inteligências múltiplas, na qual amplificou o conceito de inteligência, pois não 
abrangia somente a interação dos processos mentais como “o processamento interno de 
informação, a capacidade de adequar competências individuais às condições do meio 
envolvente, e a capacidade para lidar com situações inesperadas” (ALMEIDA; SOBRAL, 
2005, p. 13), como a teoria de Sterneberg (1988). Gardner abrangia também as inteligências 
intrapessoal e interpessoal, mesmo se tendo como base ainda, uma visão cognitiva da 
inteligência. 

Gardner (1983) havia ampliado o conceito, dispensando menos atenção aos processos 
mentais envolvidos e distinguindo sete tipos de inteligência a que chamou inteligências 
múltiplas: lógico-matemática; lingüística; corporal sinestésica; espacial; musical; interpessoal; 
e intrapessoal (ALMEIDA; SOBRAL, 2005, p. 13). 

Com o início da década de 90, a configuração das organizações foi transformada, ou 
seja, deixaram de possuir uma estrutura organizacional verticalizada e hierarquizada. Essa 
mudança ocorreu devido à necessidade das organizações de se readaptarem às mudanças 
ambientais externas como a globalização e a competitividade profissional. 

Sendo assim, os indivíduos começaram a possuir uma importância maior para as 
organizações a partir da década de 90 pois “passaram a desempenhar papel central para que a 
empresa obtivesse vantagem competitiva, principalmente nas áreas vinculadas ao 
conhecimento, à criatividade e ao relacionamento interpessoal” (Deschauer, 2007, p. 72). O 
sucesso ou não das organizações possuíam uma interdependência progressiva com a 
competência interpessoal, ou seja, já não bastava somente as competências técnicas para ser 
bem-sucedido profissionalmente. 

Assim, em 1990, foi exposto por Mayer e Salovey (1990) o modelo inovador de 
Inteligência Emocional (IE), na qual sugere, como base, uma inteligência que não seja 
cognitiva, e que futuramente iria causar uma ruptura definitiva da exclusividade da 
Inteligência Cognitiva nos estudos a respeito da área. “A proposta inovadora destes autores 
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respeitava à percepção, compreensão e regulação de emoções do próprio indivíduo e dos 
outros” (ALMEIDA; SOBRAL, 2005, p. 13). 

Posteriormente, Goleman (1995) ”desenvolveu uma teoria abrangente sobre o papel 
das emoções na interpretação da inteligência” (ALMEIDA; SOBRAL, 2005, p. 13), e inclui a 
dimensão intrapessoal e interpessoal. 

Na dimensão intrapessoal destacam-se as componentes do autoconhecimento e de 
autocontrole das emoções que referem à capacidade de compreender e distinguir os impulsos 
emocionais próprios e controlá-los em seu benefício. A dimensão interpessoal está 
relacionada à ligação do indivíduo com os outros, destacando-se a componente de empatia ou 
de “sintonia emocional”, traduzida pela capacidade de compreender a natureza e as 
motivações das emoções dos outros, avaliando as situações a partir da perspectiva alheira 
(PECI; SOBRAL, p. 203, 2008). 

Para Goleman, a inteligência não era limitada a razão, ela abrangia questões 
emocionais também.  

Com o surgimento do conceito de quociente emocional (QE) – um paralelo do QI para 
a habilidade emocional –, autores como Goleman demonstraram que o sucesso estava muito 
mais relacionado ao desenvolvimento de certas habilidades, como relacionamento 
interpessoal, autoconhecimento e capacidade de percepção de grupo, do que simplesmente ao 
alto grau de intelectualidade (DESCHAUER, p. 72, 2007). 

Em 1997, Mayer e Salovey, sugeriram uma revisão da ideia de Inteligência Emocional 
para torna-lo mais prático, abordando quatro capacidades específicas que são, “a percepção e 
expressão ajustada de emoções; a utilização de emoções como facilitadoras de raciocínio; a 
compreensão da emoção; e o controle de emoções em si próprio e nos outros” (ALMEIDA; 
SOBRAL, 2005, p. 13). 

A Inteligência Emocional, mesmo com certas perspectivas divergentes dos autores, 
acaba por entender que a IE possuir uma congruência no quesito de que há uma dimensão 
interna e externa. Elas são “designadas genericamente como autocontrole (componente 
intrapessoal) e empatia (componente interpessoal)” (ALMEIDA; SOBRAL, 2005, p. 14). 

É possível contextualizar essas teorias através dos estudos realizados em uma 
multinacional do setor automobilístico, na qual analisam a relação entre inteligência 
emocional e o clima organizacional. “Trata-se de um estudo de caso, que teve como 
motivação o grau de influência do QE do líder e o clima organizacional percebido por sua 
equipe em uma grande empresa multinacional” (DESCHAUER, 2007, p. 76). 

O objetivo da pesquisa de Deschauer (2007) foi avaliar a QE (quociente emocional) 
dos gestores e analisarem o quanto isso afetava no ambiente de trabalho. Os resultados 
mostraram que os gerentes que possuíam as melhores avaliações de QE, consequentemente 
geravam um ambiente relacional melhor. Uma desenvolvida inteligência emocional, favorece, 
por exemplo, no feedback. Possibilita que o comunicador seja menos incisivo e com menor 
intensidade de julgamento, evitando assim, que o ouvinte crie barreiras ou hipóteses negativas 
e equivocadas do feedback. 
 
2.2 COESÃO NO GRUPO 
 

Para a compreensão a respeito da coesão no grupo, é necessário entender 
primeiramente o papel que a emoção desempenha nos grupos. Emoção, pois, elas afetam 
diretamente o grupo por estar relacionado com a competência interpessoal de cada indivíduo 
participante do grupo. 

Dando sequência aos estudos dos autores citados anteriormente neste artigo, Druskat e 
Wolff (2001) acreditam que a inteligência emocional pode ser aplicada também a nível 
grupal. Sendo assim, descobriram que a confiança mútua, sentimento de vínculo com o grupo 



370 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

370 

e a crença de que podem ser eficazes juntos são fatores causais do alto nível de cooperação 
entre os integrantes de um grupo.  

Normas emocionalmente inteligentes tenderão a reforçar os sentimentos de confiança, 
identidade e eficácia grupal essenciais para a cooperação, conforme mencionado 
anteriormente. Respostas não inteligentes emocionalmente, por sua vez, tenderão a gerar 
sentimentos negativos a respeito do grupo, reduzir os níveis de cooperação e 
conseqüentemente, reduzir sua eficácia, sugerem os autores (ANTUNES; CLOSS, 2005, p. 5). 

Moscovici (1996) não difere muito nas suas presunções a respeito da formação de um 
grupo coeso. Dentre eles destacam-se: comunicação verdadeira entre os membros, estímulo a 
opiniões divergentes, confiança, assumir riscos, habilidades complementares entre os 
membros que possibilitem resultados, respeito, mente aberta, cooperação e investimento 
constante em seu próprio crescimento (ANTUNES; CLOSS, 2005, p. 6). 

De forma mais objetiva, Sobral e Peci (2008), abordam também a respeito da coesão, e 
ela é definida como “o grau de união e compartilhamento de objetivos que existe entre os 
membros de determinado grupo” (SOBRAL; PECI, 2008, p. 207). 

Os autores apontam também, causadores e intensificadores da coesão de grupos como, 
a percepção de atratividade por parte do indivíduo em relação a um determinado grupo. Mas 
não precisa ser necessariamente pela atratividade, pois há uma interação que nasce 
naturalmente com o decorrer do tempo e possibilita a origem e posterior desenvolvimento de 
sentimentos, comunicação e identificação com o grupo na qual o indivíduo está inserido. 

Além disso, a coesão dos grupos pode ser alcançada através de objetivos comuns, 
havendo compartilhamento na criação e no caminho a ser seguido para o alcance dele. 
Desafios que possam manter a motivação do grupo também é um fator de coesão dos grupos, 
Sobral e Peci (2008) afirmam que a competições no âmbito externo possibilita o aumento na 
coesão grupal. Por exemplo, “os executivos podem tentar introduzir a competição entre 
equipes da organização para alcançar objetivos mais ambiciosos. Sob a ameaça de conflitos 
com membros externos, os grupos buscam aumentar a coesão interna” (SOBRAL; PECI, 
2008, p. 207). 

Um exemplo real a respeito da coesão de um grupo, neste caso, dentro de uma 
organização, foi uma pesquisa feita com os policiais militares de Belo Horizonte (MG), na 
região metropolitana. A maneira como a coesão interna é realizada na corporação policial é 
coercitiva e, muitas vezes, através da extrema violência. Essa coesão interna é assegurada por 
mecanismos coercitivos que impedem a ocorrência de crenças, valores e atitudes 
diferenciadas entre os seus membros. Esse exercício de poder ocorre de forma extremamente 
violenta, principalmente quando do ingresso do indivíduo na corporação, no sentido de fazê-
lo despojar-se das suas acepções societárias e assumir integralmente as concepções 
organizacionais (BATITUCCI; CRUZ; RIBEIRO, 2005, p. 297). 

A coesão do grupo afeta diretamente, por exemplo, uma equipe de um determinado 
projeto. A responsabilidade pelo êxito ou não do projeto é de responsabilidade de todos, e não 
somente um indivíduo. Além disso, por mais que cada um possua objetivos/metas pessoais, 
todas acabam convergindo para o objetivo global da equipe. É uma situação diferente, por 
exemplo, de um setor financeiro, por mais que sejam o “grupo” do financeiro, a 
responsabilidade se torna mais individual e seus objetivos pessoais nem sempre convergem 
para o objetivo do setor. Através deste exemplo, é possível a percepção de que a coesão pode 
afetar de forma mais intensa e decisiva ou não em determinadas situações dentro de uma 
organização. 

Imagine que a empresa designou a um gerente setorial a responsabilidade de comandar 
um grupo de trabalho para entregar um projeto sofisticado para resolver o problema de 
rotatividade na organização. Para resolver esse problema, o gerente selecionou quatro 
funcionários que ele acredita ser suficiente para ajudá-lo a realizar o projeto com a maior 
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qualidade possível. Todos os membros foram selecionados estrategicamente cada um para 
desempenhar determinada função que exerciam separadamente com maestria. Tudo corria 
bem, cada um fazendo seu papel, porém, o superior não sabia da existência de um problema 
informal entre dois de seus selecionados, seu responsável por contratações tinha uma relação 
de inimizade com o superior da área financeira. Essa inimizade foi levada para o grupo que 
acabou se dividindo, por conta disso o projeto que era o principal objetivo do grupo acabou 
ficando em segundo plano, pois os grupos começaram uma guerra interna para mostrar maior 
resultado que o outro para seu superior que não sabia como lidar com aquilo. Ao passar o 
prazo para a entrega do projeto, nada havia sido feito e tanto os membros do grupo quanto o 
gerente setorial foram dispensados. Esse caso mostra o problema que um grupo não coeso 
pode impactar nos resultados de uma organização, saber lidar com inimizades, problemas 
pessoais e desavenças, fazem parte de um bom profissional. 
 
2.3 DESEMPENHO NO TRABALHO 
 

O primeiro conceito sobre desempenho no trabalho surge em 1990 com Campbell da 
Psicologia Organizacional e da gestão de pessoas enfatizando sobretudo a dimensão avaliativa 
do desempenho distinguindo os melhores critérios, preditores e ferramentas para avaliação do 
desempenho no trabalho. O autor é um dos mais referenciados no assunto, definindo que o 
desempenho é como um comportamento ou ação relevante para os objetivos da organização, e 
que pode ser mensurado em termos de níveis ou margens de contribuição com esses objetivos. 

O desempenho no trabalho é um tema de elevado impacto prático e acadêmico. Do 
ponto de vista prático sua relevância concerne ao fato de ser um dos principais inputs 
geradores de valor para indivíduos e organizações. Ao lado de bem-estar e satisfação, 
desempenho e certamente uma das dimensões nevrálgicas do campo de gestão de recursos 
humanos, em que estão disponíveis diversas tentativas de delimitação com o intuito de melhor 
controlá-lo. Do ponto de vista acadêmico, desempenho e importante por ser uma categoria 
comportamental capaz de integrar num mesmo processo de ação, diversas dimensões 
psicológicas, como a individual, a interpessoal e situacional. O desempenho no trabalho sofre 
várias influencias que o torna difícil de mapear, existem autores que atribuem ao desempenho 
no trabalho fatores como conjunto de ações que envolve uma interação complexa com a 
realidade, e a integração de diversas facetas psicológicas como afetiva e cognitiva, 
interpessoais e materiais, o desempenho espelha uma variabilidade de códigos. Já outros 
autores tratam o desempenho no trabalho como um fenômeno multicausal dependendo da 
complexa interação de dimensões psicológicas, sociais, organizacionais e situacionais. 

Segundo Bendassolli (2012, p. 172) “As ações que configuram o desempenho podem 
ser mensuradas em termos de seu grau de proficiência ou nível de contribuição em relação 
àqueles objetivos, e é normalmente neste ponto que se centram a grande maioria de estudos 
sobre desempenho”. 

Já para Neto et al. (2016), o desempenho no trabalho está atrelado ao 
comprometimento do indivíduo. Os resultados mostram que há um maior número de 
colaboradores comprometidos, instrumentalmente, com a organização em comparação com o 
percentual encontrado para a dimensão afetiva. É possível inclusive afirmar que este elevado 
número de colaboradores comprometidos instrumentalmente deve-se, em parte, à forma como 
a empresa se relaciona com os mesmos, com características e ações bem próximas às 
definidas pela abordagem instrumental do comprometimento. Isto ficou registrado quando o 
diretor deixou bem claro que “Tem que ter desempenho, senão não fica na empresa mesmo. A 
empresa vive do lucro das vendas, se o vendedor não traz um bom resultado pra gente, 
infelizmente sai...”. (NETO et al., 2012, p. 31). 
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Segundo Medeiro e Albuquerque (2005), há uma dificuldade por parte das 
organizações na busca por pessoas com um desempenho superior. Uma busca por um 
indivíduo que “apresenta um rendimento acima do esperado, em especial quando comparados 
com metas, requisitos ou expectativas, fato este que acaba por gerar gastos estimáveis nos 
processos de seleção e nos programas de retenção de talentos” (NETO et al., 2012, p. 12). 

A respeito do desempenho no trabalho, foi realizado um estudo qualitativo e 
quantitativo em uma livraria líder no segmento em Belo Horizonte (MG). E através de 
pesquisas foi obtido que “há um maior número de colaboradores comprometidos, 
instrumentalmente, com a organização em comparação com o percentual encontrado para a 
dimensão afetiva” (NETO et al., 2012, p. 31). Ou seja, a exigência dos resultados por parte da 
empresa, junto com a alta rotatividade de funcionários são meios que favorecem o seu 
comprometimento, neste caso em específico. 

Manter-se calmo no ambiente de trabalho é essencial para o bom desempenho nas 
tarefas e na convivência com os colegas. Reconhecer e administrar os sentimentos são 
essenciais para uma boa convivência. A melhor forma para o equilíbrio emocional é o 
autoconhecimento, com isso, sabemos exatamente o que nos pertence e o que precisa ser 
deixado de lado. Pessoas emocionalmente inteligentes são seguras e tem um pensamento 
livre, relevam críticas, brincadeiras e a pressão do dia a dia. É como se formasse uma 
blindagem a coisas desnecessárias. Um profissional de venda por exemplo tem que estar 
sempre em estabilidade emocional pois sofre com constantes cobranças relativas a vedas e 
metas a serem alcançadas, além de ter que conviver com outros fatores externos ao seu redor. 
 
 
3 HIPÓTESES DE PESQUISA 
 
3.1 EFEITO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL SOBRE O DESEMPENHO NO 
TRABALHO 
 

Pressupõe-se que a inteligência emocional do indivíduo resulta em um maior 
desempenho no trabalho. Segundo Campbell (1990), o primeiro a propor um modelo a 
respeito de desempenho no trabalho, um dos seus determinantes são os “conhecimentos e 
habilidades procedimentais”, que incluem habilidades psicoafetivas (que de certa forma 
possui relação com a inteligência emocional). Além disso, inclui a determinante “motivação”, 
sendo escolhas individuais a respeito do seu comportamento. Silva et al. (2015), na qual 
realizam uma pesquisa no setor de medicamentos, mais especificamente, em quatro empresas 
do segmento. Os indivíduos que possuem inteligência emocional bem desenvolvida, tinham 
mais probabilidade em relação ao alcance da satisfação e eficiência. Além disso, favorece a 
administração de conflitos, relacionamentos intra e interpessoais, acrescido de uma vantagem 
competitiva. 

Deschauer (2007) também aborda esse tema através da sua pesquisa em uma 
multinacional do setor automobilístico, afirmando que o QE (quociente emocional) dos 
líderes era regular, necessitando o desenvolvimento de habilidades emocionais como 
autopercepção e expressão dos seus próprios sentimentos. 

A relação entre inteligência emocional e desempenho no trabalho já é suportada na 
literatura por Cobêro, Primi e Muniz (2006), qual foi realizada uma pesquisa com 119 
indivíduos, com idade dentro do intervalo de 17 e 64 anos. Concluiu-se a importância de o 
mercado de trabalho avaliar não só a inteligência cognitiva, mas também a inteligência 
emocional, que possuem importância igual no momento de prever o desempenho no trabalho. 
Os funcionários que possuíam estas duas competências desenvolvidas, frequentemente eram 
avaliados pelos seus supervisores como bons/excelentes. 
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Deste modo, propõe-se: 
 

H1: A inteligência emocional tem uma relação positiva com o desempenho no trabalho. 
 
3.2 EFEITO DA COESÃO NO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O DESEMPENHO NO TRABALHO 
 

Pressupõe-se que ocorre um efeito positivo da inteligência emocional no desempenho 
no trabalho quando existe coesão no grupo. Segundo Pulakos et al. (2002) e Griffin, Neal e 
Parker (2007), propõe o desempenho adaptativo, que seria uma ação situacional e adaptativa, 
na qual envolvem dimensões como saber lidar com o stress presente no trabalho e possuir 
adaptabilidade interpessoal e cultural. São fatores que envolvem tanto a inteligência 
emocional, quanto a coesão no grupo de trabalho. 

A relação desse contexto ainda não encontra suporte empírico na literatura. Porém, 
Cabral (2011) realizou uma pesquisa em empresas exportadoras e/ou interessadas na 
exportação, através do banco de dados da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal). Sendo assim, foram analisadas 404 empresas. Concluiu-se que a 
inteligência emocional possui relação positiva e significativa quanto a ética do indivíduo e sua 
percepção através de terceiros, autoestima e desejabilidade social. Através dessas conclusões, 
pode-se inferir a relação mútua entre os fatores inteligência emocional e coesão no grupo de 
trabalho. 

Deste modo, propomos: 
 
H2: O efeito positivo da inteligência emocional no desempenho no trabalho aumenta quando 
há uma coesão no grupo de trabalho elevada (versus reduzida). 
 
 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Nessa seção faz uma descrição dos procedimentos metodológicos percorridos para a 
realização do estudo. Dada a natureza do objetivo do estudo (relação entre variáveis) optou-se 
por uma análise quantitativa, em que as hipóteses podem ser testadas em um recorte de uma 
determinada população (HAIR ET AL., 2009). 

Escolheu-se para a amostra diferentes ramos de atividade para ser aplicada a pesquisa 
para que pudesse ter uma análise mais ampla e não predominante em apenas em um setor. 

A pesquisa foi aplicada in loco com os respondentes e por meio de um formulário 
online no Google Docs, distribuído apenas para residentes na região de Maringá. 

A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento com questionário estruturado 
aplicado aos funcionários de empresas por meio de estudos já validados na literatura, 
conforme destacado na Tabela 1. As questões foram dispostas de forma que a obtenção das 
respostas se deu por meio de escala likert de 7 pontos, em que a pontuação 1 equivale a 
‘Discordo totalmente’ até 7, que equivale a ‘Concordo totalmente’. 

O procedimento escolhido foi análise de correlação de Pearson para identificar as 
associações propostas nas hipóteses. Segundo Vieira (2017), o coeficiente de correlação de 
Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este 
coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o 
valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear 
perfeita, mas inversa, ou seja quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais 
próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 
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Tabela 1 – Escalas do questionário 
Coesão no grupo de trabalho – Podsakoff et al. (1993) 
Existe uma grande confiança entre os membros do meu grupo de trabalho. 
Os membros do meu grupo trabalham juntos como uma equipe. 
O membro do meu grupo de trabalho são cooperativos uns com os outros. 
Os membros do meu grupo de trabalho sabem que podem contar uns com os outros. 
Os membros do meu grupo de trabalho se posicionam um pelos outros. 
Os membros do meu grupo de trabalho se consideram como amigos. 
Inteligência emocional - Adaptado de Law, Wong e Song (2004) 
Tenho uma boa noção de por que tenho certos sentimentos a maior parte do tempo 
Eu tenho uma boa compreensão de minhas próprias emoções no trabalho 
Eu realmente entendo o que eu sinto 
Eu sou capaz de controlar o meu temperamento para que eu possa lidar com dificuldades 
racionalmente 
Sou bastante capaz de controlar minhas próprias emoções 
Tenho bom controle de minhas próprias emoções 
Desempenho no trabalho – Adaptado de Podsakoff, Todor e Skov (1982) 
Em termos de realização de minhas funções, eu estou indo muito bem. 
Minhas metas de trabalho são cumpridas frequentemente. 
Em termos de resultados e minha contribuição para a empresa, eu estou satisfeito. 
Normalmente, executo minhas tarefas mais rápido em comparação com meus colegas de 
trabalho. 
Em média, costumo fazer mais tarefas do que meus colegas de trabalho. 

 
Para análise do efeito de moderação realizou-se um teste de correlação de Pearson 

parcial. Neste método, realiza-se uma correlação condicionada a um fator categórico. Nesta 
pesquisa, foi criado duas categorias, sendo baixo nível e alto nível da variável de moderação.  

Para a criação destas duas categorias foi calculada a mediana da variável de 
moderação, sendo que valores abaixo da mediana foram considerados baixo nível e valores 
acima da média foram considerados alto nível. As observações próximas da mediana, num 
total de 10%, foram excluídas da análise. 
 
 
5 RESULTADOS DA ANÁLISE 
 
5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 
 

A tabela 2 mostra a descrição da amostra. A maioria dos respondentes (56,2%) são do 
sexo masculino, mas não é uma diferença significativa se comparado com o do sexo feminino. 
E a idade média dos respondentes é de 30,8 anos com um desvio-padrão de 10,7. Mais de 
50% dos respondentes possuem ensino médio completo, seguida por 36,9% dos indivíduos 
formados no ensino superior. Quase 50% dos respondentes trabalham no setor de prestação de 
serviços (43,3%), e uma boa parte dos respondentes atuam no departamento administrativo 
(37,9%) e estão alocados no nível operacional da organização (64,1%). Vale ressaltar que o 
tempo médio destes indivíduos nas organizações é de 5 anos, com um desvio-padrão de 5,3. 
 
 
 

Tabela 2 – Descrição da amostra 
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Caracterização da amostra Respondentes (n = 
409) 

Gênero  
Feminino 43,8% 
Masculino 56,2% 

Escolaridade   
Ensino fundamental 5,1% 
Ensino médio 52,1% 
Ensino superior 36,9% 
Pós graduação 5,9% 

Setor econômico 
Indústria 24,2%  
Comércio 32,5% 
Serviços 43,3% 

Departamento   
Administrativo 37,9% 
Atendimento 14,2% 
Vendas 22,5% 
Produção 10,3% 
Prestação de serviços 15,2% 

Nível da estrutura organizacional 
Estratégico 21,5% 
Tático 14,4% 
Operacional 64,1% 
  

Idade média em anos (desvio-padrão) 30,8 (10,7) 
  

Tempo médio de empresa em anos (desvio-padrão) 5,0 (5,3) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

5.2 TESTE DE HIPÓTESES 
 

Para análise das hipóteses, inicialmente, foi necessário transformar os itens das escalas 
em construtos latentes. Optou-se por utilizar o método de média aritmética simples dos itens 
de cada fator latente. 
 

Tabela 3 – Teste de correlação parcial da hipótese H1 

VI = Variável Independente 
Variável de resultado 

Desempenho no trabalho (H1) 

Coeficiente de correlação (r) 
Inteligência emocional 0,35 
Fonte: Autores da pesquisa 
 
A hipótese H1 prevê que a inteligência emocional possui uma relação positiva com o 

desempenho no trabalho. Na tabela 3, nota-se que o coeficiente de Pearson é positivo (r = 
0,35), suportando a hipótese H1. Desta forma, comprova-se o modelo de Campbell (1990) a 
respeito do desempenho no trabalho na qual há, entre os seus determinantes, as habilidades 
psicoafetivas e motivação (escolhas individuais a respeito do seu comportamento. Além disso, 
corrobora com os achados de Silva et al. (2015) e Deschauer (2007) e, principalmente, com a 
pesquisa feita por Cobêro, Primi e Muniz (2006). 

Já a hipótese H2 prevê que o efeito positivo da inteligência emocional no desempenho 
no trabalho é potencializado quando há uma elevada coesão no grupo (versus reduzida). 
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Tabela 4 – Teste de correlação parcial da hipótese H2 

VI = Variável Independente 
Variável de resultado 

Desempenho no trabalho (H2) 
Coeficiente de correlação (r) 

Condicional 
Baixa coesão no grupo 

de trabalho 
Alto coesão no grupo de 

trabalho 
Inteligência emocional -0,02 0,38 

Fonte: Autores da pesquisa 
 
Conforme a tabela 4, nota-se que para a situação de alta coesão no grupo de trabalho o 

coeficiente de Pearson é positivo (r = 0,38). Esse dado corrobora com os estudos de Cabral, 
no qual aborda a respeito da relação positiva e significativa entre inteligência emocional e 
coesão no grupo. Por outro lado, quando se analisa um contexto de baixa coesão no grupo de 
trabalho, o coeficiente de Pearson é negativo (r = -0,02). Sendo assim, torna-se extremamente 
relevante o modelo de desempenho adaptativo proposto por Pulakos et al. e Griffin, Neal e 
Parker, em que o desempenho no trabalho seria algo situacional e adaptativo que envolve a 
inteligência emocional e a coesão no grupo de trabalho. 

 
Gráfico 1 – Correlação entre desempenho no trabalho e inteligência emocional 

 
Fonte: Autores da pesquisa 
 
Por intermédio do gráfico 1, é possível averiguar que as hipóteses foram confirmadas 

através dos dados obtidos. A inteligência emocional e o desempenho no trabalho possuem 
uma relação positiva e significativa, ou seja, os dois fatores são diretamente proporcionais. 
Além disso, nesse mesmo contexto, mas com a inclusão do fator moderador coesão no grupo 
de trabalho também gera um desempenho positivo no trabalho. Porém, é importante ressaltar 
que não há uma diferença significativa se comparado esses dois contextos (inclusão ou não do 
fator moderador). 

É interessante abordar a respeito da contingência baixa coesão no grupo de trabalho. 
Pois nesse contexto, mesmo os colaboradores possuindo inteligência emocional, ela não é 
suficiente para o impacto positivo no desempenho no trabalho, causando até, através dos 
dados, um desempenho negativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da análise dos dados obtidos, conclui-se que corroboram com as ideias de 
Campbell, a respeito dos determinantes do desempenho no trabalho. Sendo assim, essa teoria 
e os dados obtidos possibilitam expandir a sua área de atuação para os mais diversos setores 
econômicos, departamentos e níveis das organizações. 

Como contribuição gerencial, essa pesquisa oferece uma oportunidade para os mais 
variados setores da empresa. O responsável pelo RH deve realizar um recrutamento utilizando 
dinâmicas grupais para ver como o candidato se porta em grupo, já que foi constatado que um 
grupo coeso aumenta o desempenho, sendo assim, um candidato que tem facilidade em se 
adaptar e se socializar de forma adequada é uma boa opção para a organização. O gerente da 
filial também pode utilizar este artigo para visualizar de forma mais clara os funcionários que 
possuem inteligência emocional, que foi constatado que aumenta o desempenho. Mas, 
possivelmente, o fator mais importante é o reconhecimento e compreensão por parte do 
responsável pelo RH, ou supervisor/gestor que inteligência emocional do colaborador não é 
suficiente para um bom desempenho no trabalho quando esse está inserido em um contexto na 
qual haja a contingência coesão no grupo.  

Esse trabalho contou com respondentes das mais variáveis áreas de atuação e 
departamentos que as empresas privadas possuem, com isso, o resultado apresentado acaba se 
diluindo. Antes de aplicar diretamente os resultados em uma organização o administrador 
deve se atentar a entender a área específica a qual ele irá aplicar as técnicas e resultados 
obtidos neste artigo. 

Existem inúmeras variáveis que são possíveis para medir o desempenho final de um 
funcionário na organização, neste trabalho foi utilizado uma pequena parcela dessas 
possibilidades, um estudo contendo mais variáveis é interessante para ampliar o conhecimento 
dos administradores quanto a possíveis funcionários em potencial, que podem possuir 
qualidades e atributos que nem todos possuem. 
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RESUMO 
 

 
 
O consumo de serviço diferente do consumo de produto acontece simultaneamente ao 
processo de produção, então surge o questionamento quais fatores influenciam a tomada de 
decisão e compra de serviços de análises clínicas? O comportamento do consumidor é a área 
do marketing que estuda os porquês as pessoas realizam compras, frente a isso, essa pesquisa 
teve como objetivo identificar como o cliente percebe a necessidade ou desejo; com quem é 
feita a busca de informações; como é feita a avaliação das alternativas e quais os critérios 
decisivos de compra; além de compreender o pós compra. A pesquisa contou com 80 
respondentes de questionários, na cidade de Maringá/Pr, sendo as respostas tratadas pelo 
método quantitativo, e conclui-se que as pessoas buscam esse tipo de serviço por necessidade, 
procuram o serviço indicado pelo médico, avalia as alternativas pela própria experiência e a 
decisão de compra é limitada, e tem-se encontrado satisfeitos com a experiência que tiveram. 
Por fim sugeriu melhorias no qual gestores possam direcionar seus esforços de marketing, a 
fim de reter esses clientes. 
 
 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Laboratório de análises clínicas. Decisão 
de compra. 
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1 INTRODUÇÃO 
Diante adversidades, em algum momento da vida, todos nós precisamos buscar um 

laboratório de análises clínicas. Entender como acontece esse processo de escolha é crucial 
para as organizações que buscam a retenção e fidelização dos clientes, através dele podem ser 
direcionados os esforços de marketing para melhor atendê-los. Todas as organizações 
possuem um mesmo objetivo em comum: vendas; seja de um bem, um serviço ou uma ideia. 
Surgiu então a preocupação na gestão do consumo, pois ela é fundamental para a vitalidade da 
empresa, “Assim como o consumo é essencial para o sucesso de marketing, o conhecimento 
do comportamento do consumidor é essencial para a efetivação do consumo” Yaneze (2011, 
p.38)  

Segundo Kotler (1999, p.54) “Marketing é a arte de descobrir oportunidades, 
desenvolvê-las e lucrar com elas.”; estudar o comportamento do consumidor de serviços 
laboratoriais traz o conhecimento do que é relevante durante a sua tomada de decisão, onde é 
possível identificar oportunidades que trazem lucratividade para empresa, no qual o 
administrador de marketing é o responsável por identificá-las e desenvolvê-las. Com isso 
presente estudo tem como pergunta de pesquisa: Quais fatores influenciam a escolha e a 
decisão de compra de serviços de laboratórios de análises clínicas? 

Sendo assim o presente estudo tem como objetivo geral identificar quais os fatores que 
influenciam a escolha e a decisão de compra de serviços de laboratório de análises clínicas. E 
tem-se como objetivos específicos: Identificar como o cliente percebe a necessidade ou desejo 
de busca pelo laboratório de análises clinicas; identificar com quem é feita a busca de 
informações sobre serviços laboratoriais; verificar como é feita a avaliação das alternativas e 
quais os critérios decisivos; Compreender o pós compra, ou seja, o que o consumidor busca 
em um bom atendimento e serviço de laboratório da analises clinicas. 

As quatro funções de um administrador são planejar, organizar, dirigir e controlar, mas 
antes de qualquer ação o administrador precisa conhecer o seu cliente e de que maneira ele 
chega até o seu serviço, dai surgiu a curiosidade deste trabalho em conhecer o processo de 
tomada de decisão na escolha de um laboratório de análises clínicas, pois muito se estuda a 
respeito das análises de amostras de exames ou processos de trabalho dentro do laboratório, 
mas tem-se deixado de lado estudos que buscam entender o consumidor. Fica então a partir 
deste trabalho, uma visão de como o consumidor de serviços de análises clínicas de 
Maringá/Pr, escolhe o laboratório no qual realiza exames, e para as organizações o 
conhecimento do comportamento do consumidor quando ele faz sua escolha, e cabe a elas 
direcionar seus esforços de marketing, para que seja a escolhida nesse processo. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 O QUE É MARKETING 

 
Vários autores dissertam a respeito, como Kotler e Armstrong (2007, p.3) descrevem 

que “marketing é administrar relacionamentos lucrativos com o cliente.” Sobre isso Churchill 
e Peter (2010, p.4) relatam que “Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, 
estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideia bens e serviços a fim de criar 
trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.” Seguindo essa ideia Nickels e 
Wood (1996, p.4) afirma que “o marketing não ocorre a não ser que exista uma troca, a ação 
de comercializar ou vender alguma coisa de valor” 

De maneira geral, o marketing só existe quando há uma troca, e que cabe a ele a gestão 
de praticas ao relacionar-se com o cliente para a realização dessa troca, de uma forma que 
gere benefícios para ambas as partes. As organizações e pessoas realizam essas trocas, para 
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satisfazer uma necessidade ou desejo, essa que está ligada as necessidades mais básicas 
humanas; ou um desejo que está ligado a uma necessidade e que pode ser moldado por forças 
externas, tais como o marketing. 

A partir da identificação do desejo ou necessidade, os profissionais de marketing vão 
direcionar seus esforços para a criação de uma solução para eles, que podem evidentes ou 
intrínsecos, Yanaze (2011 p.46) diz “as estratégias de marketing procuram tirar proveito 
dessas necessidades estimulando o consumo de produtos que oferecem. Marketing, como 
vimos anteriormente, não cria necessidades, mas pode desperta-las, colocá-las em evidencia 
de acordo com os objetivos de persuasão.”  

Para satisfazer suas necessidades e desejos as pessoas, adquirem produtos, que para 
Urdan e Urdan (2010) é “tomado em sentido amplo, abarcando bens, serviços, ideias, 
sentimentos e/ou comportamentos”.  Que também é encontrado na literatura de Kotler e 
Armstrong (2003) que diz “um produto é qualquer coisa que possa ser oferecida, a um 
mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. O conceito de produto não se limita a 
objetos físicos”. Ou seja, produto não é somente um objeto tangível, que é um bem, mas 
também algo que seja intangível como um serviço. 

 
Quadro1: Quadro comparativo de definições sobre necessidades e desejos.      

 Kotler e Armstrong Nickels e Wood Churchill e Peter 

Necessidade Situação de privação 
percebida 

Sensação de privação, 
que são satisfeitas de 
maneira variada. 

São coisas necessárias 
asua sobrevivência 

Desejo Formas que as 
necessidades humanas 
assumem quando são 
moldadas pela cultura e 
pela personalidade 
individual. 

Satisfação de uma 
necessidade de 
determinada maneira, de 
acordo com histórico e 
cultura do individuo. 

Incluem bens e serviços 
específicos que vão além 
da sobrevivência. 

Fonte: Autora (2017), adaptado das obras de Kotler e Armstrong (2007);Nickels e Wood (1996) e Churchill  
Peter (2010). 
 

Antes de concluir essa troca de produto, as partes envolvidas avaliam as condições 
dessa troca que é o valor, definido por Urdan e Urdan (2010), como sendo “o julgamento, 
feito pela pessoa ou comprador da empresa, sobre a relação entre bens recebidos, e custos 
incorridos”. Kotler e Armstrong (2003) reforçam a ideia dizendo, “é a diferença entre o que 
ele ganha adquirindo e utilizando o produto e o que gasta para fazer a aquisição”. 

Depois dessa avaliação feita, é realizada a troca, onde existe satisfação ou a 
insatisfação mediante esse processo, onde Kotler e Armstrong (2003) discorrem que “depende 
do que ele percebe sobre o desempenho do produto em relação às suas expectativas. Se esse 
desempenho não corresponder às expectativas do cliente, o comprador ficará insatisfeito. Se 
corresponder, ele ficará satisfeito”.  

Ainda sobre satisfação e insatisfação como valor percebido resultante das trocas os 
irmãos Urdan e Urdan (2010, p.13) trazem a definição que “satisfação [..] é o sentimento 
positivo quando o objeto tem desempenho percebido pelo menos no nível que ele esperava. Se 
o desempenho é inferior à expectativa, resulta insatisfação”. 
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Contudo, os serviços de laboratório de análises clínicas estão ligados às necessidades 
básicas fisiológicas, pois estão relacionadas ao bem estar da saúde, não como um desejo a ser 
realizado, pois as pessoas buscam esse tipo de serviço como prevenção ou manutenção da 
saúde, porém a gestão de marketing deve despertar o desejo no momento da escolha do 
serviço pela sua marca, colocando-a em evidência para realização dessa necessidade, 
buscando criar a satisfação do cliente diante ao serviço prestado. 

 
2.1.1 Composto de marketing 

 
O composto de marketing, foi difundido na primeira metade da década de 1960 por 

norte-americanos, referindo-se aos quatro elementos produto, praça, preço e promoção, que 
estão sobre o controle do gerente de marketing que os manipulam de maneira a correta para as 
necessidades do mercado. 

Produto: refere-se ao que ao que é oferecido ao cliente não tão somente ao produto 
físico, mas também a prestação de um serviço que atenda a sua necessidade ou desejo. 
Churchill e Peter (2010) dividem em três partes: administração de produtos existentes, de 
novos produtos e serviços. A respeito da gestão de produtos Urdan e Urdan (2010, p.30) 
definem “a gestão de produto trata das decisões para conceber, desenvolver, lançar, manter e 
aprimorar produtos que a empresa oferece ao mercado alvo.” 

Praça: refere-se aos canais de distribuição, como os produtos ou serviços são entregues 
no mercado, como esses produtos ficam disponíveis aos clientes, cabe ao gestor de marketing 
encontrar qual melhor lugar, ocasião e forma correta onde encontrá-los. Urdan e Urdan (2010, 
p.31) “A gestão da praça integra fatores relativos ao desenvolvimento e a operação de canais 
de distribuição.” 

Preço: refere-se a quantidade monetária dispensada ou recursos que precisam ser 
dispensado a obtenção daquilo que é oferecido a definição de preço vai muito além de tão 
somente os custos envolvidos na produção daquilo que se oferece, “mas o valor percebido 
pelo mercado-alvo em um produto indica os preços possíveis que por sua vez, balizam os 
custos.” Urdan e Urdan (2010, p.31) 

Promoção: “refere-se a como os profissionais de marketing informam, convencem e 
lembram os clientes sobre produtos e serviços.” Churchill e Peter (2010 p.20), ou seja, a 
definição de promoção está longe de ser não somente de ‘promoções e vendas’, mas o canal 
de comunicação do produto ou serviço ao seu destinatário. 

 
2.2 MARKETING DE SERVIÇOS 

 
Ao se estudar o consumo de laboratórios de análises clínicas, é preciso entender o que 

são serviços, visto que o mesmo se enquadra na prestação de serviços, a seguir alguns 
conceitos são apresentados. 

 
O conceito de serviço é uma ferramenta importante de unificação das pessoas 
envolvidas na tomada de decisão em geral e no atendimento a clientes em 
particular, dentro da organização de serviços, [...] define de certa forma o valor (e 
seus elementos principais) que a empresa de serviço pretende criar e entregar.” 
CORRÊA E CAON (2012) 
 
O conceito de serviços é a preposição do negócio. De uma perspectiva do cliente, é 
o modo pelo qual o cliente percebe os serviços da organização.” JOHNSTON E 
CLARK (2012) 
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Os autores concordam que um serviço está ligado à satisfação de steakholders, que 
cercam a organização. E cabe a organização estabelecer qual tipo de valor pretende passar aos 
que vão consumir esse serviço. Quatro características separam serviços dos bens tangíveis, 
basicamente elas definem o que são serviços, e como o marketing deve trabalhar essas 
diferenças únicas, quais são: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade, e 
perecibilidade. 

 
Quadro2: Quadro comparativo de definições sobre característica de serviços      

 Hoffman e Bateson  Gronroos 

Intangibilidade “Os serviços são desempenhos, ações e 
esforços. Como resultado, eles não 
podem ser vistos, sentidos, degustados 
ou tocados da mesma forma que os 
bens tangíveis”. 

“A essência do serviço, entretanto, é a 
intangibilidade do próprio fenômeno. [...] 
Devido ao alto grau de intangibilidade, é 
normalmente difícil para o cliente avaliar um 
serviço”. 

Inseparabilidade  “o serviço não é uma coisa, mas uma 
serie de atividades ou processos que, 
além de tudo, são produzidos e 
consumidos simultaneamente.” 

“a inseparabilidade entre produção e 
consumo refere-se ao fato de que, enquanto os 
bens são primeiramente produzidos, depois 
vendidos e então consumidos, os serviços são 
vendidos primeiro e então produzido e 
consumidos simultaneamente.”  

Heterogeneidade “refere-se ao potencial para o 
desempenho do serviço variar de uma 
transação de serviço para o seguinte ” 

, “um serviço a um cliente não é exatamente 
este “mesmo serviço” ao próximo cliente”. 

Perecibilidade “os serviços não podem ser guardados; 
a capacidade de serviços não pode ser 
reaproveitada e os próprios serviços 
não podem ser estocados”. 

“não é possível manter estoque, da mesma 
forma que se mantêm de bens.” 

Fonte: Autora (2017), adaptado das obras de Hoffman e Bateson (2003) e Gronroos (1995). 
 

Os serviços são intangíveis, isso dificulta as ações de marketing, pois cada um percebe 
de uma maneira o valor do serviço, pois diferente dos bens tangíveis, os serviços estão mais 
ligados à experiência, difícil de ser atribuído um valor diferente de um produto em si. 

Pelo fato de os serviços serem produzidos e consumidos quase que instantaneamente, 
existe a característica da inseparabilidade, quando não se distancia o processo produtivo do 
consumo, o que dificulta ações na qualidade da produção, que devem ser feitas 
simultaneamente ao consumo. 

A heterogeneidade envolve o processo produtivo, entre pessoas, sejam clientes ou as 
pessoas que oferecem o serviço, que impactam no serviço final, por mais que haja um padrão 
a seguir, os clientes vão receber serviços diferentes.  

Pelas demais características já se tem a ideia de que o serviço não pode ser guardado, 
perecebilidade, não existe uma forma de estocagem de um serviço, principalmente pela 
inseparabilidade, não há como separar o processo do cliente. 
 

Por essas características apresentadas o marketing nos serviços apresenta uma 
roupagem diferente daquelas onde o marketing é responsável pela “venda” do produto, e a 
produção pela fabricação, pois ele tem uma relação muito mais estreita com o processo de 
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produção, com o cliente em si, com os recursos humanos, com o ambiente físico, enfim com a 
organização como um todo. 

 
2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 
Comportamento do consumidor é um dos desdobramentos de marketing que estuda os 

porquês que as pessoas ou organizações compram, sobre isso Solomon (2011, p.33) disserta 
“é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 
usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas 
necessidades e desejos” 

Durante o processo de compra, o comprador a todo o momento é influenciado de 
maneira externa e interna, nesse sentido é preciso entender os motivos que levam, Limeira 
(2008, p.8) define comportamento do consumidor “como um conjunto de reações ou respostas 
dos indivíduos a determinado estímulos, os quais decorrem de fatores pessoais, ambientais, 
situacionais e de marketing.” Tudo isso é parte de um processo de decisão de compra que será 
abordado a seguir. 

Quando o consumidor realiza uma compra ele está buscando a resolução de um 
problema. Quando ele percebe essa necessidade é que começa o processo de decisão de 
compra. Churchill e Peter (2012) dividem esse processo em 5 etapas que são reconhecimento 
da necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e 
avaliação do pós-compra.  

Solomon (2011) disserta que são quatros passos para a realização da compra que são: 
reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, e escolha do 
produto. Porém ela ainda diz que “naturalmente, depois de tomarmos uma decisão, seu 
resultado afeta o passo final do processo, em que a aprendizagem ocorre com base no quanto 
a escolha funcionou.” 

Contudo, podemos notar nas definições que são cinco etapas que serão descritas: 
1) Reconhecimento da necessidade/ problema: Gianesi e Corrêa (1994, p. 70) 

dissertam “o consumidor identifica uma necessidade quando sente uma discrepância entre seu 
estado atual e o estado desejado. Essa identificação pode ser gerada por estímulos internos ao 
próprio consumidor ou externos (ambientais)”. Sobre o assunto Solomon (2011) relata 
“quando passamos por uma diferença significativa entre nosso atual estado  de coisas e alguns 
que desejamos.” 

O consumidor então identifica essa necessidade de coisas que desejam e então o 
marketing trabalha para que essas necessidades/desejos sejam atendidas. Churchil e Peter 
(2012, p.150), dizem "quando os consumidores percebem que têm uma necessidade, o 
impulso interior para atende-la é chamada motivação. Os profissionais  de marketing precisam 
saber o que motiva os consumidores, para que possam atender essas motivações.  

2) Busca de informações: Depois de identificada a necessidade o consumidor passa 
para a segunda fase que é a busca de informações que Solomon (2011, p.337) define sendo 
“processo pelo qual o consumidor pesquisa o ambiente a procura de dados adequados para 
tomar decisão razoável.”  

Essa busca por informações vem de variadas fontes Gianesi e Corrêa (1994) 
classificou quatro grupos de fontes: pessoais – família, amigos e outros; comerciais -
propaganda, vendedores e outros; publicas – comunicação de massa, organização de 
consumidores; experimentais – exame e experiência de uso. 

3) Avaliação das alternativas: Passada a busca de informações é feita a avaliação das 
alternativas. 
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Com base nas informações coletadas, os consumidores identificam e avaliam 
maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. Em geral, essa etapa de 
avaliação de alternativas envolve a decisão  de quais recursos  ou 
características são importantes e da identificação de qual desses recursos ou 
características cada alternativa oferece. CHURCHILL E PETER (2012) 
 

Gianesi e Correa (1994, p.71), falam sobre avaliação de serviços, “é bem mais difícil 
do que a avaliação de produtos, principalmente em função do caráter intangível dos 
serviços.”, ou seja, com as informações que foram obtidas é feita uma avaliação, mas nem 
sempre é tão fácil pela característica daquilo que se adquiri. 

4) Decisão de compra ou escolha do produto: é quando o cliente decide pela compra 
ou não do que se avalia Churchill e Peter (2012) classificam a decisão de compra em três 
tipos: rotineira, limitada e extensiva. 

Rotineira que tem baixo envolvimento do consumidor na compra, poucas opções de 
marca, vendedores e características de produtos avaliados, fontes internas de consulta e o 
tempo investido é o mínimo possível. Limitada que tem moderado envolvimento do 
consumidor na compra, varias opções de marca, vendedores e características de produtos 
avaliados, fontes internas e algumas externas de consulta e o tempo investido é pouco. 
Extensiva que tem alto envolvimento do consumidor na compra, muitas opções de marca, 
vendedores e características de produtos avaliados, algumas fontes internas, de consulta e 
muitas externas, e o tempo investido é muito. 

5) Avaliação do pós compra: depois da compra realizada o cliente faz uma avaliação 
da sua experiência de compra se ela satisfez a sua necessidade ou desejo,  Gianesi e Correa 
(1994, p.72), nos dá uma definição sobre pós compra em serviços porém a mesma é valida 
para produtos e bens de consumo, sobre isso  relatam “o comportamento do consumidor  após 
a compra do serviço de pende de seu grau de satisfação com resultado. Quanto mais satisfeito 
com o serviço estiver o consumidor , maior será a probabilidade de repetição da compra.”  

 
2.4 O MERCADO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 
 
O Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), que são modalidades prestação 

serviços na área da saúde, constituídos por serviços como análises clinicas, fisioterapias, 
ultrassonografias, eletrocardiogramas, quimioterapias, diálise e outros que auxiliam no 
esclarecimento ou na realização de procedimentos terapêuticos, que “registra a oferta dos 
serviços, sejam eles próprios, terceirizados ou contratados dentro ou fora do estabelecimento 
de saúde, segundo a modalidade financiadora (SUS, Particular ou Planos de Saúde), por 
especialidades selecionadas.” 

Partindo da publicação do IBGE: Estatísticas da saúde : assistência médico-sanitária 
2009, podemos obter alguns dados estatísticos a respeito das SADTs, onde é possível observar 
o bom momento do setor de prestação de serviços de saúde onde “foram entrevistados 19 294 
estabelecimentos de SADT, correspondendo a um aumento de 32,9% entre os anos de 2005 e 
2009. O setor privado respondeu por 90,8% destes estabelecimentos.” 

Segundo a pesquisa os SADTs aumentaram o percentual de contribuição no total de 
estabelecimentos, entre 2005 e 2009, que passou de 18,9% para 20,5%. E ainda tais serviços, 
quase em sua totalidade privados (90,8%), vêm apresentando altos índices de crescimento, 
com maior intensidade no setor público, que ampliou sua participação de 7,6%, em 2005, para 
9,2%, em 2009. 

A partir dos dados do IBGE, pode-se notar uma crescente participação no mercado nos 
últimos anos, no que se refere à prestação de serviços de saúde, com importante ênfase nas 
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análises clínicas que ainda no mesmo texto, relata-se “De uma forma geral, os SADTs mais 
informados pela pesquisa, sem considerar o de imunização, foram os de análises clínicas, 
fisioterapia, eletrocardiografia, ultrassonografia e radiologia médica”, ou seja, nota-se dai 
como as análises clínicas tem crescido a participação de mercado de saúde, e a relevância que 
as mesmas possuem em um diagnostico médico, que é citado pela SBPC: 

 
Através da realização de exames laboratoriais, a Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial fornece informações ao médico, de modo a proporcionar-lhe os 
meios necessários para atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento, 
prognóstico e acompanhamento das enfermidades em geral. Para atingir esse 
propósito, o médico depende, essencialmente, da rapidez, precisão e exatidão 
dos valores fornecidos pelo laboratório de sua confiança.” Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica - Medicina Laboratorial. 
 

Segundo Martins (2014) o setor de medicina diagnóstica está dividido em três 
principais tipos de atendimento: Ambulatorial que prestam serviços fora de hospitais e 
consultórios médicos; hospitalar que são parcerias feitas para a realização de exame dentro do 
ambiente hospitalar, e apoio laboratorial que são laboratórios que prestam serviços para outros 
laboratórios. Neste trabalho foi objeto de estudo, o atendimento laboratorial, onde os clientes 
vão buscar atendimento fora do ambiente hospitalar. 
 
 
3 METODOLOGIA 
 

O trabalho em questão teve como primeiro passo uma pesquisa bibliográfica, de 
acordo com Severino (2007, p.122) “é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisa anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos e teses 
etc.”. Além dessas, foram utilizadas fontes secundarias, como textos da internet de cunho 
acadêmico, sobre o assunto Severino (2007, p.136) relata “A internet, rede mundial de 
computadores, tornou-se uma indispensável fonte de pesquisa para os diversos campos do 
conhecimento.” 

Ao termino da pesquisa bibliográfica optou-se pela pesquisa de campo que segundo 
Andrade (2007, p.117) “a pesquisa de campo é assim denominada porque a coleta de dados é 
efetuada “em campo”, onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, uma vez que não 
interferência do pesquisador sobre eles”. De maneira a tornar o estudo viável, tornou-se 
necessário a coleta de dados por amostra aleatória simples, que segundo Roesch (2009, p.139) 
“de modo que cada membro da população tenha a mesma chance de ser incluído na amostra.” 

Como instrumento de coleta de dados a pesquisa utilizou-se de questionário, que 
segundo Lakatos e Marconi (1985, p.179) “questionário é um instrumento de coleta de dados, 
constituído por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador”, possui questões fechada dicotômicas que as autoras definem 
como sendo “aquelas que os informantes escolhem suas respostas entre duas opções: sim ou 
não.”, e de múltipla escolha definhada como “perguntas fechadas mas que apresentam uma 
series de possíveis respostas.” e ainda uma questão aberta que as autoras ainda definem como 
sendo “ as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e 
emitir opiniões.” 
O presente estudo tem cunho quantitativo que busca avaliar resultados, de maneira que 
delimite o trabalho e característica descritiva, que mostra  informações sobre a amostra 
estudada. No que diz respeito à análise quantitativa podemos encontrar a seguinte definição: 
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            “Na análise quantitativa como relata Oppenheim (1992, 
p.157), “...podem-se calcular médias, computar percentagens, 
examinar os dados para verificar se possuem significância 
estatística, podem-se calcular correlações, ou tentar varias 
formas de análises multivariadas, como regressão múltipla ou 
análise fatorial. Estas análises permitem ‘extrair sentidos dos 
dados’, ou seja, testar hipóteses, comparar resultados para 
vários subgrupos, e assim por diante”.(ROESCH 2009) 

 
Participaram da pesquisa 80 respondentes entre setembro e outubro do corrente ano, 

na cidade de Maringá/PR. Os dados obtidos foram tratados através de tabulação, analisados e 
interpretados. Dispostos através de gráfico e tabelas para facilitarem o entendimento e ilustrar 
melhor o contexto. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
A pesquisa foi realizada na cidade de Maringá/Pr, aplicada entre os meses de setembro 

e outubro de 2017. Contou com a participação de 80 respondentes, o método de escolha da 
amostra foi aleatória simples, onde todos tinham a mesma chance de participação.  

Os respondentes possuem idade entre 18 e 59 anos, onde 63% disseram possuir ensino 
superior, 35% ensino médio completo e apenas 2% possui ensino fundamental completo. 
Entre os entrevistados 80% foram do gênero feminino e 20% do gênero masculino. As 
profissões encontradas entre os entrevistados foram: Auxiliar de serviços gerais, costureiro, 
empresário, professor, estudante, farmacêutico, bancário, encarregado de RH, assistente 
administrativo, contador, chefe de divisão de assistência, agente administrativo, auxiliar de 
produção, auxiliar de creche, técnico em enfermagem, inspetor de qualidade, atendente de 
farmácia, líder de setor, auxiliar administrativo, auxiliar jurídico, administrador, líder de 
produção, autônomo, confeiteiro, operador de callcenter, gastrônomo, porteiro, gerente geral 
bancário, secretario, auxiliar de oftalmologista, consultor de vendas e instrumentador 
cirúrgico. 

Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), até dezembro de 2016, 
existiam 47.740.783 beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem 
odontologia no Brasil, em março de 20017 esse número foi para 47.606.341. Na amostra 
pesquisada, entre os entrevistados encontrou-se uma porcentagem de 67% para pessoas que 
possuem plano de saúde, e 33% que afirmaram não ter plano de saúde. Daqueles que possuem 
plano de saúde: 77% possuem há mais de 5 anos, 15% há 3 anos, 4% há 2 anos e 7% possuem 
há 1 ano. 

Logo após as questões de controle que descreve o perfil da amostra, iniciam-se as 
questões objetivas, que são pertinentes ao estudo. A seguir questionou-se quantos laboratórios 
de análises clínicas o entrevistado conhecia na cidade de Maringá/Pr e em quantos 
efetivamente havia realizado exames laboratoriais, os dados são apresentados a seguir na 
tabela: 

 
Tabela 01: Distribuição de conhecimento de estabelecimentos em Maringá/Pr de análises clínicas e 
efetivação de realização de exames nos mesmos. 
Quantidade de 
laboratórios 
conhecidos 

Realização de exames efetivamente em% Laboratórios 
conhecidos em 
% 

 01 02 03 04 ou mais  
01 100% - - - 16% 
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02 43% 57% - - 18% 
03 12% 56% 36% - 31% 

04 ou mais 04% 32% 39% 25% 35% 
TOTAL     100% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2017. 
 
A partir dos dados apresentados na tabela, podemos observar que dos entrevistados, 

16% realizaram em apenas um laboratório; 18% conhecem dois e 57% desses, realizaram nos 
dois; 31% conhecem pelo menos três laboratórios, onde 36% desse total realizaram nos três, 
56% em dois e 12% em apenas um; 35% conhecem quatro, mas apenas 25% efetivamente 
realizaram nos quatro, 39% em três, 32% em 2 e apesar de conhecer quatro laboratórios,  4% 
disseram ter realizado em apenas um. Contudo podemos concluir que, quanto mais os 
respondentes conhecem laboratórios, mais experiências em diversos deles foram feitas. Por 
fim 66% dos entrevistados conhecem ao menos três laboratórios e em sua maioria possuem 
experiência em três deles. 

O fato de o consumidor conhecer e ter experiência de compra em mais de um 
laboratório, é importante durante o processo de avaliação de alternativas, visto que, quanto 
maior o numero de estabelecimentos conhecidos, mais experiências de compra ele possui, 
trazendo mais opções para a avaliação de alternativas.  

A seguir foi investigado há quanto tempo haviam realizado exames laboratoriais onde 
observa -se que 56% realizaram exames nos últimos 6 meses o que faz com que a experiência 
de compra de serviços laboratoriais esteja mais recente na memoria, fazendo com que os 
aspectos levados em conta no momento da escolha, sejam recordados mais facilmente. 
Seguindo encontramos 27% de realização no ultimo ano e 03% nos últimos dois anos e 14% 
realizaram exames a mais de três anos, o que torna menos recente a experiência de compra. 

Sobre os motivos que levaram a realizar exames foram encontrados os seguintes 
dados, dentre as alternativas 78% fizeram por prescrição médica de rotina, 16% já fazem 
acompanhamento médico, 02% estiveram internados e apenas 4% fizeram sem prescrição 
médica, ou seja, somando os três primeiros motivos encontramos um total de 96%, mostrando 
assim que realizaram exames por necessidade, pois houve uma prescrição do médico, seja por 
rotina, acompanhamento, ou a eventualidade de estar internado. Somente 4% fizeram sem 
prescrição, ou seja, desejo de realização de exames, pois não havia de fato uma necessidade, 
porque não houve busca médica. Ainda sobre esse aspecto, encontramos os dados sobre a 
realização exames sem prescrição médica no ultimo um ano e 16% afirmaram que sim, 
realizaram sem prescrição; e 84% que não realizaram sem prescrição médica. 

 Sobre a ultima vez que realizaram exames, apenas 17% dos entrevistados disse ser a 
primeira vez que estavam realizando seus exames naquele laboratório, e 83% disseram que 
não era a primeira vez, desses 70% afirmaram sempre fazer nesse laboratório, ou seja, existe 
ai uma fidelização desse cliente, pois o mesmo repete a compra do serviço de análises clínicas 
no mesmo laboratório. 

Nesta fase da pesquisa, foram elencados alguns fatores que poderiam ser levados em 
consideração no momento de escolha do laboratório, nessa questão excepcionalmente, 
poderiam ser assinaladas mais do que uma alternativa, (ainda assim alguns respondentes 
marcaram somente um fator), pois no momento de avaliação das alternativas podem-se 
observar vários aspectos, que os laboratórios podem oferecer. 

 
Tabela 02: Distribuição dos fatores que são levados em consideração no momento de realização 

dos exames. 
Fator proposto Fator levado 

em consideração (%) 
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Rapidez na entrega dos resultados 10% 
Preço 6% 
Localização 21% 
Atendimento na recepção 9% 
Atendimento na coleta 13% 
Confiança nos resultados 28% 
Limpeza e organização 13% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2017. 
 
A partir dos dados da tabela, podemos concluir que fatores como confiança nos 

resultados e localização são os que tiveram maior significância na escolha, seguidos de 
atendimento na coleta; limpeza e organização; e rapidez na entrega de resultados. 
Atendimento na recepção e preço são fatores que tem menor grau de importância na escolha 
do laboratório. Além desses fatores que foram propostos e estão na tabela, um respondente fez 
menção por escrito que escolhe aquele laboratório que atende seu plano, tornando assim 
limitada a sua escolha, no qual ele não leva em consideração esses fatores.  

Foram também propostos os mesmos fatores, porém somente uma alternativa poderia 
ser indicada como decisiva durante o processo de escolha, para melhor interpretação é 
apresentado o gráfico: 

 
Gráfico 01: Fator decisivo na escolha do laboratório 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2017. 
 

         Sobre a decisão de compra com mais de 50% o fator principal que é levado em conta no 
processo é confiança nos resultados, seguido de localização com 19% e 10% rapidez na 
entregados resultados. Os demais fatores apresentam pequenas porcentagens: preço e 
atendimento na coleta com 05% cada; limpeza e organização com 03%; e atendimento na 
recepção apenas com 01%. Assim como na pergunta anterior além desses fatores que foram 
propostos e estão no gráfico, um respondente fez menção por escrito que escolhe aquele 
laboratório que atende seu plano, tornando assim limitada a sua escolha, no qual ele não leva 
em consideração esses fatores. 

Outro ponto estudado foi como conheceu o laboratório no qual realizou os últimos 
exames, com as seguintes opções: pela internet; recomendação médica; sozinho; tv, revista ou 
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jornal; familiares e amigos e outros. Mas somente foram marcadas as seguintes opções: 
recomendação médica que obteve 37%; sozinho 16%; familiares e amigos 26% e outros 21%. 
A partir desses dados podemos notar que grande parte dos entrevistados buscou ser atendido 
por laboratórios no qual os médicos recomendam que sejam feitos seus exames, seguido de 
recomendação de familiares e amigos, ou seja, durante a busca de informações os fatores que 
mais influenciam a decisão de compra de serviços de laboratórios de análises clínicas, são 
médicos e familiares. 

Sobre a avaliação da compra do serviço, foi investigado como o consumidor se sentiu 
em relação a ultima experiência de realização de exames laboratoriais 87% dos entrevistados 
disseram estar satisfeitos em relação aos serviços prestados, 4% disseram sentir-se indiferente 
e 4% disseram ficar surpreendido; 03% sentiram-se decepcionado e apenas 02% insatisfeito. 

Também sobre o pós-compra, foi-se utilizada uma questão aberta, na qual os 
respondentes poderiam relatar se tiveram algum tipo de experiência negativa, em laboratórios 
de análises clínicas em qualquer momento da vida, as respostas encontradas foram 
organizadas abaixo: 

 
Tabela 03: Dados quanto à experiência negativa em algum laboratório 

Fator de experiência (%) 

Atendimento na recepção 17% 
Atendimento na coleta 50% 
Problemas com resultados 11% 
Estrutura, limpeza e organização 22% 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora, 2017. 
 
Nesta tabela, observou-se que metade das respostas encontradas, tiveram 

principalmente experiências negativas durante a coleta, como citado por um respondente: 
“Sim, levei meu filho que na época tinha menos de dois anos para fazer coleta em uma 
unidade que se diz referencia em atendimento infantil. A pessoa que foi colher não tinha 
experiência necessária. Meu filho foi furado três vezes. Foi super traumático. A partir de 
então, evito levá-lo neste local”. Seguindo o fator de estrutura, limpeza e organização aparece 
com 22%, relatado assim: “Sim, a falta de higiene, muito sujo, paredes, chão ...”. Seguido por 
17%, os pesquisados disserem ter encontrado experiência negativa no atendimento na 
recepção, foram encontradas respostas como: “Sim, e foi horrível, as pessoas devem ser mais 
atenciosas e compreensivas com os outros, todo dinheiro é igual (papel)”. Por fim apenas 11% 
disseram ter experiência negativa quanto aos resultados dos exames laboratoriais, onde uma 
das respostas quanto a esse quesito foi: “Sim, resultado de exame trocado”. 

Apesar da pergunta ser direcionada a más experiências, tiveram também relatos de 
bom atendimento como: “Não, fui super bem atendida” e “Olha acho que não, mas sempre um 
laboratório limpo e as recepcionistas te atenderem bem, já tá bom” As demais respostas foram 
não.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante ao estudo realizado, concluiu-se que os consumidores do serviço de análises 

clínicas, reconhecem a necessidade de realização de exames através de prescrição médica, e 
buscam as informações a respeito das possibilidades de compra através da indicação do 
próprio médico, ou através de amigos e familiares como propõe Gianesi e Corrêa. A avaliação 
das alternativas é feita, através da própria experiência na qual o cliente possui ao conhecer 
diversos estabelecimentos que prestam o serviço na cidade, e a confiança que tem nos 
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resultados emitidos pelo laboratório em questão, além de localização, proposto pelos 4P’s do 
composto de marketing, que é um fator importantíssimo para qualquer organização. A decisão 
de compra é limitada, caracterizada pela confiança nos resultados, pois tem moderado 
envolvimento do consumidor na compra, várias opções, fontes internas e algumas externas de 
consulta e o tempo investido é pouco. Por fim, de maneira geral os clientes têm-se sentidos 
satisfeitos em relação ao serviço que buscavam, apesar de possuírem algumas experiências 
negativas, principalmente quanto a coleta; e estrutura, limpeza e organização do espaço. 
Grande parte dos clientes voltam a repetir os exames, no mesmo laboratório. 

Com isso, cabe aos gestores das organizações que querem excelência, oferecer 
capacitação aos funcionários referente ao atendimento, pois o processo produtivo não se 
distancia da compra, inseparabilidade, por mais heterogêneo que um serviço possa ser, ainda 
assim procurar manter um padrão a ser seguido, afim de diminuir os erros e aumentado assim 
consequentemente a satisfação do cliente. Pela característica da intangibilidade é necessário 
buscar melhores instalações, onde exista um boa localização e manter uma boa aparência em 
relação a limpeza e organização das unidades de trabalho, a fim de tornar-se mais tangível o 
serviço. E, além disso, procurar desenvolver no cliente o desejo de realização se exames, 
através da criação de “produtos”, que o cliente possa consumir sem a prescrição do médico, 
mas ainda assim reafirmar a importância da avaliação médica dos resultados das análises. 

Por tanto vemos que o trabalho concluiu seu objetivo proposto, de identificar quais os 
fatores que influenciam a escolha e a decisão de compra de serviços de laboratório de análises 
clínicas, através dos dados relatados. Apesar das limitações encontradas a respeito de pouca 
literatura pertinentes ao tema de comportamento do consumidor de serviços de laboratórios de 
análises clínicas, e a falta de estudos anteriores sobre o tema proposto. 

Como sugestão para estudos posteriores, pode-se ter como método de estudo 
entrevistas, onde o entrevistado pode contar em maiores detalhes suas experiências, além do 
fato de possuir mais riqueza de detalhes que podem agregar mais fatores a pesquisa, também 
conhecer pontos negativos que podem não ter sido citados. Outra sugestão, a fim de 
complementar esse estudo, é buscar entender quais motivos levam os médicos a 
recomendarem um laboratório especifico, e o que os gestores podem fazer para se tornar essa 
organização indicada. 
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RESUMO 
 
 
O seguinte artigo apresenta um estudo sobre como a relação entre o senso de 
responsabilidade, o processo de comunicação e o desempenho no trabalho estão interligados, 
e como isso pode ser prejudicial se houver falhas em algum desses processos. Foi realizado 
uma pesquisa quantitativa com o intuito de analisar como o senso de responsabilidade, 
possivelmente, afeta no desempenho do trabalho e como a comunicação interpessoal implica 
nesse processo. A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento com 409 pessoas que 
trabalham em empresas de diversos setores de negócios da região de Maringá. A análise foi 
efetuada com o método de correlação de Pearson. Os resultados indicaram que os 
funcionários que apresentaram maior senso de responsabilidade, e trabalham em organizações 
com processos de comunicação interna bem estruturados, obtêm um maior desempenho no 
trabalho. Essa pesquisa contribui para uma melhor compreensão do comportamento dos 
indivíduos nas organizações, e quais condições contextuais uma organização pode promover 
para alcançar seus objetivos de forma mais eficiente. 
 
Palavras-chave: Senso de responsabilidade. Desempenho. Trabalho e comunicação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



394 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

394 

1 INTRODUÇÃO  
 
O presente trabalho busca examinar como o senso de responsabilidade do funcionário 

e a comunicação interna afetam o desempenho no trabalho. O senso de responsabilidade é um 
requisito fundamental para os funcionários para todas as empresas, pois chegar sempre no 
horário, fazer tarefas de sua responsabilidade, nunca faltar ao trabalho e cumprir as normas da 
empresa são essenciais no desempenho do trabalho. O processo de comunicação, por sua vez, 
também exerce um papel contingencial no cumprimento do desempenho, pois tanto a 
comunicação formal quanto informal pode afetar sobre o senso de responsabilidade do 
indivíduo. 

O senso de responsabilidade, segundo Saldanha et al. (2007, p. 40) é compreendido 
como “o senso de contenção e sentido prático. Indivíduos com alta responsabilidade são 
zelosos e disciplinados, apresentando características como honestidade, engenhosidade, 
cautela, organização e persistência”. O processo de comunicação consiste na gestão das 
interações entre todos os elementos que revelam interesse numa determinada organização 
(SCHOLES, 1997). O desempenho no trabalho “[...] é um constructo comportamental, isto é, 
uma ação ou conjunto de ações realizadas pelo indivíduo e que contribuem para o alcance de 
objetivos organizacionalmente relevantes” (BENDASSOLLI, 2012, p. 172). 

A literatura sobre comportamento organizacional corrobora com a noção de que um 
alto senso de responsabilidade afeta positivamente no desempenho dos funcionários 
(DESSEN; PAZ, 2010; NETO et al.; 2012). Também há evidências de que um ambiente 
organizacional com uma comunicação interna eficiente ajuda em um melhor desempenho no 
trabalho (BOVÉE; THILL, 2013; SILVA, 2016). Embora esse conhecimento seja consolidado 
na literatura, ainda não se sabe como o senso de responsabilidade do funcionário e a 
comunicação interna atuam conjuntamente para afetar o desempenho no trabalho. Nesse 
aspecto, este artigo tem por objetivo como o senso de responsabilidade afeta no desempenho 
do trabalho junto com a comunicação no processo. 

No trabalho foram destacados alguns aspectos importantes de estudos de pesquisa 
sobre o senso de responsabilidade e o desempenho do trabalho e o benefício que esses fatores 
trazem para o resultado da organização. O trabalho está estruturado com um referencial 
teórico, onde será apresentado mais informações de forma mais detalhada sobre as 3 
variáveis. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 SENSO DE RESPONSABILIDADE 
 

Senso de responsabilidade ou conscienciosidade, surgiu na psicologia com o modelo 
de cinco fatores “Big five”, e foi usado para identificar e medir traços de personalidade. Esse 
modelo foi desenvolvido entre as décadas de 1920 e 1930 com base em diversos estudos que 
visavam analisar termos descritivos de traços de personalidade e com o objetivo de responder 
a seguinte questão: quais os principais fatores em que as pessoas variam? (DESSEN e PAZ, 
2010, p. 550). 

 
Este instrumento conta, com os seus 10 itens agrupados em cinco dimensões: 
extroversão (afetividade positiva, energia, entusiasmo, actividade, 
assertividade e sociabilidade), neuroticismo (afetividade negativa, 
nervosismo, ansiedade, tristeza e tensão), amabilidade (altruísmo, afeto, 
confiança, modéstia e simpatia), conscienciosidade (constrangimento, 
controlo de impulsos, pensar antes de agir, atrasar gratificações, seguir 
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normas e regras, planificar, organizar e priorizar tarefas) e abertura à 
experiência (originalidade e mente aberta) (GOMES, 2016, p. 28). 
 

Gomes (2016, p. 55) caracteriza a conscienciosidade como “uma atitude positiva e 
uma elevada motivação para o trabalho”. Silva et al. (2007) complementa sobre 
conscienciosidade. 

 
A Conscienciosidade refere-se ao senso de contenção e sentido prático. 
Indivíduos com alta responsabilidade são zelosos e disciplinados, 
apresentando características como honestidade, engenhosidade, cautela, 
organização e persistência. Já os que possuem baixa responsabilidade são 
relaxados e sem ambição. Possivelmente, são mais distraídos e até mesmo 
preguiçosos, sendo facilmente desencorajados a cumprir uma tarefa (SILVA 
et al., 2007, p. 40). 
 

Por fim, “a realização ou conscienciosidade agrupa características que se relacionam 
com a responsabilidade e a honestidade de um lado e a negligência e irresponsabilidade de 
outro” (DESSEN e PAZ, 2010, p. 551). 

Sobre o senso de responsabilidade nas empresas, “é importante o profissional saber 
que esse é um requisito mínimo que ele deve ter e jamais deve ser citado como um 
diferencial” (PARA..., 2017, p. 1). Veridiano (2011, p. 1) comenta que o senso de 
responsabilidade é manifestado por vários comportamentos do funcionário como “chegar no 
horário, realizar tarefas de sua responsabilidade e nunca faltar ao trabalho são apenas 
requisitos básicos para ser visto com bons olhos pela liderança, mas não servem como 
argumento, por exemplo, para ganhar mais”. 
 
2.2 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 
 

A palavra comunicação provém do latim “communis” que significa comum (REGO, 
2013 apud Assunção, 2015, p. 4). 

O processo de comunicação surge através de várias teorias como exemplifica. 
 
Por exemplo, Bullet theory ou mass communication research conhecida 
como teoria da propaganda. O uso de elementos como Estímulo, Resposta e 
Reforço, denota aproximação com a “psicologia behavorista” presente na 
Teoria Hipodérmica de Harold Lasswel de dimensão funcionalista (SILVA, 
2016, p. 308). 
 

Sobre o conceito do processo de comunicação, segundo Assunção (2015, p. 4) 
“consiste na gestão das interações entre todos os elementos que revelam interesse numa 
determinada organização”. 

A comunicação é o “[...] conjunto de conhecimentos (linguísticos, psicológicos, 
antropológicos, sociológicos, filosóficos, cibernéticos, etc.,) relativos ao processo de 
comunicação [...]” (SILVA, 2016, p. 309). 

Oliveira (2013, p. 214) explica que “a comunicação formal se constitui dos processos 
intencionais, planejados e estruturados a partir dos objetivos, princípios e interesses da 
organização materializados em ações comunicacionais” e sobre a comunicação informal, a 
autora considera as “manifestações espontâneas que ocorrem independentemente da estrutura 
formal” (OLIVEIRA, 2013 p. 214). 

Em uma empresa Kunsck: 
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Compreende a comunicação organizacional como o somatório de todas as 
atividades de comunicação da empresa. Identificam-se as seguintes vertentes 
na comunicação organizacional: comunicação institucional, comunicação 
mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa 
(KUNSCK, 2003 apud CARNIELLO, 2013, p. 202). 
 

Lupetti (2007 apud CARNIELLO, 2013, p. 202) complementa, “que juntas permitem 
estabelecer diálogo constante com todos os públicos da empresa, em uma perspectiva de 
superação da perspectiva tática da comunicação para a perspectiva estratégica, visão que tem 
se consolidado nas últimas décadas”. 

Na visão de Silva (2016, p. 310) na indústria “a comunicação visa aproximar as 
informações consideradas essenciais ao desempenho das atividades de qualquer sujeito, sobre 
processos específicos no contexto do fluxo interno da informação”. 

Sobre a importância da comunicação nas organizações, “diante das exigências do 
mercado, transformações e mudanças rápidas, a comunicação integrada assume grande 
importância para a sobrevivência e competitividade das organizações” (TAVARES e 
LIMONGI, 2010, p. 4). 
 
2.3 DESEMPENHO NO TRABALHO 
 

Sobre as primeiras teorias sobre o desempenho Bendassolli diz que: 
 
O primeiro modelo, proposto inicialmente por Campbell (1990), é um dos 
mais referenciados. O autor define desempenho como um comportamento ou 
ação relevante para os objetivos da organização, e que pode ser mensurado 
em termos de níveis ou margens de contribuição com esses objetivos 
(BENDASSOLLI, 2012, p. 175). 
 

Desempenho no trabalho tem “é um constructo comportamental, isto é, uma ação ou 
conjunto de ações realizadas pelo indivíduo e que contribuem para o alcance de objetivos 
organizacionalmente relevantes” (BENDASSOLLI, 2012, p. 172). 

Bendassolli (2012, p. 173) ainda acrescenta que o “resultado não é desempenho, mas 
estados ou condições de pessoas ou coisas que são modificados pelo desempenho [...], isso 
significa que o resultado pertence às consequências do desempenho”. 

Em uma empresa segundo Neto et al. (2012, p. 22) “o desempenho positivo depende 
da responsabilidade compartilhada entre o nível gerencial e seus colaboradores e que pode, 
por consequência, promover o alcance da estratégia organizacional”. Os autores ainda 
argumentam que um maior desempenho pode ser obtido quando a liderança é suportada pela 
cultura organizacional, o que contribui para a redução do absenteísmo e turnover. 

 
 

3 HIPÓTESES DE PESQUISA 
 
Nessa seção, apresenta-se as hipóteses de pesquisa. A primeira hipótese examina a 

relação entre o senso de responsabilidade e o desempenho no trabalho. A segunda hipótese 
examina como comunicação interna exerce efeito sobre a relação entre senso de 
responsabilidade e o desempenho no trabalho. 

 
3.1 EFEITO DO SENSO DE RESPONSABILIDADE SOBRE O DESEMPENHO DO 
TRABALHO 
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Quanto maior o nível de senso de responsabilidade maior a tendência de ser mais 
motivado e ter mais atitudes positivas relacionadas ao trabalho, assim ocasionando maior 
desempenho no trabalho. 

 
De uma forma global, indivíduos que possuem altos níveis de 
conscienciosidade são colaboradores motivados e com atitudes positivas em 
relação ao trabalho, também são trabalhadores que demonstram capacidade 
de funcionar e desenvolver-se de uma forma produtiva e que conseguem 
terminar as suas tarefas mais rapidamente, surgindo por isso como preditor 
geral do desempenho no trabalho (GOMES, 2016). 

 
A relação de senso de responsabilidade sobre o desempenho no trabalho é citada na 

pesquisa de Dessen e Paz (2010). Os autores destacam que a relação positiva entre o 
engajamento e bem-estar no trabalho aumenta quanto mais consciencioso o indivíduo se 
percebe. Ou seja, aqueles que identificam a ideologia da organização de forma mais forte, 
lutam e persistem por ela, e sentem-se bem ao desempenhar o trabalho que desenvolvem 
naquela organização (DESSEN; PAZ, 2010, p. 555). No mesmo sentido, Neto et al. (2012) 
descobriram que senso de responsabilidade aumenta o desempenho de trabalhadores 
comprometidos. 

Portanto, sugere-se que: 
 
H1: O senso de responsabilidade do funcionário tem relação positiva com desempenho no 
trabalho. 

 
3.2 EFEITO MODERADOR DA COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

A conscienciosidade é adquirida a partir de uma comunicação interna clara e efetiva 
dentro do ambiente organizacional, gerando deste modo um desempenho qualitativo por parte 
dos colaboradores, ou seja, quanto maior a comunicação, maior será o senso de 
responsabilidade, resultando em um maior desempenho.  

Para Bovée e Thill (2013), “a comunicação interna é caracterizada como um 
mecanismo que possibilita a troca de informações e ideias ao nível interno de uma 
organização”. Na mesma linha de pensamento, Vercic, Vercic e Sriramesh (2012) consideram 
que “a comunicação interna é caracterizada pela ambição (a partir da visão, missão e 
estratégia) de partilhar informação de forma sistemática, coordenada e eficiente entre toda a 
estrutura organizacional”. 

Porque a comunicação interna permite a troca de informações dentro da organização, 
especificamente informações sistemáticas a respeito da visão, missão e estratégias da 
empresa, propõe-se que o senso de responsabilidade terá um efeito maior sobre o desempenho 
do trabalho quando a empresa possui uma comunicação interna eficiente (vs. ineficiente) 

Portanto, sugere-se que: 
 
H2: O efeito positivo do senso de responsabilidade do funcionário sobre o desempenho no 
trabalho será maior quando a empresa tiver uma comunicação interna mais efetiva. 
 
 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Nessa seção faz uma descrição dos procedimentos metodológicos percorridos para a 

realização do estudo. Dada a natureza do objetivo do estudo (relação entre variáveis) optou-se 
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por uma análise quantitativa, em que as hipóteses podem ser testadas em um recorte de uma 
determinada população (HAIR ET AL., 2009). 

Escolheu-se para a amostra diferentes ramos de atividade para ser aplicada a pesquisa 
para que pudesse ter uma análise mais ampla e não predominante em apenas em um setor. 

A pesquisa foi aplicada in loco com os respondentes e por meio de um formulário 
online no Google Docs, distribuído apenas para residentes na região de Maringá. 

A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento com questionário estruturado 
aplicado aos funcionários de empresas por meio de estudos já validados na literatura, 
conforme destacado na Tabela 1. As questões foram dispostas de forma que a obtenção das 
respostas se deu por meio de escala likert de 7 pontos, em que a pontuação 1 equivale a 
‘Discordo totalmente’ até 7, que equivale a ‘Concordo totalmente’. 

 
Tabela 1 – Escalas do questionário 
Responsabilidade – Adaptado de Sobral e Peci (2008) 
O quanto você se sente responsável por suas tarefas perante seus colegas de trabalho? 
O quanto você se sente responsável por suas tarefas perante seus supervisores? 
Comunicação interna - Adaptado de Tavares e Limongi-França (2010) 
Conheço claramente a missão, visão, objetivos e metas da empresa. 
A empresa possui canais de comunicação para que possamos, além de receber informações, 
opinar e sugerir. 
Os instrumentos de comunicação interna, utilizados na empresa, cumprem com seu papel de 
repassar um bom nível de informações aos colaboradores. 
As informações que recebemos na empresa são confiáveis e atualizadas. 
Desempenho no trabalho – Adaptado de Podsakoff, Todor e Skov (1982) 
Em termos de realização de minhas funções, eu estou indo muito bem. 
Minhas metas de trabalho são cumpridas frequentemente. 
Em termos de resultados e minha contribuição para a empresa, eu estou satisfeito. 
Normalmente, executo minhas tarefas mais rápido em comparação com meus colegas de 
trabalho. 
Em média, costumo fazer mais tarefas do que meus colegas de trabalho. 

 
O procedimento escolhido foi análise de correlação de Pearson para identificar as 

associações propostas nas hipóteses. Segundo Vieira (2017), o coeficiente de correlação de 
Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este 
coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o 
valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear 
perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto 
mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. 

Para análise do efeito de moderação realizou-se um teste de correlação de Pearson 
parcial. Neste método, realiza-se uma correlação condicionada a um fator categórico. Nesta 
pesquisa, foi criado duas categorias, sendo baixo nível e alto nível da variável de moderação.  

Para a criação destas duas categorias foi calculada a mediana da variável de 
moderação, sendo que valores abaixo da mediana foram considerados baixo nível e valores 
acima da média foram considerados alto nível. As observações próximas da mediana, num 
total de 10%, foram excluídas da análise. 

 
 

5 RESULTADOS E ANÁLISE 
 
Pesquisa realizada com 409 pessoas, 56,2% são do sexo masculino e 43,8% do sexo 

feminino. Observando a tabela 2 podemos ver que menos de 40% dos entrevistados tem o 
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ensino superior completo e 37,9 % trabalha no setor administrativo. Pode-se verificar também 
que a maioria das organizações (64,1%) onde os entrevistados trabalham, o nível de estrutura 
organizacional é voltado ao operacional, e não ao nível estratégico ou tático. 
 
 
 
 
 
5.1 Descrição da amostra 

 
Tabela 2 – Descrição da amostra 

Caracterização da amostra Respondentes (n = 409) 

Gênero  
Feminino 43,8% 
Masculino 56,2% 

Escolaridade  
Ensino fundamental 5,1% 
Ensino médio 52,1% 
Ensino superior 36,9% 
Pós-graduação 5,9% 

Setor econômico 
Indústria 24,2% 
Comércio 32,5% 
Serviços 43,3% 

Departamento  
Administrativo 37,9% 
Atendimento 14,2% 
Vendas 22,5% 
Produção 10,3% 
Prestação de serviços 15,2% 

Nível da estrutura organizacional 
Estratégico 21,5% 
Tático 14,4% 
Operacional 64,1% 

  
Idade média em anos (desvio-padrão) 30,8 (10,7) 
  
Tempo médio de empresa em anos (desvio-padrão) 
 

5,0 (5,3) 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
5.2 Teste de hipóteses 
 

Para análise das hipóteses, inicialmente, foi necessário transformar os itens das escalas 
em construtos latentes. Optou-se por utilizar o método de média aritmética simples dos itens 
de cada fator latente. 
 
Tabela 3 – Coeficiente de correlação para a hipótese H1 

VI = Variável Independente 
Variável de resultado 

Desempenho no trabalho (H1) 

Coeficiente de correlação (r) 
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Senso de responsabilidade 0,15 
Fonte: Autores da pesquisa 

 
Na tabela acima o coeficiente de relação para a hipótese H 1 prevê que o senso de 

responsabilidade aumenta o desempenho no trabalho, nota-se então que o coeficiente é 
positivo, suportando a hipótese H 1. ‘‘De uma forma global, indivíduos que possuem altos 
níveis de conscienciosidade são colaboradores motivados e com atitudes positivas em relação 
ao trabalho[...]’’ (GOMES, 2016). 
 
Tabela 4 – Teste de correlação parcial da hipótese H2 

VI = Variável Independente 
Variável de resultado 

Desempenho no trabalho (H2) 
Coeficiente de correlação (r) 

Condicional 
Baixa comunicação 

interna 
Alta Comunicação 

interna 
Senso de responsabilidade -0,17 0,24 

Fonte: Autores da pesquisa 
 
Seguindo mais adiante, temos a tabela 4-Teste de correlação parcial da hipótese H 2, 

onde demonstra que com a alta comunicação interna o senso de responsabilidade aumenta o 
desempenho no trabalho em até 0,24%, suportando assim a hipótese H2 . Segundo o que foi 
discutido na argumentação teórica “[...] a comunicação interna é caracterizada pela ambição 
(a partir da visão, missão e estratégia) de partilhar informação de forma sistemática, 
coordenada e eficiente entre toda a estrutura organizacional” (BOVÉE; THILL, 2013). 

 
Figura 1. Efeitos de correlação condicional sobre o desempenho no trabalho 

 
Fonte: Autores das pesquisas 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A literatura a respeito do comportamento dos indivíduos nas organizações, ao longo 

do tempo, busca desvendar as situações em que um funcionário pode desempenhar suas 
funções com sucesso e como os gestores podem criar condições favoráveis para um melhor 
desempenho. Conhecer o comportamento de quem compõe a empresa e seus deveres é algo 
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plausível dentro da organização. No presente estudo foi possível evidenciar que o senso de 
responsabilidade aumenta o desempenho do trabalho, e também que uma alta comunicação 
interna melhora ainda mais o efeito do senso de responsabilidade sobre o desempenho. Esse 
artigo avança no conhecimento sobre a literatura de comportamento dos indivíduos nas 
organizações. 

Como contribuição gerencial, o artigo apresenta um conteúdo interessante para o setor 
de recursos humanos, tanto para o gerente de linha quanto para o gestor de recursos humanos, 
pois é mostrado como o senso de responsabilidade e uma comunicação interna eficiente 
melhora o desempenho no trabalho, fazendo com que  o gestor tenha uma maior ênfase nesses 
fatores, como recompensar empregados com maior senso de responsabilidade, incentivando 
os colaboradores, e até melhorando comunicação interna da organização, identificando 
possíveis gargalos ou até aceitando sugestões dos colaboradores. 

Há certas limitações no trabalho proveniente da metodologia, como foi realizado uma 
pesquisa de variadas organizações e de vários setores, não é possível apresentar resultados de 
formas mais especificas, por exemplo, como o senso de responsabilidade e comunicação 
interna divergem em diferentes setores de negócios? Futuras pesquisas podem examinar esse 
caminho e outras lacunas presentes nessa pesquisa. 
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RESUMO 
 
 
O setor lácteo no Brasil tem grande relevância econômica e social, sendo o queijo o segundo 
produto mais importante. Embora relevante, esse setor sofre algumas limitações, dentre as 
quais as falhas institucionais e de organização da cadeia. Ao se considerar o sistema 
agroalimentar do queijo, os gargalos em termos de ambiente institucional implicam grande 
complexidade em seu funcionamento, revelando distorções produtivas, competitivas, 
tecnológicas e mercadológicas, especialmente no subsistema de queijos artesanais. A partir da 
abordagem de Sistemas Agroalimentares ( S A A ) e a Nova Economia Institucional, este 
estudo buscou compreender, por meio de uma revisão bibliográfica, o sistema agroalimentar 
do queijo artesanal. A partir de revisão bibliográfica, observou-se que apesar da existência de 
regras formais que guiam as atividades produtivas de queijos artesanais, essa produção é 
caracterizada pela informalidade. As relações de proximidade entre produtor e consumidor 
caracterizam as principais formas de comércio dos queijos artesanais. A permanência dos 
produtores na informalidade está associada às preferências dos consumidores por esse 
produto, devido ao apelo regional, social, ambiental e nutricional, e pela dificuldade de 
adaptação por parte dos produtores às regras legais. Assim, as características de fabricação, 
comercialização e consumo se sobrepõem ao ambiente institucional formal na dinâmica desse 
SAA. Conclui-se que a complexidade desse SAA indica a necessidade de se repensar políticas 
públicas e as instituições, considerando a interação entre formal e informal e as possíveis 
alternativas institucionais formais para o subsistema de queijos artesanais no Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Informalidade. Coordenação. Ambiente institucional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O agronegócio brasileiro possui grande relevância econômica. Em 2017, seu Produto 
Interno Bruto (PIB) correspondeu a 21,59% do PIB brasileiro e, particularmente, o setor 
pecuário foi responsável por 30,61% deste resultado (CEPEA, 2018a). Especificamente no 
que diz respeito ao setor lácteo, em 2017 o Brasil produziu 24,8 bilhões de litros de leite 
(IBGE, 2018), destinados à produção de queijo, manteiga, leite em pó e leite desnatado, além 
do leite fluido (USDA, 2018). Deste resultado, 40% representa a produção informal, a qual 
também é usada como matéria-prima para derivados lácteos (SEBRAE, 2008; WILKINSON, 
2003).  

Dentre os derivados do leite, encontra-se o queijo, o qual é o segundo principal lácteo 
produzido no mundo, sendo o Brasil o quarto maior produtor mundial (USDA, 2018). De 
acordo com o Portal do Queijo (2018, p. 1) o queijo “[...] é uma das iguarias mais consumidas 
pelos brasileiros e, independente da região do país, faz parte do cardápio da população”.  
 Dentro do sistema agroalimentar do queijo, encontra-se o subsistema9 de queijos 
artesanais, que representa um dos tipos de queijos produzidos e comercializados no Brasil 
(REZENDE; WILKINSON; REZENDE, 2005; CHALITA et al, 2009). O subsistema do 
queijo artesanal tem como principais características a utilização de leite cru como matéria-
prima, a produção tradicional por parte da agricultura familiar, especialmente pelas mulheres, 
o apelo à cultura, o terroir10, e a fabricação a partir de instrumentos rudimentares, com baixa 
tecnologia e produção em menor escala (MENEZES, 2011a; SANTOS; CRUZ; 
MENASCHE, 2012; SCHMITZ; SANTOS, 2013; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; JÚNIOR; 
MARANHÃO; BARÉA, 2016; FERREIRA, 2018).  

O queijo artesanal é considerado um produto diferenciado por não envolver 
padronização em seus processos, sendo cada queijo diferente devido a quem o produz, seu 
local de fabricação e alimentação dos animais de ordenha (CRUZ; SCHNEIDER, 2005; 
EDUARDO, 2008; PLOEG, 2008; CHALITA et al, 2009). De acordo com North (1990), 
aspectos associados à cultura, tradição, costumes e valores, representam características do 
ambiente institucional informal, o qual se encontra enraizado na sociedade. Dessa forma, tais 
particularidades, encontradas na produção de queijo artesanal, indicam a necessidade de se 
analisar esse subsistema com foco no ambiente institucional.  

Entretanto, a produção de queijos artesanais é considerada informal devido ao não 
atendimento às normativas sanitárias de fabricação (KRONE, 2009; CHALITA et al, 2009; 
MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010), estabelecidas pelo ambiente institucional formal, 
representado pelas leis (WILLIAMSON, 2000). Tais regras exigem processos, como a 
pasteurização do leite cru, que vão contra as técnicas de produção artesanal, além de 
requererem grandes estruturas, que representam custos proibitivos para os pequenos 
produtores. (VILLA, 2007; CHALITA et al, 2009; MOTTA et al, 2015; SCHNEIDER; 
FERRARI, 2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016).  

As medidas institucionais que servem de entrave para a produção artesanal, 
contribuem para a marginalização e exclusão dos seus atores, o que fica explicitado no grande 
índice de informalidade do setor lácteo (40%) (SEBRAE, 2008). Muitos queijos artesanais 
têm sua comercialização proibida (KRONE, 2009; MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010). 
Em virtude disso, os produtores comercializam seus queijos à margem do sistema 
convencional, limitando suas vendas (SANTOS; CRUZ; MENASCHE, 2012; MENEZES, 

                                                 
9 Subsistemas são considerados sistemas distintos, com coordenações particulares, porém que lidam com um 
mesmo produto. Por serem diferentes, tais subsistemas requerem ferramentas de coordenação individuais 
(ZYLBERSZTAJN; FARINA, 1999). 
10 Particularidades originadas pelo clima e pastagem do local de produção. 
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2011a; SCHNEIDER; FERRARI, 2015). Tais entraves fazem com que os benefícios oriundos 
da produção e comercialização de queijos artesanais tais como, contribuição à renda, fixação 
dos produtores no campo, sua inclusão e desenvolvimento social, sejam dificultados 
(MALUF, 2004; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016). 

Em contrapartida, pesquisas mostram os perigos do consumo dos queijos artesanais 
devido à contaminação bacteriana e de doenças, encontradas devido ao não atendimento às 
normativas sanitárias (BERSOT, 2010; CÓRDOVA; FILHO; HILGEMBERG, 2007; 
RITTER; BERGMANN, 2001). Segundo os autores, tais riscos justificam a persistência 
dessas normas no regramento das cadeias agroalimentares. Verifica-se então um descompasso 
entre a produção artesanal, baseada em princípios relacionados ao ambiente institucional 
informal, e a legislação vigente, vinculada ao ambiente institucional formal. 

Quanto à cadeia produtiva do queijo artesanal, esta se relaciona a laços sociais e de 
confiança, que levam à um funcionamento complexo (WILKINSON, 2003; BEZERRA; 
SCHNEIDER, 2012; SCHNEIDER; FERRARI, 2015). Além disso, as cadeias produtivas de 
produtos diferenciados, como é caso do queijo artesanal, por envolverem especificidades, são 
consideradas mais complexas (SAES; SILVEIRA, 2014). Diante da complexidade e das 
restrições encontradas no subsistema do queijo artesanal, percebe-se que o mesmo deve ser 
estudado de maneira particular.  

Haja vista a importância socioeconômica do queijo artesanal, os entraves no 
funcionamento do seu sistema, bem como sua complexidade, o estudo deste subsistema se 
mostra relevante. Diante disso, o objetivo do presente estudo consiste em compreender, por 
meio de uma revisão bibliográfica, o sistema agroalimentar do queijo artesanal. Para tanto, 
faz-se uso da Nova Economia Institucional (NEI) e da abordagem de Sistemas 
Agroalimentares (SAA) para explicar elementos do ambiente institucional, do consumo e da 
cadeia produtiva. 

O presente trabalho está organizado em cinco seções. Além desta introdução, a seção 
dois apresenta o referencial teórico-analítico, compreendendo a NEI e uma discussão sobre 
SAA. Na terceira seção são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa. Os 
resultados são apresentados e discutidos na seção quatro. A última seção versa sobre as 
considerações finais deste estudo. 
 
 
2 NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E SISTEMAS AGROALIMEN TARES 
 

A Nova Economia Institucional (NEI) é uma abordagem fundamentada nas propostas 
de Coase (1960), North (1990), Williamson (1985). Coase (1937) questiona e explica o que é 
a firma e por que elas existem. Buscando uma alternativa à abordagem econômica tradicional, 
regida pelo mecanismo de preços e pela relação oferta/demanda, procurou aprofundar seu 
entendimento sobre a firma em particular, considerando-a superior a esse mecanismo. 
Entre os trabalhos desenvolvidos com base na teoria coasiana, North (1990) apresenta uma 
visão das instituições, tratando da NEI em uma perspectiva macroanalítica. O autor aborda as 
instituições formais e informais, e como elas influenciam o desempenho econômico. Da 
mesma forma, busca explicar por que agentes econômicos transacionam de determinada 
maneira, e considera a existência de custos de transação, especialmente relacionados à 
obtenção de informação (NORTH, 1990). 
 Ménard e Shirley (2014) apontam o conceito de custos de transação como elemento 
chave para a NEI. Segundo Williamson (2000), o a economia das instituições pode ser 
entendida a partir de quatro níveis de análise. O nível um abrange os elementos sociais e 
culturais, como valores e crenças, e é considerado o nível mais alto da hierarquia institucional. 
Este corresponde ao que North (1990) tratou de ambiente institucional informal. O nível dois, 
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para Williamson (2000), corresponde às “regras formais do jogo”, constituídas de normas e 
leis, tais como leis governamentais, sistemas políticos, direitos humanos básicos, direitos de 
propriedade, instituições financeiras e leis de comércio, que irão influenciar a maneira como 
as transações serão organizadas. Destaca-se que o desenho das leis e seu enforcement (fazer 
cumprir) são aspectos importantes do ambiente institucional para garantir o funcionamento do 
“jogo” perante as regras (NORTH, 1990; WILLIAMSON, 2000). O nível três engloba as 
instituições de governança que regem as transações. Esse nível pode ser chamado, segundo o 
autor, como o “jogar o jogo”, a partir da influência das regras formais. Por fim, o nível quatro 
se refere à alocação de recursos de curto prazo, área foco na economia de mercado 
neoclássica (WILLIAMSON, 2000), não sendo tratado no âmbito da NEI (MÉNARD; 
SHIRLEY, 2014). 
 Assim, observa-se que a NEI centra-se nos diferentes níveis de análise institucional, e 
leva em conta a importância das diferentes instituições no funcionamento de das relações 
econômicas. Tal teoria é, portanto, relevante para a compreensão de cadeias produtivas e 
sistemas agroindustriais. 

Ao discorrer sobre sistemas agroindustriais, Batalha (2001, p. 38) afirma que um 
sistema é constituído por “elementos ou sub-elementos em interação”, caracterizado por se 
localizar em um determinado ambiente, cumprir uma função ou atividade, ter uma estrutura 
ou evoluir com o tempo, e ter objetivos definidos. O atributo de agroindustrial se dá por 
envolver atividades destinadas à produção de produtos agroindustriais, incluindo desde 
insumos (sementes, adubos, máquinas agrícolas), até o produto final destinado ao consumidor, 
tais como queijos, biscoitos, massas. De forma complementar, Zylbersztajn (2000, p. 13), 
define os Sistemas agroindustriais (SAG) como “[...] um conjunto de relações contratuais 
entre empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor de 
determinado produto”.  

De acordo com Batalha (2001), esse sistema é formado por seis conjuntos de atores: i) 
agricultura, pecuária e pesca; ii) indústrias agroalimentares; iii) distribuição agrícola 
alimentar; iv) comércio internacional; v) consumidor e vi) indústrias e serviços de apoio, 
sendo o consumidor o elemento-chave desse sistema. Zylbersztajn (2000) afirma que os 
Sistemas Agroindustriais são voltados para as cadeias de base agrícola e pecuária, e apresenta 
um subsistema destinado especificamente às cadeias de produtos alimentares, este 
denominado, Sistemas Agroalimentares (SAA). Maluf (2004, p. 304) argumenta que no Brasil 
tais sistemas se caracterizam pela “[...] coexistência de processos de padronização e de 
diferenciação no consumo dos alimentos, cujos reflexos vão até a etapa da produção 
agrícola”. 
 O funcionamento do SAG demanda o amparo das organizações de apoio e do 
ambiente institucional (ZYLBERSZTAJN, 2000). As organizações de apoio, tais como as 
universidades, as associações e cooperativas de produtores, visam o suporte para os agentes 
(ZYLBERSZTAJN, 2000). O ambiente institucional, como já discutido, é composto por dois 
níveis, sendo o primeiro relativo aos valores e crenças transmitidos socialmente (ambiente 
institucional informal), e o segundo composto pelas leis e regras formais que regem as 
transações (ambiente institucional informal) (WILLIAMSON, 2000). 
 De acordo com Zylbersztajn (2000), as regras de uma sociedade servem para criar uma 
estrutura que permita a interação humana em âmbitos político, social ou econômico. As regras 
constituem o ambiente institucional que, além de oferecer o regramento para a sociedade, 
conduz a forma como as transações de um sistema alimentar poderão ser organizadas. Sendo 
assim, os objetivos das organizações e suas formas de funcionamento se dão a partir da 
estrutura institucional da sociedade (ZYLBERSZTAJN, 2000).  Assim, a Nova Economia 
Institucional se torna relevante para análise do SAG, pois dá suporte para a compreensão do 
ambiente institucional, nos níveis um e dois de Williamson (2000), e suas influencias sobre o 
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funcionamento das relações entre os agentes na cadeia e seu desempenho econômico, nos 
níveis 3 e 4, respectivamente, de Williamson (2000). A figura 1 ilustra a configuração de um 
sistema agroalimentar a partir de diferentes níveis institucionais de análise de Williamson 
(2000). 
 

 
Figura 1: Sistema agroalimentar e os diferentes níveis institucionais de análise 
Fonte: elaborado pelos autores a partir de Williamson (2000) e Zylbersztajn (2000) 
 
 As metodologias de análise desse tipo de sistema realizam, segundo Batalha (2001), 
recortes verticais no sistema econômico, podendo partir de determinado produto final ou de 
uma matéria-prima de base, para em seguida poder estudar a lógica de funcionamento do 
sistema em si. As análises utilizam como orientação a noção de sucessão de etapas produtivas, 
e a consideração do caráter dinâmico desses sistemas. Ademais, a complexidade inerente ao 
funcionamento das cadeias produtivas demanda, segundo Silva (2005), o estudo a partir de 
uma abordagem sistêmica. Tais cadeias são vistas na literatura como arranjos complexos, 
devido às diversas interações e relações que surgem durante suas operações, e em virtude da 
necessidade de atuação conjunta de agentes a partir de objetivos diferentes (VIAL et al., 
2009).  
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente estudo consiste em uma pesquisa de tipo qualitativa (VIEIRA, 2006), e de 
natureza descritiva (TRIVIÑOS, 1987). Tais características da pesquisa, baseando-se nas 
contribuições dos autores, se mostra apropriada para o estudo do Sistema Agroalimentar do 
queijo artesanal visto a influência das restrições informais em seu funcionamento. Tais 
questões subjetivas poderiam não se tão clarificadas através de um estudo mais objetivo como 
o quantitativo.  

A busca de trabalhos científicos se deu nas plataformas Scielo e Google Acadêmico a 
partir dos termos: produção artesanal; produção tradicional; produção informal; queijo 
artesanal; queijo informal; e queijo de leite cru. Foram analisados livros, artigos científicos 
publicados em periódicos e eventos de diferentes áreas, bem como dissertações e teses, que 
totalizaram um resultado de 78 estudos. Durante a leitura destes, foram levantados mais oito 
artigos os quais se encontravam nas referências dos trabalhos.  

Diante o aporte teórico utilizado, foram estabelecidas cinco categorias de análise para 
o exame das pesquisas, tais quais: i) Ambiente Institucional; ii) Consumo; iii) Cadeia 
Produtiva. Para o tratamento dos dados, foi realizada uma análise de conteúdo em que as três 
categorias de análise foram utilizadas como códigos no software Atlas.TI®, específico para 
análises de dados qualitativos (ATLAS.TI, 2018). Essa técnica permitiu encontrar consensos 
entre os trabalhos, bem como divergências e questões complementares.  A análise seguiu as 
etapas de pré-análise (busca de pesquisas nas plataformas e leitura dos resumos), exploração 
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do material (leitura dos trabalhos) e tratamento dos resultados (a partir dos códigos/categorias 
de análise no Atlas.TI®), propostas por Bardin (1979).  

 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A partir da revisão bibliográfica realizada, identificou-se, no sistema agroalimentar do 
queijo artesanal, elementos associados ao ambiente institucional formal e informal, ao 
consumo e à cadeia produtiva.  

No que se refere ao “ambiente institucional”, verificou-se, alicerçado em North 
(1990), que tal sistema é permeado por características particulares ao ambiente institucional 
informal, tais como cultura, valor e tradição. Há um consenso na literatura quanto às 
particularidades do sistema em análise que se relacionam a tal ambiente. Os principais 
aspectos mencionados são: a cultura relacionada à produção do queijo artesanal, a tradição no 
modo de fazer, o conhecimento tácito e receitas passadas de geração em geração, bem como o 
aperfeiçoamento produtivo a partir das experiências dos agricultores familiares (RENTING; 
BANKS, 2003 SILVA, 2008; KRONE, 2009; SANTOS; CRUZ; MENASCHE, 2010; 
MENEZES, 2011b; LIMA; DOULA, 2012; JÚNIOR et al, 2012; SCHNEIDER; FERRARI, 
2015;  PACHOUD; COY, 2017). Segundo Santos, Cruz e Menasche (2012), os produtores 
desses queijos aprendem a receita desde a infância, presenciando a produção e sendo 
ensinados pela família.   

Além disso, constatou-se que a produção artesanal reserva em si características 
associadas aos costumes de sua região produtiva, uma vez que o consumo daquele queijo 
representa uma das práticas alimentares da população (RENTING; BANKS, 2003; VILLA, 
2007; PLOEG, 2008; PORRO; MENASCHE, NETO, 2010; MENEZES, 2011a; MENEZES, 
2011b; NIEDERLE, 2011; SANTOS; CRUZ; MENASCHE, 2012; LIMA; DOULA, 2012; 
FRANÇA, 2012). Assim, de acordo com os autores, o queijo representa uma identidade 
territorial, um patrimônio local enraizado socialmente, que configura os espaços rurais e 
evidencia os valores regionais. Para Cruz e Schneider (2015), são características subjetivas 
como estas que dão o apelo de diferenciação do queijo artesanal. 

No âmbito do ambiente institucional formal, observou-se que as regras relacionadas ao 
sistema agroalimentar do queijo abordam questões sobre a forma e local de produção, 
processamento, comercialização e definição desse alimento (VILLA, 2007; CHALITA et al., 
2009; CRUZ; SCHNEIDER, 2010; MOTTA et al., 2015). As normativas buscam a 
formalização do produtor de queijos artesanais, a qual requer a realização de alguns 
procedimentos, como a pasteurização do leite, Boas Práticas de Fabricação (BPF), inspeção 
da sanidade e saúde do rebanho, bem como a adoção de estruturas específicas para a obtenção 
do leite, produção, processamento e armazenamento do queijo (KRONE, 2009; 
SCHNEIDER; FERRARI, 2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016). Ao sair da 
clandestinidade é possível que produtores tenham maior acesso a diferentes mercados e 
recursos de instituições, além de poderem se unir a outros produtores a fim de obter ganhos de 
escala (VILLA, 2007; MOTTA et al., 2015; SCHNEIDER; FERRARI, 2015).  

No entanto, a literatura mostra que isso representa um grande conflito entre o ambiente 
institucional formal e o informal devido às exigências legais, principalmente sanitárias, que 
divergem das práticas culturais dos produtores artesanais, ocasionando a proibição de sua 
comercialização e consequentemente exclusão dos produtores (PREZOTTO, 2002; KRONE, 
2009; DORIGON, 2010). Os trabalhos indicam que as regras formais brasileiras são de 
caráter sanitaristas e baseadas em modelos internacionais, como o dos Estados Unidos, sem 
considerar o contexto nacional (KRONE, 2009 CRUZ; SCHNEIDER, 2010; CRUZ; 
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MENASCHE, 2014; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 
2016).  

Outro conflito identificado foi o fato de a regulamentação para a produção de queijos 
em geral ser a mesma para normatizar a produção artesanal (BAZOTTI; NAZARENO; 
SUGAMOSTO, 2012; MELO; SILVA, 2014; DORIGON, 2018). Tal regramento visa à 
produção industrial, exigindo padrões de qualidade associados à produção em grande escala, 
os quais não são possíveis de serem adotados pelo pequeno produtor, pois envolvem custos 
proibitivos, além de descaracterizar o produto devido à padronização (SANTOS; CRUZ; 
MENASCHE, 2012; BEZERRA; SCHNEIDER, 2012). As normas não consideram o âmbito 
social relativo à produção do queijo artesanal, tais como a tradição, cultura, modo de fazer e 
de vida dos produtores (BRESSAN; MARTINS, 2004; MENEZES, 2011b; LIMA; DOULA, 
2012), o que pode ser visto como um descompasso entre o ambiente formal e informal. Em 
consenso com Azevedo (2000), o qual afirma que o conflito entre estes ambientes pode 
ocasionar no descumprimento das regras formais, diversas pesquisas demonstram que 
predomina o ambiente informal frente às regras formais impostas, uma vez que há produtores 
que não cumprem as normativas devido à valorização de seu modo tradicional de produção 
(KRONE, 2009; DORIGON, 2010 JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA; 2016).  

No que tange à categoria “consumo”, identificou-se que a permanência dos produtores 
na informalidade também é associada à preferência dos consumidores pelo queijo artesanal 
informal. As características do queijo artesanal relacionadas ao ambiente institucional 
informal tais como, tradição, cultura, modo de fazer e de vida, são consideradas atributos de 
qualidade para os consumidores desse produto (WILKINSON, 2003; SILVA, 2008; CRUZ; 
SCHNEIDER, 2010; DORIGON, 2010; MIOR, 2007; BERSOT, 2010; NIEDERLE, 2011; 
CRUZ; MENASCHE, 2011; FRANÇA, 2012; LIMA; DOULA, 2012; FIGUEIREDO, 2013;  
SCHNEIDER; FERRARI, 2015; RONCATTI, 2016).  

Além de tais atributos, menciona-se a preferência do consumidor pelo queijo artesanal 
por considerá-lo um produto natural, nutritivo, saudável, sem produtos químicos, ecológico, 
ambientalmente sustentável e que leva em conta o bem-estar animal (CHALITA et al., 2009; 
SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; MOTTA et al., 2015; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; 
JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA; 2016; SCHAEFER; JUNIOR, 2016). Da mesma maneira, 
verifica-se que atributos intrínsecos também são considerados importantes para o consumidor, 
como o sabor, textura, aroma e cor, diferentes dos industriais (SCHAEFER; JUNIOR, 2016; 
FIGUEIREDO, 2013; MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010).  

É mencionada ainda uma maior tendência no consumo de produtos artesanais, devido 
a preocupações com questões sociais e ambientais por parte dos consumidores (SCHAEFER; 
JÚNIOR, 2016; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; 
FIGUEIREDO, 2013; SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012; CRUZ; MENASCHE, 2011; 
CRUZ; SCHNEIDER, 2010; MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010; RENTING; BANKS, 
2003). Além disso, os autores afirmam que no caso do leite, há ainda um crescimento no 
consumo de produtos de leite cru em função das decepções destes atores com o leite 
industrial, alvo de escândalos quanto a sua qualidade ao longo dos anos.  

De modo geral, estudos apontam que os atributos valorizados do queijo artesanal são 
legitimados pelos consumidores, e superam critérios de qualidade estabelecidos pelo ambiente 
institucional formal (CRUZ; SCHNEIDER, 2010; MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010; 
SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012). De acordo com os trabalhos, o consumidor é 
consciente dos riscos associados à produção com leite cru, no entanto, a proximidade com o 
produtor, a confiança e a reputação deste, fazem o consumidor continuar adquirindo o queijo.  

No que se refere à categoria “cadeia produtiva”, verificou-se que as relações de 
proximidade entre produtor e consumidor caracterizam as principais formas de comércio dos 
queijos artesanais (WILKINSON, 2003; BRESSAN; MARTINS, 2004; KRONE, 2009; 
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MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010; SCHNEIDER; FERRARI, 2015; MOTTA et al., 
2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016; PACHOUD; COY, 2017). De acordo com os 
autores, a maioria destes queijos é vendida diretamente do produtor ao consumidor através de 
feiras, vendas a domicílio, na propriedade do agricultor ou em pontos de estrada. Os 
intermediários que podem ser encontrados na cadeia são os atravessadores e comerciantes, os 
quais vendem esses queijos de maneira informal em mercearias e demais pontos de comércio 
(WILKISON, 2003; SCHNEIDER; FERRARI, 2015). A existência de poucos atores na 
produção e comercialização do queijo artesanal, bem como a proximidade destes, caracteriza 
essa cadeia como curta (SCHNEIDER; FERRARI, 2015; PACHOUD; COY, 2017). Tais 
trabalhos evidenciam que este tipo de cadeia é comumente encontrado na comercialização de 
produtos oriundos da agricultura familiar, e possibilita trocas mercantis mais enraizadas e 
pessoais.   

Diante do exposto, percebe-se então uma interação entre as categorias analisadas. As 
restrições do ambiente institucional formal fazem com que a produção e comercialização de 
queijos artesanais, muito pautada no ambiente informal, ocorra na informalidade, ocasionando 
a venda em canais mais curtos e de proximidade. Tais canais levam a uma aproximação entre 
produtor e consumidor, a qual envolve laços sociais entre esses agentes, baseados na 
confiança. Nesse contexto, a cadeia produtiva do queijo artesanal se apresenta como curta, 
afinal, há poucos atores envolvidos, além de proximidade entre eles. A figura 2 ilustra o 
sistema agroalimentar dos queijos artesanais. 

 

 
Figura 2: Sistema agroalimentar do queijo artesanal e os diferentes níveis institucionais de análise 
Fonte: elaborado pelos autores  

 
De modo geral, os estudos evidenciaram diversos pontos positivos e negativos 

associados à produção de queijo artesanal. Entre os positivos, observa-se principalmente a 
contribuição da atividade artesanal na composição da renda dos produtores familiares, sua 
inclusão social, fixação no campo, manutenção de laços sociais dos atores da cadeia, bem 
como desenvolvimento regional, movimentação da economia, revitalização e valorização de 
espaços rurais (MALUF, 2004; FERRARI, et al, 2005; PLOEG, 2008; SILVA, 2008; 
AMBROSINI; FILIPPI, 2008; KRONE, 2009;  MENEZES; CRUZ; MENASCHE, 2010; 
DORIGON, 2010; FRANÇA, 2012; LIMA; DOULA, 2012; FIGUEIREDO, 2013; 
SCHNEIDER; FERRARI, 2015; JÚNIOR; MARANHÃO; BARÉA, 2016). Para Menezes 
(2011b), o queijo artesanal se associa a uma identidade territorial que configura os espaços 
rurais. Essa identidade, segundo Melo e Silva (2014) serve como um atrativo turístico na 
região, o que contribui para o seu desenvolvimento socioeconômico. 
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Em contrapartida, pesquisas apontam pontos negativos do queijo artesanal, 
principalmente quanto a sua contaminação. Mencionam-se os altos níveis bacterianos 
encontrados no leite e queijo informais, testados microbiologicamente, nos quais as falhas se 
originam principalmente na falta de higiene presente no momento da ordenha, processamento 
e armazenagem, colocando em risco o consumidor final (RITTER; BERGMANN, 2001; 
CÓRDOVA; FILHO; HILGEMBERG, 2007; BERSOT, 2010; MOTTA et al, 2015). Segundo 
os autores, tais alimentos informais podem conter doenças zoonoses como a brucelose e 
tuberculose, resultantes, assim como a contaminação, do não cumprimento às normativas 
sanitárias. 

Aponta-se na literatura a necessidade de formulação de leis considerando a realidade 
dos pequenos produtores, bem como seus costumes e valores, haja vista a importância dessa 
atividade para a manutenção das famílias e dos territórios rurais (WILKINSON, 2003; 
MALUF, 2004; MENEZES, 2011a; DORES; FERREIRA, 2012; SCHNEIDER; FERRARI, 
2015). Além disso, Bressan e Martins (2004) propõem o fomento da capacitação técnica dos 
produtores rurais visando o atendimento às BPFs, criação de programas especiais de 
financiamento para que tais atores possam se formalizar, além da formação de nichos de 
mercado focados em produtos diferenciados, com maior agregação de valor, para a 
comercialização dos produtos artesanais. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente estudo buscou compreender o sistema agroalimentar do queijo artesanal a 
partir de seu ambiente institucional formal e informal, do seu consumo e da configuração da 
cadeia produtiva. Observou-se que apesar da existência de regras formais que guiam as 
atividades produtivas de queijos artesanais, essa produção é caracterizada pela informalidade.  
Verificou-se que a permanência dos produtores na informalidade está associada, às 
preferências dos consumidores por esse produto devido ao apelo regional, social, ambiental e 
nutricional, ou seja, às características associadas ao ambiente informal presente no queijo 
artesanal. Além disso, a continuação nessa atividade está associada à não adaptação dos 
produtores rurais às regras legais, o que se associa à inércia do ambiente informal frente às 
mudanças formais. Assim, as características de fabricação, mercado e consumo se sobrepõe 
ao ambiente institucional formal na dinâmica desse SAA.  

Além disso, o presente estudo evidenciou que o sistema agroalimentar do queijo 
artesanal é permeado por elementos do ambiente institucional formal e informal. Expôs as 
particularidades deste sistema que se associam ao ambiente institucional informal, tais como, 
cultura, tradição, valores e modo de fazer que, ao serem apontados em diferentes trabalhos e 
em distintas épocas, se mostram conceitos-chave para o entendimento do ambiente em 
questão. Em contraste, as contribuições sobre o ambiente institucional formal mostraram que 
os padrões de qualidade exigidos legalmente não abrangem a produção artesanal, tendo como 
prioridade a produção em grande escala, ocasionando a exclusão dos pequenos produtores.  

No entanto, estudos mostraram que as exigências legais, consideradas inapropriadas 
segundo diferentes autores, têm sua existência pautada em situações reais de contaminação e 
doenças, que representam riscos aos agentes. Diante disso, é preciso se pensar em termos de 
políticas públicas, em ações do governo, para lidar com as disparidades entre os ambientes 
formal e informal, que não necessariamente passam por fiscalização e enforcement. 

Conclui-se que, a consideração do ambiente informal juntamente ao formal, como 
proposto pela NEI, se faz importante para o funcionamento e desempenho das cadeias 
agroalimentares, como a do queijo artesanal. Do contrário, há um funcionamento falho destes 
sistemas, exemplificado na cadeia do queijo com os entraves da exclusão dos produtores, 
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problemas socioeconômicos, e os riscos de segurança alimentar, associados à informalidade, 
que perpetuam devido a descompassos entre os ambientes formal e informal.  

Dessa forma, as sugestões das pesquisas sobre as formas de adaptar a legislação à 
produção rural demonstram que certas práticas, como a higiene e o controle sanitário, 
estimuladas pela criação de programas e políticas públicas, são circunstâncias iniciais a serem 
tomadas, pois são de interesse de todos os integrantes da cadeia obter, vender e consumir um 
produto saudável.  
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RESUMO 
 
 
Este estudo teve como objetivo principal descrever o processo de internacionalização de uma 
empresa de software. Em termos específicos, identificou-se as estratégias de 
internacionalização de uma empresa prestadora de serviços. A revisão da literatura contempla 
os seguintes assuntos: estratégias de internacionalização (exportação, contratos e investimento 
direto no exterior) e estratégias de internacionalização das empresas prestadoras de serviço, 
mais especificamente, do ramo de softwares. Esta pesquisa foi classificada como descritivo-
qualitativa. A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. Os dados foram coletados 
por meio de entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas, anotadas e 
transcritas posteriormente. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de 
conteúdo. 
 
 
Palavras-chave: Comércio Exterior. Tecnologia. Procedimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A internacionalização pode ser definida como o cruzamento das fronteiras dos 
estados-nações (BODDEWYN; TOYNE; MARTINEZ, 2004). Exportação, licenciamento, 
alianças estratégicas, joint ventures, fusões, aquisições entre empresas de diferentes países, 
subsidiárias são estratégias de internacionalização. 

É possível estudar a internacionalização das empresas com base em critérios 
econômicos e comportamentais. Nas abordagens econômicas as decisões sobre 
internacionalização são orientadas pela maximização dos retornos econômicos, ou seja, as 
decisões são baseadas em critérios racionais e objetivos. Os modelos econômicos parecem 
descrever e explicar melhor a internacionalização de empresas de grande porte, oriundas de 
países desenvolvidos e em estágio mais avançados do processo de internacionalização, 
especialmente a internacionalização das multinacionais. Dentre as teorias econômicas 
destacam-se a Teoria do Poder de Mercado, a Teoria da Internalização e o Paradigma 
Eclético (DIB; CARNEIRO, 2006; VEIGA; ROCHA, 2001). A maioria das teorias 
econômicas analisa a internacionalização das multinacionais e o investimento direto no 
exterior (IDE), entretanto um foco exclusivo sobre multinacionais faz pouco sentido em um 
momento em que empresas pequenas e empreendedoras estão cada vez mais envolvidas em 
atividades internacionais (SHENKAR, 2004). 
 Nas abordagens comportamentais, a internacionalização passou a ser analisada sob a 
perspectiva da teoria do comportamento organizacional (HILAL; HEMAIS, 2003). As 
decisões sobre internacionalização consideram a aprendizagem organizacional, o 
desenvolvimento de redes de relacionamentos inter-organizacionais, bem como as atitudes, 
percepções e comportamentos dos tomadores de decisão, ou seja, as decisões são baseadas 
em critérios não racionais e subjetivos. Dentre as teorias comportamentais destacam-se o 
Modelo de Uppsala, a Abordagem de Rede para a Internacionalização e o 
Empreendedorismo Internacional (muitas vezes chamada de Teoria das Born Globals). Os 
modelos comportamentais parecem descrever a internacionalização de empresas de pequeno 
porte, com pouca experiência internacional, ainda nos estágios iniciais deste processo (DIB; 
CARNEIRO, 2006; VEIGA; ROCHA, 2001), ou seja, permitem analisar a 
internacionalização de outros modelos organizacionais que não as multinacionais e outras 
formas de internacionalização que não o investimento direto no exterior (IDE). No entanto 
estas teorias parecem não contemplar a internacionalização das empresas de serviços, pois os 
serviços possuem características diferentes dos produtos. 

Os serviços são entendidos como performances, ou seja, execuções, desempenhos, 
apresentações ou experiências (CARNEIRO; HEMAIS, 2004). Com isso, apresentam quatro 
especificidades que o diferem do setor de manufatura: (a) heterogeneidade: impossibilidade 
de estocar serviços e a questão da especificidade de cada de tipo de serviço; (b) 
intangibilidade: diversos tipos de serviços não envolvem qualquer bem físico no processo de 
aquisição do cliente; (c) perecibilidade: são produzidos e consumidos simultaneamente e não 
permitem que sejam consumidos em outro momento; (d) inseparabilidade: são produzidos e 
entregues na presença do cliente (BODDEWYN, HALBRICH; PERRY, 1986; CARNEIRO; 
HEMAIS, 2004; KONAN; MASKUS, 2006; JENSEN; PETERSEN, 2014).  

A internacionalização das empresas de serviço ainda é um fenômeno em ascensão 
(RAMMAL; ROSE, 2014). O impacto dos serviços é uma realidade na economia mundial, 
sendo o mais representativo em termos de geração de empregos no Brasil e em países 
desenvolvidos (MDIC, 2015e).  Portanto, seguindo a representatividade do setor de serviços 
mundial, o contexto brasileiro também representa uma vertente importante, inclusive para o 
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas (SILVA, SILVA; ROCHA, 2015).  
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Este estudo tem como objetivo principal descrever o processo de internacionalização 
de uma empresa prestadora de serviços. Em termos específicos, pretende-se identificar as 
estratégias de internacionalização de uma empresa prestadora de serviços. 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Neste item apresentam-se os conceitos que sustentam essa pesquisa.  
 
2.1 ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
 

O processo de internacionalização é considerado como um recurso desafiador para 
empresas que visam expandir seus negócios. Trata-se de um procedimento cauteloso, que 
dispõe de muitas dúvidas e incertezas, afinal, refere-se a um processo extremamente 
grandioso, no qual partes distintas são acometidas. Ao inserir um negócio em um mercado 
distinto ao qual não se atuava antes, é comum que deparar-se com determinadas inseguranças 
e riscos inevitáveis. A seguir, serão apresentados três modos/estratégias pelos quais as 
empresas inserem-se no mercado internacional: exportação, contratos e investimento direto no 
exterior (IDE).  
 
2.1.1 Exportação 
 

Refere-se a forma mais frequente de ingressar-se no mercado internacional. Rocha e 
Almeida (2006) apresentam a definição na qual os produtos de uma determinada organização 
são produzidos fora de seu país de destino e, em seguida, transportados para o mesmo. Esse 
modo de entrada ramifica-se em três tipos: direta, cooperativa e indireta.  

Na exportação direta, segundo Root (1994), dá-se pela definição de um agente ou 
distribuidor no mercado internacional. Em outras palavras, a exportação direta consolida-se 
através da montagem de uma rede de distribuição no mercado exterior, isto é, de acordo com 
Kotabe e Helsen (2007, p. 300),  
a empresa cria seu próprio departamento de exportação e vende seus produtos através de um 
intermediário (produtor-exportador) localizado no mercado estrangeiro. Neste mesmo âmbito, 
Machado e Liboni (2004) abordam também a modalidade da exportação direta como uma 
atividade realizada pela própria empresa, que realiza a venda de seus produtos por intermédio 
de um mediador sediado no mercado estrangeiro. O produtor-exportador é quem designa os 
canais de distribuição para seu produto no exterior, além de realizar o contato com clientes e 
representantes. Também se responsabiliza em acompanhar as dinâmicas da concorrência e 
determinar a estratégia de preço. Além disso, o produtor-exportador é encarregado de zelar 
pela imagem da empresa e do produto. 

Ainda, de acordo com Rocha e Almeida (2006), a organização passa a obter uma 
maior autonomia para o desempenho de suas atividades e serviços, embora considerando que 
os riscos e aplicações também cresçam. Para que o uso dessa estratégia seja válido, a empresa 
precisa considerar a exportação como um objetivo estratégico, ou seja, como uma tarefa 
contínua e duradoura. Também é importante ressaltar que para que a atividade ocorra, a 
empresa necessita possuir determinado porte, afinal, os mecanismos da exportação direta, tal 
como a manutenção de um departamento de exportação próprio com funcionários 
especializados, demandam determinados custos que necessitam ser supridos. Em casos de 
exportação de produtos com um elevado teor tecnológico, é necessário colocar à disposição 
funcionários tecnicamente qualificados para atender a demanda de instalação e suporte 
técnico (OLIVEIRA, 2007).  
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Embora a inserção no mercado exterior, muitas vezes, pareça oneroso e inviável em 
determinados pontos, quando realizada de maneira planejada e racional, a tendência é que se 
obtenha vantagens segundo Oliveira (2007). Essa estratégia de entrada permite que a 
organização obtenha um maior conhecimento do mercado no qual se atuará, visando a 
adaptabilidade nessa nova esfera, ou seja, possibilita que a empresa construa seu próprio 
network no mercado externo e obtenha um melhor feedback do mercado. (KOTABE; 
HELSEN, 2007). Permite também que a empresa possua um maior controle sob a operação 
realizada, uma elevada flexibilidade para eventuais adaptações do mix de marketing e também 
um potencial superior de vendas e uma absorção total do lucro (ROCHA; ALMEIDA, 2006; 
OLIVEIRA, 2007). 

Como dito anteriormente, os custos crescem gradativamente de acordo como o 
aumento dos investimentos ou simplesmente pelo fato de alocar serviços no exterior. Segundo 
Rocha e Almeida (2006), são algumas das desvantagens encontradas: maiores exigências de 
investimento e alocação de recursos, principalmente gerenciais, além de mais 
responsabilidade na definição do marketing mix, na escolha de mercados-alvo, na 
identificação e seleção de representantes no mercado estrangeiro e na logística (ROCHA; 
ALMEIDA, 2006).  

Na exportação indireta, de acordo com Machado e Liboni (2004), é expressa pela 
utilização de um intermediário determinado em seu próprio pais que realizará a atividade 
exportadora, no caso, podendo ser uma empresa de administração de exportação, uma trading 
company ou então um agente/corretor. Em outras palavras, segundo Helsen e Kotabe (2007), 
o modo indireto de entrada no exterior acontece quando a empresa decide vender seus 
produtos no mercado externo através de intermediários independentes. Para Cyrino e Oliveira 
Jr. (2002), a exportação por meio de terceiros, isto é, a indireta, é a modalidade que menos 
comprometeria a empresa, uma vez que não se assume o compromisso de investir em uma 
área de exportação própria. Dessa forma, a organização utiliza-se de empresas especializadas 
no âmbito da internacionalização para realizar a modalidade, visando assim menores custos e 
investimentos, em se tratando de uma empresa de pequeno ou médio porte (OLIVEIRA, 
2007).  

De acordo com Helsen e Kotabe (2007), a exportação indireta oferece diversas 
vantagens à empresa exportadora em comparação aos outros modos de entrada, todavia, é 
necessário que haja sempre a preocupação em conhecer, pesquisar e negociar a forma de 
comercialização de seus produtos ou serviços com a empresa exportadora ao início da 
inserção ao mercado externo (OLIVEIRA, 2007). 

Para Oliveira (2007), a principal vantagem obtida pela empresa que opta pela 
exportação indireta é o ganho de competitividade, ou seja, a empresa não necessita manter 
uma estrutura própria no mercado estrangeiro para realizar suas atividades, possibilitando 
assim alocar seus recursos em outras áreas, tal como no setor produtivo ou core business. 
Assim, as trading companies, uma vez consideradas como uma organização de capacidade 
financeira elevada, possibilitam um suprimento de capital de giro para a empresa produtora, 
gerando maiores condições de competitividade, tal como dito anteriormente (OLIVEIRA, 
2007). Para Rocha e Almeida (2006), há vantagens também no momento de realizar 
alterações no processo produtivo caso necessário, afinal, como trata-se de uma empresa 
exportadora comercial que possui um alto conhecimento no mercado que se exporta, um bom 
aconselhamento e políticas de auxílio são fundamentais para evitar gastos excessivos e 
desnecessários.  

Deste modo, é pertinente que a organização esteja atenta às orientações vindas das 
trading companies, afinal, o conhecimento de mercado, tal como o melhor material a se usar, 
a melhor matéria-prima, o melhor design, entre outras preferências do consumidor-alvo, é 
primordial para o alcance de seus objetivos de venda, conhecendo assim o mercado no qual se 
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atua indiretamente (OLIVEIRA, 2007). O auxílio para a elaboração e controle do mix de 
mercado também se trata de um fator importante.  

Por outro lado, em se tratando de desvantagens, muitas vezes a empresa produtora não 
conhece o mercado no qual se atua, no que se refere a preços, competitividade, vendas, canais 
e preferências. Em alguns casos, a marca remetente ao produto é a da 
distribuidora/exportadora e não a da própria empresa que o fabricou (ROCHA; ALMEIDA, 
2006). 

O modo de entrada no mercado estrangeiro por cooperativa, conforme Rocha e 
Almeida (2006), refere-se ao método no qual a empresa utiliza-se de uma rede de distribuição 
já existente, seja ela local ou estrangeira, para comercializar seus produtos ou serviços no 
mercado de destino. Esse modo denomina-se também como exportação casada. Ainda assim, 
para Helsen e Kotabe (2007), isso ocorre quando as empresas não estão propensas a 
comprometer recursos para criar sua própria rede de distribuição no mercado estrangeiro, mas 
ainda desejam possuir certo controle sobre as atividades realizadas. Nesse caso, a organização 
deve optar pela exportação por cooperativa.  De acordo com Grönroos (1999), essa 
modalidade tem como intuito diminuir os problemas potenciais gerados por entradas diretas, 
isto é, ao invés de estabelecer uma nova organização própria de internacionalização, é 
possível que a empresa opte pelos serviços de uma corporação que já opere no local de 
destino almejado. Para Rocha e Almeida (2006) e Oliveira (2007), essa categoria também 
denominada como consórcio de exportação, consolida-se pela associação de empresas com 
linhas comerciais complementares ou não-concorrentes, a fim de amplificar as atividades no 
mercado exterior e gerar um aumento relativo na competitividade. Dessa forma, 
compartilham-se ameaças, recursos e custos para que o ingresso na modalidade ocorra.  

Segundo Oliveira (2007), existem dois tipos de consórcio de exportação. O primeiro 
trata-se de consórcio de promoção, isto é, as organizações estabelecem parceria somente na 
etapa onde se analisa o comércio internacional. Nessa fase, as despesas com a expansão do 
mercado são rateadas, tais como: pesquisas de mercado, campanhas publicitárias, participação 
em feiras e exposições, confecção de catálogos em idiomas distintos, entre outros. Sob outra 
perspectiva, o segundo refere-se à consórcio de venda, ou seja, as entidades aliançadas 
dividem as despesas geradas em todas as etapas do processo de disseminação. Essas despesas 
estendem-se desde a prospecção inicial de mercado, a produção dos produtos até a ato da 
exportação propriamente dita. Essa particularidade permite que as empresas parceiras tenham 
um único departamento de exportação, visando assim menores custos.  

Dentre as vantagens obtidas de ingressar-se no comércio estrangeiro através da 
exportação por cooperativa, é possível citar de acordo com Rocha e Almeida (2006) e 
Oliveira (2007): redução de custos de exportação, tamanho e qualidade da rede de 
distribuição, sinergia do marketing mix, sobreposição ou complementariedade das categorias, 
além de permitir que empresas de pequeno e médio porte, que não dispõem de recursos 
elevados para realizar a atividade, ingressem nessa modalidade através de alianças 
estratégicas.  

Em contrapartida, essa categoria também apresenta desvantagens em se tratando das 
ações cooperativas ou em conjunto. São algumas delas segundo às pesquisas e estudos de 
Rocha e Almeida (2006): linha de produtos divergentes, interesses distintos, ausência de 
comprometimento das partes, disputa de poder, falta de planejamento, de confiança entre os 
envolvidos e de uma estrutura conveniente para a realização eficiente da empreitada.  
 
2.1.2 Contratos 
 

Por sua vez, a entrada contratual, de acordo com Rocha e Almeida 2006, é 
caracterizada pela pela associação não-patrimonial, entre uma empresa internacional e uma 
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instituição em uma país estrangeiro, realizado no período de longo prazo. Para eles, esse 
processo abrange a transferência de tecnologia ou capacitação da empresa para o determinado 
país onde se realiza a atividade.  

Esse modo de entrada difere-se de exportação principalmente por estabelecer-se em 
veículo para a transferência de conhecimento e competências. (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
Para Root (1994), esse processo distingue-se da entrada por investimentos direto no exterior 
no quesito de não realizar investimentos patrimoniais. Diante disso, é possível considerar três 
variantes mais utilizadas para essa modalidade, são elas: licenciamento, franchising e 
contratos de produção (ROCHA; ALMEIDA, 2006).  

Licenciamento reporta-se, conforme Rocha e Almeida (2006), a uma transação 
contratual onde realiza-se uma troca de ativos da licenciadora, frequentemente intangíveis, 
tais como: marca; know-how; entre outros, por royalties ou uma soma estipulada, devendo ser 
pagos pela licenciadora. Nesse mesmo âmbito, segundo Helsen e Kotabe (2007), o 
licenciamento é uma transação contratual onde a empresa - o licenciante - oferece alguns 
ativos de propriedade à uma empresa estrangeira - o licenciado - em troca de taxas de 
royalties. Ainda, para Hitt et al (2002), ao estabelecer um acordo de licenciamento, permite-se 
que empresa estrangeira compre o direito de produzir e vender os produtos de determinada 
organização dentro de um país anfitrião ou um conjunto de países, que geralmente pagam 
royalties ao licenciador pelo uso de suas patentes e produtos.  

Dentre as vantagens analisadas, é possível considerar o licenciamento como um modo 
de baixo envolvimento e baixo nível de controle, de acordo com Rocha e Almeida (2006). 
Para os autores, é uma transação que não demanda um patrimônio elevado da empresa 
licenciadora, atraindo assim organizações que não dispõem de recursos financeiros hábeis 
para fazê-lo ou também que não são capazes de empregar instalações no mercado estrangeiro. 
Além disso, permite ainda que a organização licenciadora adentre em mercados considerados 
fechados ou obtenha informações a respeito deste, além de contornar barreiras referente à 
exportação. Ademais, essa modalidade ainda reduz a exposição da licenciadora, em se 
tratando de questões políticas e econômicas, uma vez que grande parte das ameaças acomete a 
entidade licenciada (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 

Por outro lado, as desvantagens existentes, Rocha e Almeida (2006) estabelecem que a 
principal desvantagem do licenciamento é a ausência de controle que a organização 
licenciadora possui em relação aos seus ativos intangíveis. Ocorre que ao licenciar esses 
ativos, em um possível rompimento de contrato, a empresa que outrora era licenciada, pode-se 
utilizar das informações anteriormente obtidas para gerar concorrência futura e um ganho de 
competitividade. Além disso, abordam também o fato de que as receitas provenientes desse 
modo de entrada são inferiores em relação às outras modalidades, uma vez que ao utilizar os 
recursos da licenciadora, a empresa licenciada encontra-se em uma posição prejudicial, onde 
os recursos são limitados e imagem da empresa corre o risco de ser afetada.  
 Por sua vez, o sistema de entrada denominado franchising, segundo Rocha e Almeida 
(2006), refere-se ao modo pelo qual a organização detentora de know-how de produção ou 
distribuição de algum determinado produto ou serviço, geralmente possuindo uma marca ou 
nome renomado, concede a terceiros o direito de realizar distribuição dos produtos ou 
serviços oferecidos em uma determinada região por um tempo pré-estabelecido, aderindo 
assim aos padrões de operação (manual do franqueado). Para Helsen e Kotabe (2007), trata-se 
de um acordo pelo qual o franqueador oferece ao franqueado o direito de usar os nomes 
comerciais, marcas registradas, modelos comerciais e/ou know-how do franqueador em um 
determinado território por um período de tempo específico, normalmente dez anos. Em troca, 
o franqueador obtém pagamentos de royalties e outras taxas. Ainda, segundo informações 
contidas no artigo de Khauaja e Toledo (2012, p. 45) e baseando-se nas informações da 
International Franchise Association (IFA), definem franchising ou sistema de franquias 
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“como um contínuo relacionamento entre franqueador e franqueado, no qual a reputação 
(marca) e o conhecimento do franqueador (técnicas de produção e comercialização) são 
transferidos ao franqueado.”.  
 Dentre as vantagens observadas a respeito do modo de entrada em estudo, pode-se 
observar o fato de que as empresas podem tomar para si as estratégias de um negócio, 
possibilitando uma expansão para mercados estrangeiros com baixo investimento. Assim, os 
franqueados encontram-se em uma posição motivadora e engajadora, podendo transferir 
informações relevantes a respeito do atual mercado para o franqueador, acarretando 
benefícios a ele também (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
 Em contrapartida, a primeira desvantagem observada, compara-se ao licenciamento, 
isto é, segundo Rocha e Almeida (2006), o franqueado obtém uma parcela daquilo que 
conquistaria caso assumisse a fração de riscos ao abrir um negócio próprio em um país 
estrangeiro. Para mais, o franqueador encontra dificuldade para controlar as operações 
realizadas pelo franqueado, uma vez que dependendo da cultura em questão, há problemas em 
relação ao cumprimento minucioso dos itens contratuais documentados. Algumas culturas 
valorizam mais os acordos informais (relações pessoais) em comparação aos formais 
(contratos autênticos) (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
 No que diz respeito a Investimento Direto no Exterior (IDE), Kovacs e Moraes 
(2005) afirmam que essa modalidade se consolida em empresas inovadoras, ou seja, ao 
identificar barreiras impostas, optam por esse meio de entrada, visando um ganho de 
competitividade e evitando assim possíveis cópias entre concorrentes, ainda que os custos 
sejam maiores comparados aos outros meios de entrada. Para Dias, Rocha e Silva (2014), essa 
modalidade abrange a propriedade por uma empresa multinacional de unidades produtivas ou 
estruturas industriais no país visado (país-alvo). Ainda, segundo Vianna e Almeida (2011), o 
IDE refere-se à implementação de unidades de produção no mercado internacional, através de 
“fusões, aquisições, subsidiária de controle integral ou construções.”.  

Com base nos estudos de Dias, Rocha e Silva (2014), ao adentrar no mercado 
estrangeiro, as organizações que visam menores custos de entrada podem optar por três 
principais tipos de IDE (Investimento Direto no Exterior): joint venture, ou seja, 
empreendimentos conjuntos onde compartilha-se a propriedade e o controle das operações 
com um ou mais parceiros associados locais; solo venture, caso a empresa prefira 
empreendimentos exclusivos e restritos e greenfield investment, que de acordo com Aoun, 
Verdi e Sato (2008), refere-se ao investimento total (100%) na criação de uma nova empresa 
no exterior. Entretanto, esta última tem sido menos utilizada, uma vez que as organizações 
podem optar pela compra/aquisição de empresas locais já existentes e estabelecidas em 
termos de estrutura ou exercer participação no capital social da organização, seja ela 
majoritária ou minoritária, possibilitando o ingresso no exterior e o desenvolvimento de sua 
respectiva estratégia (AOUN; VERDI; SATO, 2008). 

No que se refere a vantagens do Investimento Direto do Exterior (IDE), observa-se, de 
acordo com Vianna e Almeida (2011), que as entidades que optam por essa categoria de 
entrada, transferindo e alocando seus conhecimentos no exterior, alcançam e detém uma 
considerável vantagem competitiva sustentável em relação às outras organizações. Por isso, é 
importante que informações fundamentais, tais como: know-how, conhecimentos, estratégias 
produtivas, entre outras, estejam bem acondicionadas internamente. Além disso, para 
Macadar (2008), o IDE amplia a participação no mercado e a vantagem competitiva, no 
momento em que as barreiras se estabelecem diante do cenário das organizações, em 
comparação às que se restringe ao mercado interno. Isso ocorre também quando determinada 
empresa oferece serviços que não são capazes de ser comercializados. Dessa forma, o IDE é a 
única maneira de expandir os negócios para países estrangeiros. Essa modalidade além de 
apresentar vantagens para o país receptor, também oferece benefícios ao país de origem, isto 
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é, outras empresas ou instituições econômicas são favorecidas com esse ganho de 
competitividade e aumento de lucros (MACADAR, 2008). 
 Relativamente às desvantagens existentes, pode-se mencionar: redução da exportação 
e investimentos internos, diminuição na oferta de empregos no país de origem, controle de 
setores pontuais da economia, proporcionando desconformidades com as políticas internas do 
país de origem, além de proporcionar uma situação negativa das atividades financeiras para o 
país de origem no início da atividade, podendo ser invertidas posteriormente (MACADAR, 
2008), (VIANNA; ALMEIDA, 2011). 
 
2.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Os serviços, por sua vez, assumem características diferentes e específicas quando 
comparadas com os produtos. (CARNEIRO; HEMAIS, 2004). Para se internacionalizar 
serviços, o caminho a ser percorrido deve ser diferenciado e bem estudado para que o alcance 
do mercado estrangeiro seja eficiente. Uma primeira diferença argumentada por Carneiro e 
Hemais (2004), deve-se ao fato de que os serviços são delineados como performances, ou 
seja, vistos como atividades, desempenhos, execuções, entre outros. Dessa forma, os serviços 
são compreendidos como algo intangível, não palpável e que geralmente não contam com a 
possibilidade de serem armazenados em estoques (GRONROSS, 1990). Por outro lado, os 
produtos, ainda em concordância com Carneiro e Hemais (2004), são compreendidos como 
bens físicos e tangíveis. Além disso, a análise para se distinguir produtos de serviços deve ser 
realizada de forma minuciosa, visto que muitas vezes, a aquisição de um produto que gere 
benefício, pode ser vista como um serviço. Ainda, é possível enxergar uma linha tênue entre o 
direito de posse (temporário) de determinado produto e a transferência do mesmo 
propriamente dita.  

De maneira especifica, os serviços são diferenciados de produtos por algumas 
características específicas. São elas, segundo Carneiro e Hemais (2004): inseparabilidade, 
isto é, a maioria dos serviços são produzidos e entregues na presença do cliente, e, 
simultaneamente, consumidos pelo mesmo. Um exemplo claro disso é um corte de cabelo ou 
uma cirurgia plástica. Em sequência, a heterogeneidade é expressa pela variabilidade no 
resultado final, ou seja, a intervenção do cliente no preparo e na entrega, a impossibilidade de 
se armazenar o serviço, o ato de verificar a qualidade do serviço e a possibilidade de rejeição 
antes que a entrega para o cliente ocorra, afetam em um grau elevado no resultado final do 
serviço, diretamente. Por exemplo, serviços de hotelaria, transporte, entre outros. A 
intangibilidade, no que lhe concerne, é vista como uma performance não palpável, isto é, não 
é possível que haja troca ou transferências dos serviços assim como é feito com bens físicos, 
contudo, os elementos que compõem esse serviço podem ser alterados e trocados. Além disso, 
o cliente encontra dificuldade na hora de realizar uma avaliação do valor agregado para 
determinado serviço (pré e pós-compra), uma vez que por não se tratar de um bem tangível, 
demonstra demandar maior custo financeiro comparado à compra de um produto concreto, 
onde a avaliação é facilmente realizada. Por fim, a perecibilidade entende-se por serviços 
produzidos e consumidos simultaneamente, isto é, no momento da compra. Por exemplo, 
assentos não vendidos de um voo no momento de sua decolagem, uma vez que não podem ser 
armazenados, só poderão ser vendidos novamente no próximo voo (CARNEIRO; HEMAIS, 
2004). 
 
2.2.1 Estratégias de internacionalização de serviços 
 
 No que se refere a estratégias de internacionalização de serviços, é possível observar 
diversos pesquisadores do cenário externo colocando em estudo a questão da diferenciação 
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dos modos de entrada. Ocorre que, segundo Erramilli (1990), vários autores não lidam 
diretamente com a escolha do modo de entrada. Ao passo que, alguns analistas expõem que 
nenhuma forma de ingresso no mercado internacional se encaixa para serviços, uma vez que 
conservam o princípio anteriormente abordado da inseparabilidade (simultaneidade entre 
produção e consumo). Em outras palavras, reiteram que a escolha da forma de entrada deve 
ser seleta e de acordo com as respectivas particularidades. 
 Ainda na perspectiva de Erramilli (1990), um estudo realizado por Weinstein (1974, 
1977) abordou os critérios de escolha para os modos de entrada em agências multinacionais 
de publicidade dos Estados Unidos. Foi observado que a diferenciação entre as modalidades 
ocorria principalmente ao período em que ocorreu o ingresso, isto é, as agências que 
adentraram antes de 1950 no mercado estrangeiro optaram por subsidiárias integrais, onde há 
100% de posse e propriedade. Já as ingressantes recentes (após 1950), apresentaram uma 
grande tendência ao joint venture, ou seja, empreendimentos conjuntos onde compartilha-se a 
propriedade e o controle das operações com um ou mais parceiros associados locais (posições 
minoritárias em 55% de seus investimentos). Esse estudo também traz a importante 
concepção da existência de uma rede de relacionamentos no momento da tomada de decisão, 
uma vez que os ingressantes mais antigos são denotados como seguidores de clientes, ou 
melhor, adentram ao mercado exterior para atender principalmente as afiliadas externas dos 
consumidores de seu país de origem. Por outro lado, os ingressantes mais recentes buscavam 
por novos mercados, ou seja, novos clientes no país estrangeiro.  
 Um outro estudo realizado por Hackett (1976) abordado no artigo de Erramilli (1990) 
evidenciou que as joint ventures majoritárias foram aparentemente constituídas em resposta às 
leis locais, enquanto as joint ventures minoritárias e as detentoras 100% de propriedade de 
franqueados foram formadas com a finalidade de reduzir o risco existente. Além disso, as 
especificidades do produto, como a personalização, possibilitam uma grande influência na 
definição do modelo de entrada. Por fim, conclui-se que a internacionalização de serviços 
conglomera diferentes modelos de ingresso no mercado estrangeiro, visto que o ramo em 
questão exerce um impacto significativo no momento da escolha. Por isso, redes de fast-
foods, empresas de softwares ou até mesmo agências de publicidade, adotam procedimentos 
diferenciados ao introduzir-se numa conjuntura internacional (ERRAMILLI, 2009). 
 
2.3 INTERNACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES 
 
 Para ilustrar como se dá o processo de internacionalização de empresas do ramo de 
softwares, Moraes (2012) apresenta a Totvs denominada como uma organização focada no 
desenvolvimento e comercialização do direito de uso de aplicativos, tal como: ERP 
(Enterprise Rosource Planning), entre outros sistemas de gerenciamento. Sendo assim, a 
empresa também comercializa serviços assistenciais, além da venda dos mesmos. A Totvs 
auxilia desde a implementação, treinamentos, consultorias, até possíveis manutenções 
necessárias para o bom desenvolvimento das atividades. Com seu alto número de clientes, a 
empresa é vista positivamente no cenário global, mostrando consideráveis números em se 
tratando de faturamento, funcionários, filiais e canais de distribuição, abarcando 48,6% da 
fatia de mercado em uma pesquisa realizada em 2011 (MORAES, 2012).  

O processo de internacionalização da Totvs ocorreu efetivamente no ano de 1997, de 
acordo com Moraes (2012), com a implementação de uma franquia na Argentina devido a 
proximidade existente e a boa situação econômica do país na época. A empresa já havia tido 
contatos anteriores com o mercado externo, porém, somente como suporte assistencial a 
clientes que operavam suas tarefas no exterior. Após isso, a franquia tornou-se uma 
subsidiária, visto que o modelo de franquias não se consolidou como o esperado no país. Na 
sequência, segundo Moraes (2012), entre os anos de 1997 e 2003, novas franquias foram 
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abertas no Chile, Paraguai e Uruguai, todas elas provenientes da Argentina, que ficou 
responsável pela centralização das operações naquela região. Em seguida, devido a 
semelhança cultural e estratégica, a entrada da Totvs também ocorreu em Porto Rico e na 
Colômbia. 

O próximo passo foi a aquisição de empresas brasileiras que já operavam atividades 
no exterior. Em 2003, foi a vez do México receber a Microsiga México S.A, proveniente da 
aquisição da Sipros, tornando-se responsável por todas as ações do gênero na América do 
Norte. Em 2007, ainda no âmbito da aquisição, Portugal foi escolhido para receber a 
subsidiária que centralizaria toda as atividades da Europa. Posteriormente, a Totvs continuou 
a se desenvolver e com isso anunciou a abertura de outras filiais em diferentes países, com o 
intuito de atender a grande demanda por informática existente no mercado estrangeiro, 
passando a ocupar assim a 41o posição entre as companhias de capital nacional mais 
internacionalizada de acordo com o jornal de negócios Valor. (MORAES, 2012). 

 
2.3.1 Estratégias de internacionalização de empresas de softwares 
 

Ainda de acordo com Moraes (2012), são abordadas algumas estratégias adotadas pela 
Totvs em seu processo de internacionalização. Após a experiência obtida com a abertura da 
franquia na Argentina, tornou-se mais fácil para a empresa nortear os próximos passos rumo a 
obtenção de novos mercados.  

Primeiramente, a empresa adotou medidas visando identificar e compreender as 
diferenças entre os países na adaptação do sistema de software, através de escritórios 
contábeis. Nesse aspecto, é fundamental realizar uma coleta minuciosa de informações a fim 
de compará-las com o nicho atuante da organização, e assim, sendo viável ou não, dar 
sequência ao processo de implementação (MORAES, 2012). Em seguida, a Totvs optou pela 
contratação de uma consultoria especializada neste mercado. O intuito, ainda para Moraes 
(2012), era adaptar o produto à região na qual ele seria inserido, com o propósito de torná-lo 
bem-sucedido. Tendo isso, a empresa passou a buscar por possíveis parceiros para consolidar 
as primeiras franquias no país. Além de fazerem parte da rede da Totvs, as franquias eram 
mantidas constantemente em contato entre elas e com a central para que pudessem comutar 
conhecimentos e experiências. Para isso, a empresa optou pela utilização de uma rede social 
interna à organização, a Byyou (MORAES, 2012). 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa pode ser classificada como descritivo-qualitativa. A estratégia de 
pesquisa a ser utilizada é o estudo de caso. Yin (2005) ao apresentar sua definição de estudo 
de caso como estratégia de pesquisa enfatiza dois aspectos principais: o escopo e a 
metodologia.  

Quanto ao escopo  
um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando o os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005, 
p.32). 

 Quanto à metodologia 
a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 
prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 
2005, p.33). 
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Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada.  De acordo com 
Triviños (1987, p.146), a entrevista semi-estruturada parte de certos questionamentos 
básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante 

e se desenvolve em interação dinâmica (entre informante e pesquisador). Ao 
permitir um levantamento mais amplo, dada a sua flexibilidade adaptativa às 
circunstâncias, às percepções, às opiniões e às interpretações da realidade 
organizacional, a entrevista semi-estruturada constitui instrumento adequado para 
este estudo. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio da técnica de análise 
de conteúdo (BARDIN, 1979). A coleta de dados foi realizada na empresa RBXSoft, 
localizada na cidade de Marialva-PR. A missão da empresa é auxiliar os provedores de 
internet e operadores de telecomunicações na continuidade e ampliação de seus negócios. A 
entrevista foi realizada com o gestor/proprietário da empresa. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O processo de internacionalização da RBXSoft iniciou-se a partir de um treinamento 
de internacionalização que o gestor, Marcelo Siena, participou no início de 2013. A partir daí 
o gestor enxergou a possibilidade de comercializar seus produtos no exterior, visto que essa 
ação traria a empresa um diferencial competitivo no Brasil. Em seguida, o gestor e alguns 
funcionários começaram a participar de feiras internacionais no segmento de softwares, no 
objetivo de conhecer todos os setores desse mercado e quais as possíveis diretrizes a serem 
tomadas. Feito isso, começaram então a colocar seus produtos e serviços a disposição do 
consumidor estrangeiro em eventos e feiras de âmbito internacional. Segundo Siena, o 
processo de internacionalização ainda está em curso, visto que há um longo e promissor 
caminho a ser trilhado.  
 Para Siena, os critérios, em ordem de importância, utilizados para definir a estratégia 
de internacionalização foram: aprimoramento dos produtos, proteção do mercado interno, 
acesso a mercados menos competitivos e taxa de câmbio favorável. Assim, foram escolhidas 
as duas cidades que receberiam inicialmente a filial da empresa: Miami/FL nos Estados 
Unidos e Córdoba na Argentina. Sendo assim, denota-se que a empresa realizou um 
investimento direto no exterior (IDE), mais precisamente do tipo solo venture, optando por 
empreendimentos exclusivos e restritos, onde a empresa detenha todo o controle das 
atividades (DIAS; ROCHA; SILVA, 2014). Como dito anteriormente, o gestor ainda não 
considera o processo de internacionalização consolidado, entretanto, afirma que as primeiras 
incursões da RBX se deram no ano de 2013 e a primeira venda ocorreu em 2017.  
 As principais dificuldades enfrentadas nesse processo, de acordo com Siena, foram: a 
pouca fama brasileira no mercado internacional de software, visto que a empresa ainda estava 
buscando sua fatia no mercado; preferência por empresas locais, pensando na comodidade e 
na facilidade em relação à serviços pós-venda; burocracia e as altas taxas de tributação 
brasileira para estabelecer-se no exterior. Além disso, a partir das participações nas feiras 
internacionais do segmento, a empresa mapeou que seus concorrentes diretos entregavam 
soluções inferiores e mais caras, e que a expertise acumulada no mercado brasileiro de 
telecomunicações, que é um dos mais complexos e competitivos do mundo, gerou um grande 
diferencial competitivo a empresa. Assim, a empresa identificou como diferencial em relação 
aos concorrentes de mesmo segmento o fato de fornecerem soluções completas e integradas 
do início ao fim em todos os processos do setor, aliados a um número expressivo (milhões) de 
assinantes já gerenciados pela plataforma da organização.  
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 A empresa ainda conta com profissionais estrangeiros envolvidos na operação, 
dedicados exclusivamente às áreas de suporte de primeiro nível e comercialização. Todo o 
desenvolvimento de produto e suporte avançado continua centralizado no Brasil, 
assemelhando-se à um dos pressupostos estabelecidos pela Totvs para seu processo de 
internacionalização, onde a matriz permanecia responsável por toda elaboração e concepção 
dos produtos (MORAES, 2012). Outro ponto citado por Siena, refere-se às barreiras 
tributárias e fiscais encontradas pela empresa ao adentrar no mercado estrangeiro. Para ele, 
localmente nos outros países, a RBX não encontrou grandes dificuldades de ingresso, 
contudo, a maior barreira encontrada é a tributação brasileira para envio e retorno de recursos, 
que por sua vez, tributa novamente tudo. Ademais, de modo geral, há pouca interferência dos 
estados nas empresas em outros países, isto é, os tributos diretos são únicos (IVA – Imposto 
sobre o Valor Agregado) e a tributação sobre o resultado (IR – Imposto de Renda) só ocorre 
quando o recurso é retirado da empresa. Para o gestor, “a organização ainda encontrou em 
outros países relações trabalhistas favoráveis ao empreendedorismo, sem protecionismos 
exagerados, a exemplo do Brasil.”. 
 A empresa visa expandir até 2019 a atuação na América Latina e América Central de 
três para nove países, consolidando também o mercado dos Estados Unidos, avançando 
também ao Canadá. Na sequência, a partir de 2020, a RBX presente iniciar sua atuação na 
Europa.  
 Em relação ao papel da internet na comercialização dos produtos e serviços oferecidos 
pela empresa, a RBX iniciou os processos de prospecção presencialmente através de eventos e 
feiras, como dito anteriormente, e na sequência, o principal ponto focal de comunicação com 
o mercado e clientes acontece através da internet, por meio de websites, chats, aplicativos e 
mídias sociais. 

5 CONCLUSÕES 

 Por fim, conclui-se que um processo de internacionalização engloba um conjunto de 
atividades complexas, mas que quando realizadas por meio de um planejamento, é possível 
alcançar bons resultados. Toda a fase de estudo e mapeamento dos negócios é fundamental 
para atingir o mercado alvo estrangeiro, bem como a definição da estratégia a ser utilizada.  
 É evidente que, no caso da RBXSoft, há uma grande diferença entre a data das 
primeiras inserções internacionais para a data da primeira venda propriamente dita, provando 
a complexidade e o preparo exigido para que o processo se consolide efetivamente. O 
planejamento vai desde a concepção e elaboração do produto de acordo com as necessidades 
do consumidor estrangeiro, até a prestação de serviços de suporte técnico e relacionamento 
com o cliente. Além disso, a escolha da estratégia de internacionalização pode variar de 
acordo com o que a empresa está disposta ou possui disponível para investir na entrada em 
um novo mercado. 
 A expertise está em identificar um diferencial do produto em relação aos concorrentes 
já existentes no mercado, tal como: custos, qualidade, prestação de serviço personalizada, 
soluções integradas, entre outros, no objetivo de estimular e convencer o consumidor a 
adquirir algo vindo de um outro país, sem submetê-lo a grandes riscos e incertezas. 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo central compreender como o regramento institucional na 
distribuição de embalagens é capaz de influenciar no desempenho dos SAG’S de carne bovina 
e carne de frango no Brasil, mais especificamente no Paraná. Empiricamente busca esclarecer 
as bases da Nova Economia Institucional, no que diz respeito à atuação do ambiente macro 
institucional, seus integrantes e como se comportam dentro da cadeia produtiva. Busca 
também mostrar quais as regras vigentes e como é coordenada a distribuição de embalagens 
nos dois SAG’s estudados. Seu objetivo foi cumprido buscando referências em dados 
secundários que comprovem o desempenho dos mercados estudados, como se comportam na 
cadeia produtiva e como o regramento imposto a cada um deles é capaz de influenciar nos 
seus indicadores. Como resultado foi identificado que o regramento a respeito das embalagens 
ainda não é bem difundido, especialmente no SAG de carne bovina, mas que ao longo do 
tempo a preocupação com segurança alimentar foi ganhando espaço e o regramento 
institucional se aprimorando. Em relação à coordenação dos sistemas analisados, conclui-se 
que o SAG de carne de frango opera em uma cadeia mais complexa, integrada e coordenada 
do que os de carne bovina. Fato que pode estar intimamente ligado ao desempenho final deles, 
visto que ao longo do tempo o SAG de carne de frango foi ganhando mais espaço e crescendo 
no país, enquanto o de carne bovina estagnou-se e até diminuiu sua produção.  
 
 
Palavras-chave: Desempenho. Nova Economia Institucional. Sistema Agroindustrial. Carne 
bovina. Frango. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em 
2017, identificou que o Brasil se destacava como um grande produtor de grãos, carne e frutas 
(EMBRAPA, 2017). Mais especificamente, o setor agropecuário foi responsável, nesse 
período, por 22,5% do PIB Nacional e 37% da força de trabalho da população. É por 
intermédio da agropecuária que são obtidos produtos essenciais para a sociedade, dentre eles, 
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carnes e outras substâncias de origem vegetal e animal. Sendo assim, é por meio da produção 
de bens de consumo, no setor primário, que o país movimenta grande parcela da sua 
economia.  
No contexto do agronegócio, atualmente, o Paraná é considerado o maior produtor de proteína 
animal no país. De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social 
(IPARDES), o Estado ocupa a posição de maior produtor de carnes, com 21% de participação 
no Brasil (IPARDES, 2018). Isso significa que foram produzidas 2,64 milhões de toneladas 
de carnes de frango, bovina e suína no primeiro trimestre de 2017.  
Na produção de carnes, destacam-se duas cadeias produtivas: as de carne bovina que, em 
2016, representou 14% do valor bruto da produção brasileira; a de frango, com 10,5% de 
participação na produção de corte do país (EMBRAPA, 2017). É importante ressaltar que 
essas cadeias apresentam um crescimento diferenciado ao longo dos anos. Segundo dados da 
mesma pesquisa, apesar de a produção de carne bovina representar maior porcentagem na 
produção brasileira, nos últimos 42 anos sua produção cresceu apenas 4,05 vezes, enquanto a 
produção de proteína de frango aumentou 22,7 vezes. 
Nota-se que a produção de carne bovina ocupa uma posição de destaque em ampla área do 
território nacional, gerando empregos e renda a milhões de brasileiros (BUAINAIN; 
BATALHA, 2007).  De 2000 a 2016 houve um aumento de 53,59% no abate de bovinos na 
região Sul do país. Porém, essa não foi a região que mais cresceu, comparada com a região 
Norte que conquistou um aumento de 239,12% no mesmo período (EMBRAPA, 2017). 
Quanto à cadeia produtiva de avicultura de corte, identifica-se que, de início, a carne de 
frango era consumida apenas pelas classes mais baixas da sociedade. Entretanto, com o passar 
do tempo, passou a ganhar mercado devido sua alta concentração de proteína e benefícios 
nutricionais (JUNIOR et al., 2007). Ao contrário da bovina, o abate de frangos apresentou, no 
período de 2000 a 2016, um aumento de 153% na região Sul, ficando atrás apenas da região 
Nordeste (431%) e Centro-Oeste (373%) (EMBRAPA, 2017).  
Um aspecto importante a ser entendido nesse estudo é a respeito da participação das 
embalagens no mercado de carnes de frango e bovina. Bem como compreender como ela 
influencia no diferente desempenho em cada um dos dois setores. No Brasil, o órgão 
responsável por regulamentar as embalagens é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Segundo essa agência, os regulamentos sobre embalagens devem estar em 
harmonia com o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), devendo passar por discussões e 
consenso nesse âmbito. No setor de alimentos, a Anvisa é responsável por coordenar, 
supervisionar e controlar atividades de registro, inspeção, fiscalização e controle de riscos. 
Estabelece normas e padrões de qualidade, visando maior segurança de alimentos (ANVISA, 
2018). Esse órgão define embalagem da seguinte maneira: “É o artigo que está em contato 
direto com alimentos, destinado a contê-los, desde sua fabricação até a sua entrega ao 
consumidor, com a finalidade de protegê-los contra agentes externos, de alterações e de 
contaminações, assim como de adulterações” (ANVISA, 2001, p. 2). 
Recentemente, a Legislação Brasileira passou a ser mais crítica com as normas referentes ao 
controle e adequação de embalagens. A segurança do consumidor passou a ser pauta 
constante entre produtores desse artigo e empresas do ramo alimentício. Como prova desse 
avanço, podem ser citadas as duas regulamentações mais recentes publicadas pela ANVISA: a 
RDC 51 e a RDC 52, de 26 de Novembro de 2010. Essas duas regulamentações derivam do 
regulamento técnico 105, publicado em 1999 pelo mesmo órgão. Todos esses visam definir 
quais os tipos de materiais podem ser utilizados em embalagens, ou seja, trazem uma lista de 
substâncias e materiais aprovados para o contato com alimentos. A nova publicação da RDC 
51 busca verificar se substâncias prejudiciais à saúde humana estão migrando para os 
alimentos em teores acima dos autorizados pela legislação. Já a RDC 52 inclui limites para a 
migração de substâncias das embalagens para os alimentos (PACHIONE, 2011).  
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Na indústria frigorífica, as embalagens apresentam um papel fundamental na diferenciação do 
produto disponível ao consumidor. Suas funções vão além do apelo comercial. Tem como 
foco a segurança dos produtos a serem consumidos e, para isso, devem atender a alguns 
requisitos, como não serem tóxicas; dar proteção sanitária; proteger contra passagem da luz, 
umidade e ar; ter resistência ao impacto; proteger contra contaminação ou perdas e facilitar e 
assegurar o transporte. Esse setor alimentício exige, então, padrões a serem seguidos na 
confecção dessas embalagens. Principalmente no setor de carnes, além de proteger contra 
deterioração, violação e informar o consumidor, deve proporcionar boa aparência à proteína 
vendida. Ao contrário da carne fatiada na hora, as embaladas tem uma durabilidade superior, 
podendo chegar a 30 ou 40 dias, de modo que o consumidor utilize o produto semanas após a 
compra e ele ainda esteja fresco (REVISTA FRIGORÍFICO, 2012). 
Ao se considerando a produção e disponibilização das carnes, em supermercados e açougues, 
é necessário compreender que essas são produzidas dentro de uma complexa Cadeia 
Produtiva. Em 1968, Goldberg (apud ZYLBERSTAJN et al., 2000) definiu essa cadeia 
produtiva como  Agribusiness e redefiniu seu conceito para um sistema que engloba todos os 
agentes envolvidos com a produção, processamento e distribuição de um produto. Esse ainda 
incluiu o mercado de insumos agrícolas, produção e estocagem respeitando um fluxo que vai 
desde os insumos até os consumidores finais. Como parte integrante dessa cadeia, destacam-
se as Instituições.  
De acordo com Azevedo (2000), o principal papel dessas instituições – entendidas como as 
responsáveis por definir as “regras do jogo” formais e informais, que coordenam as relações 
social, econômica e política – é controlar as ações humanas. Ou seja, surgem para instituir o 
regramento de como a mesma deve funcionar para que seja eficiente economicamente – com 
menor custo – e proporcione desenvolvimento. Considerando ainda essas cadeias, constata-se 
que as regras formais estabelecem orientações que tratam desde aspectos produtivos, quanto 
de sanitários, transporte e armazenagem, desdobrando-se até os aspectos de embalagem.  
Para entender como se organiza esse sistema agroindustrial, Azevedo (2000), Zylbersztajn 
(2005), dentre outros, destacam que a Nova Economia Institucional (NEI), se apresenta com 
importante orientação teórica. De acordo com a Nova Economia Institucional, que tem origem 
no trabalho de Coase (1937), existe uma mudança na maneira de se pensar a atividade 
econômica de um modo geral. Essa é capaz de influenciar diretamente no comportamento dos 
agentes inseridos na cadeia produtiva. Seu objetivo é esclarecer a relação estabelecida entre as 
Instituições e analisar como essas influenciam o desenvolvimento econômico de um setor. 
Nesse estudo sua utilização se dará no entendimento, especificamente, do agronegócio, e, de 
forma particular, das cadeias produtivas de carne bovina e frango. 
O que se propõe nesse estudo, é entender a participação do setor de embalagens nos aspectos 
operacionais e competitivos dessas cadeias produtivas.  Isso se mostra relevante, dado que 
essas cadeias no Brasil, conforme visto, apresentam desempenho diferenciado (abate de 
frango cresceu 153% e bovino, 53,59%, no período de 2000 a 2016), e o setor de embalagem 
acompanha esse processo, ora atendendo a demanda, ora oferecendo mecanismos de estímulo 
pela inovação. Nessa orientação questiona-se: como se dá o papel da embalagem em cada um 
deles? Além disso, é possível concluir que as leis e normas que regulamentam as embalagens 
nos dois influenciam também nesse desempenho? E ainda, é possível afirmar que a 
embalagem influencia no desempenho diferenciado das duas cadeias ou acaba sendo apenas 
mais um fator que acompanha esse crescimento? 
Cabe observar que, no Brasil, existem diversos obstáculos a serem vencidos para que setores 
de carne bovina e avicultura cresçam cada vez mais. Um deles envolvem as barreiras 
sanitárias, que se busca ultrapassar, e o conjunto de Boas Práticas de Fabricação definido pela 
ANVISA em 2002, orientando e reforçando procedimentos que garantam a qualidade 
higiênica de fabricação desses e outros alimentos, busca esse fim. Além disso, as exigências 
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por parte dos consumidores vêm sendo cada vez maiores, na busca por produtos com maior 
qualidade e mais garantias. Tais exigências aumentaram após a ocorrência de encefalopatia 
espongiforme bovina e gripe aviária, forçando as autoridades a publicação de 
regulamentações que garantam segurança alimentar. (BARCELLOS et al., 2009) 
Por fim, em um contexto em que é de extrema importância a qualidade de carnes, nesse caso, 
bovina e de frango, justifica-se o estudo aprofundado sobre a função das embalagens, bem 
como sua influência e participação no desempenho desse setor. Ou seja, se a mesma é apenas 
mais um fator que acompanha esse crescimento ou se influencia e participa dele.  
Embora o estudo a respeito de inovação em processos produtivos nessas duas cadeias e de 
embalagens seja de grande importância, o foco desse estudo, como já citado, é compreender 
como o regramento institucional é capaz de influenciar ou acompanhar o desempenho de um 
dado setor. Mais especificamente, este artigo se propõe a: caracterizar o Sistema 
Agroindustrial de carne bovina e frango (Seção 2); identificar e caracterizar as regras que 
operam no mercado de carne bovina e frango quando se considera a presença de embalagem 
no produto final (seção 3); compreender como as regras do ambiente institucional influenciam 
no desempenho do mercado de carne bovina e de frango no Paraná (seção 4). Ao final 
apresentam-se as referências e conclusões do mesmo.  
 
 
REVISÃO TEÓRICA  
 
NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI) 
 
Em seu artigo de 1937, Coase contrasta os conceitos antigos sobre economia – entendida 
como uma entidade coordenada, sendo vista como um organismo independente dos outros que 
o cercam – e a teoria da firma – que deve responder a um planejamento e sofre alterações a 
partir de mudanças da economia. Ou seja, busca enfatizar que, diferente de estudos realizados 
até aquele momento, acontecimentos relacionados à economia são capazes de afetar o 
desempenho da firma e vice-versa. Ele ainda exemplifica tal modelo a partir da variação de 
preços, afirmando que essa influencia diretamente em como a firma se organizará e 
responderá a questões do ambiente em que está inserida. É o primeiro sinal desse estudo e que 
chama atenção para a relação entre as organizações, a economia e o ambiente em que atuam. 
Ou seja, as instituições importam e assumem papel fundamental no desenvolvimento 
econômico (COASE, 1937). 
A Nova Economia Institucional analisa duas vertentes complementares aplicadas em seus 
estudos. A primeira delas é ligada ao macro ambiente, trabalhada por North (1991), que busca 
compreender e analisar a origem, estruturação e mudanças das instituições, além do impacto 
que essas são capazes de gerar na firma. Seu foco é explicitar a origem e as mudanças das 
instituições, sendo vistas como as regras que disciplinam o comportamento em sociedade. A 
segunda vertente se refere ao ambiente micro institucional, onde de fato são analisadas as 
organizações, sua rotina de trabalho, condutas e regras internas e os diferentes arranjos 
institucionais. Essa vertente, por sua vez, é influenciada por estudiosos como Oliver 
Williamson, Harold Demsetz e Yoram Barzel. Ambas consideram a importância das 
instituições e se complementam partindo do princípio que essas definem as regras do jogo, 
enquanto a firma, no nível micro, se ajusta ao ambiente em que está inserida e estabelece seus 
contratos, que, por sua vez, surgem para garantir o direito de propriedade e evitar o 
comportamento oportunista (ZYLBERSZTJAN, 2005). 
O nível micro institucional, é definido e caracterizado por Azevedo (2000) como sendo o 
responsável por regular uma transação específica. Sua coordenação é dada a partir da relação 
entre os agentes econômicos de uma sociedade com a principal finalidade de reduzir custos de 
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transação. Esse autor ainda cita que: “quanto mais apropriada for a coordenação entre os 
componentes do sistema, menores serão os custos de cada um deles e mais rápida será a 
adaptação às modificações do ambiente e menos custosos serão os conflitos inerentes às 
relações entre cliente e fornecedor” (AZEVEDO, 2000 p. 35).  
Para isso, os agentes utilizam de mecanismos internos denominados “estruturas de 
governança” e são exemplos o mercado spot, contratos de suprimento regular, contratos de 
longo prazo, integração vertical, entre outros (WILLIAMSON, 2000). Ou seja, o nível micro 
institucional é aquele em que as organizações irão se organizar para responder ao regramento 
imposto no nível macro institucional e trabalhar para reduzir os custos de transação.  
Ao longo da história, sempre aconteceram diversas transações entre pessoas ou empresas. 
Acontece que essas transações, de acordo com North (1991) são repletas de incertezas e essas, 
por sua vez, acarretam os chamados Custos de Transação, definidos como Custos de Medição 
(Controle) e Execução (Cumprimento). Tais custos partem de dois pressupostos 
comportamentais, conforme propõe Williamson (1985): o primeiro é que os indivíduos são 
oportunistas, considerados auto interessados, podendo mentir, trapacear ou quebrar promessas 
se for de seu interesse. E o segundo é que os indivíduos possuem racionalidade limitada: 
limites em sua capacidade cognitiva para processar informações que podem dar origem à 
incompletude contratual. Sendo assim, considera-se que contratos não incorporam 
contingências futuras (AZEVEDO, 2000). Para controlar esses custos, de acordo com North 
(1991), as Instituições estabelecem as “regras do jogo”, que podem ser por meio de 
instrumentos formais (leis) ou informais (costumes, tradições) e que, em longo prazo, podem 
ser responsáveis por diminuir os custos de transação citados. Nesse contexto, é concretizada a 
ideia inicial de Coase (1937), em que as instituições são importantes e exercem um papel 
fundamental no controle das transações existentes na economia (NORTH, 1991).  
Mais especificamente, derivações da NEI indicam dois custos incidentes em transações dentro 
da cadeia produtiva. Esses são definidos pela Economia dos Custos de Transação (ECT) e 
Economia dos Custos de Mensuração (ECM). A ECT, de acordo com Langlois e Foss (1997), 
surgiu a partir dos estudos de Ronald Coase. Em seu artigo “The nature of the firm”, em 
1937, o autor analisou que existem custos além dos custos de produção, são os chamados 
Custos de Transação. Posteriormente, Barzel (2005) acrescenta a esses custos os custos 
relacionados à execução da transferência de direitos de propriedade e também da proteção 
desses. Ou seja, são os custos incidentes na relação entre os agentes da cadeia produtiva. 
Segundo estudos de Coase (1937) e Williamson (1985), a ECT tem como objeto de análise a 
transação e busca controlar os direitos de propriedade através de regras que reduzam os seus 
custos. 
Já a ECM, surge posteriormente a partir de estudos de Yoran Barzel (2005) como uma 
proposta para complementar as análises trazidas pela ECT.  Em sua perspectiva, não apenas 
os atributos relacionados à transação importam, mas também condições relacionadas à 
garantia de propriedade e mensuração de ativos transacionados. Assim como a teoria anterior, 
essa também visa à redução dos custos de transação, porém, foca seu objeto de análise na 
mensuração dessas transações. Zylbersztajn (2005) identifica alguns aspectos importantes a 
serem considerados como base de análise para a ECM: mensuração das transações; 
oportunismo implícito, racionalidade limitada e a impossibilidade de mensuração de 
contratos, entre outros. Para esse autor, as duas economias se complementam, considerando 
que um aspecto importante dos custos de transação é a própria mensuração dos atributos ou 
bens transacionados. Ou seja, mensurar os bens implica avaliar dimensões físicas e 
relacionadas aos direitos de propriedade existentes na transação, objetivando menor custo 
possível advindo de fatores já caracterizados por Williamson (1985): comportamento 
oportunista e racionalidade limitada.  
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Ambiente macroinstitucional  
 
O Ambiente macro institucional – responsável por estabelecer as bases para as interações 
entre os seres humanos – também pode ser definido apenas como o ambiente institucional. 
Neste sentido, destaca-se o papel das macro-instituições, sendo as responsáveis por regular as 
interações econômicas entre os membros de uma mesma sociedade através da fixação de 
regras formais e restrições informais (AZEVEDO, 2000). Ao longo da história, North (1991), 
contextualiza que as instituições surgiram para ordenar as ações humanas e reduzir a incerteza 
na relação entre pessoas ou empresas. 
Sendo uma de suas ferramentas, o regramento formal é exemplificado pela constituição e suas 
legislações complementares e pelo conjunto de políticas públicas de uma sociedade. Esse 
regramento causa efeitos frequentes sobre os negócios e tem o propósito de induzir 
determinadas ações nos principais agentes econômicos. Por outro lado, é evidente que o 
comportamento humano não está condicionado apenas a regras formais. Ainda de acordo com 
Azevedo (2000), outro conjunto de instituições de equivalente importância são as restrições 
informais. Essas não são escritas e nem explícitas, muito menos são resultados de uma 
escolha racionalizada por parte dos membros de uma sociedade. As restrições informais são 
elementos que dificilmente podem ser manipulados por ações estratégicas e políticas e 
consistem em valores, costumes, religiões e códigos que são intrínsecos ao comportamento 
humano e também restringem o comportamento dos agentes em determinada cadeia 
produtiva. 
Dessa forma, o macro ambiente define regras formais e informais para controlar as ações dos 
agentes na cadeia produtiva e, através de seus mecanismos de garantia fazer valer essas 
regras. A partir disso, Williamson (1993) exemplifica esse funcionamento a partir de um 
esquema de três níveis de análise, em que o nível macro influencia diretamente nas estruturas 
de governança (2º nível) – regras do jogo influenciando contratos, alinhamento de estrutura 
com as transações – e essas acabam por influenciar o indivíduo (3º nível), que decide comprar 
ou não os produtos dessa cadeia. Esse indivíduo também tem poder de ação sobre os 
regramentos impostos no macro ambiente e consegue influenciar em seu funcionamento a 
partir de seu comportamento e decisão de compra. Tal explicação é mostrada na Figura 1, 
onde se apresentam os três níveis e a relação entre eles.  

 
 

 
Figura 1 – Esquema de três níveis de análise. 

Fonte: Williamson (1993, p. 80) 
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North (1991) acrescenta ao ambiente macro-institucional os mecanismos de enforcement, 
responsáveis por fazer valer as regras formais. Sua presença e ação contribuem para tornar 
efetivas as regras estabelecidas e gerar equilíbrio competitivo e crescimento econômico. 
 
SISTEMA AGROINDUSTRIAL (SAG)  
 
Goldberg (1968 apud Zylbersztajn, 2000) definiu simplificadamente, os sistemas 
agroindustriais como as atividades referentes aos segmentos antes, dentro e depois da porteira 
da fazenda. Dessa ideia é derivado o conceito Agribusiness, que propõe uma visão sistêmica 
de todas as atividades relacionadas à agropecuária. Já Com um conceito um pouco diferente 
de Goldberg (1968), Zylbersztajn (2000) buscou combinar a definição até então utilizada a 
respeito dos SAG com os preceitos indicados pela NEI. Dessa combinação, surgiu a nova 
definição disseminada por esse autor:  
 

O SAG é visto como um conjunto de relações contratuais entre 
empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o 
consumidor de determinado produto. Dessa maneira, os conceitos 
estudados aplicam-se a cadeias produtivas em geral, embora o foco de 
estudo seja os sistemas produtivos de alimentos. (ZYLBERSZTAJN, 
2000 p. 13) 
 

A partir dessa definição, a figura 2 busca esquematizar como se dá na prática o Sistema 
Agribusiness e suas Transações Típicas. Nota-se que, dentro do ambiente institucional, é 
possível analisar que os Insumos, em um momento T1 chegam à Agricultura, posteriormente 
os produtos da agricultura chegam até a Indústria (T2), onde se transformam em alimentos e 
fibras e a partir daí seguem para a distribuição em Atacado (T3) e Varejo (T4) até seu destino 
final, o Consumidor (T5). Esses segmentos são apoiados pelo ambiente institucional e 
organizações. 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Modelo de SAG – Sistema Agroindustrial. 

Fonte: Adaptado de Zylbersztajn (2005, p. 405). 
 
Essa abordagem reconhece a ruptura de isolamento da agricultura e sugere que análises 
separadas do sistema produtivo são parciais e incapazes de representar a realidade. Desse 
modo, o uso associado de teorias de Economia dos Custos de Transação (ECT) mostrava-se 
apropriado para explicar os arranjos acima citados. Esse modelo busca evidenciar aspectos 
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micro institucionais e macro institucionais que interferem nos SAG desde seu início até o 
produto pronto nas mãos do consumidor (ZYLBERSZTJAN, 2005). 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS SAG’S DE CARNE BOVINA E DE FRANG O 
 
SAG DE CARNE BOVINA NO BRASIL  
 
Em 1998, estudos de Nelson Siffert Filho e Paulo Faverett Filho já definiam o SAG de carne 
bovina no Brasil a partir de duas características básicas: sua diversidade e descoordenação. 
Esses autores afirmavam que a diversidade estava relacionada à diferença de raças, sistemas 
de criação, de condições sanitárias de abate e de formas de comercialização. Além da baixa 
estabilidade nas relações entre criadores, frigoríficos, atacadistas e varejistas. Diferente da 
avicultura, na bovinocultura as opções genéticas já eram consideradas muito mais variadas. A 
descoordenação era referente à falta de políticas de controle dessa cadeia, dando origem a 
abatedouros clandestinos, relações baseadas apenas no mercado e ausência de contratos ou 
acordos. Alguns anos depois, esse sistema ainda continuou sendo descrito no Brasil com 
baixos níveis de coordenação. Estudiosos como Malafaia e Barcelos (2007) descrevem sua 
comercialização ainda dependente de um sistema defasado e ineficiente, cercado de 
oportunismo, informações que não seguem um padrão específico e pouca estabilidade de 
preços. Além disso, outro problema incidente nessa cadeia são os de ordem sanitária e a 
existência, ainda, de abatedouros clandestinos.  
O entendimento deste SAG pode ser facilitado por meio da figura 3, em que é esquematizada 
a relação entre todos os agentes do mesmo. Neste, encontram-se frigoríficos e matadouros 
municipais e também os clandestinos, com pouca ou nula tecnologia de abate e 
processamento, além de condições sanitárias ineficientes para garantir a segurança e 
qualidade do alimento processado. Já os frigoríficos de pequeno e médio porte possuem, 
mesmo que de maneira variada, níveis tecnológicos e sanitários capazes de garantir um 
produto de qualidade (BÁNKUTI, 2002). Considerando a distribuição de carne bovina no 
mercado interno, essa é realizada por intermédio de supermercados, açougues, boutiques e 
feiras livres. Os supermercados podem ser considerados os mais importantes e tradicionais 
varejos de carne, estabelecendo forte poder de barganha frente os demais segmentos do SAG 
(AGUIAR; SILVA, 2002).   

 
Figura 3 – SAG de carne bovina exemplificado. 

Fonte: Pitelli (2004). 
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Com base nessa figura e considerando os estudos já citados, é possível compreender que, 
mesmo com o passar dos anos, ainda existe grande descoordenação entre os elos da cadeia 
produtiva de carne bovina no país. Tal descoordenação influencia em um SAG carente de 
informações, de organização e com grande perda de competitividade frente a outras cadeias 
produtivas.  
 
SAG DE CARNE DE FRANGO NO BRASIL  
 
Assim como na cadeia produtiva de carne bovina, Siffert Filho e Faverett Filho 
caracterizaram e estudaram a cadeia produtiva de carne de frango, em 1998. Naquela época, 
essas duas cadeias já eram vistas de maneira diferenciada. Ao contrário da cadeia produtiva de 
carne bovina, a de frango desde seu início possuía duas características fundamentais e 
responsáveis por unificar as empresas líderes do segmento. A primeira era referente a seu 
sistema de integração, onde milhares de pequenos produtores rurais se responsabilizavam pela 
etapa de engorda do animal; e a segunda se referia a elevadas escalas de produção na etapa 
industrial (SIFFERT FILHO e FAVERETT FILHO, 1998). Atualmente, as duas cadeias 
produtivas – de frango e bovina – continuam apresentando diferenças em questão de estrutura, 
organização e regulamentação. A principal delas se dá no fato de que, as cadeias de frango 
conseguem se organizar de maneira a integrar fornecedores de insumos, produção, 
processamento industrial e mercado consumidor. Isso é possível porque existem órgãos e 
empresas controladores de todo o processo produtivo. O objetivo dessas empresas é coordenar 
o SAG desde o fornecimento de elementos necessários para o início da produção até a 
distribuição aos clientes. Tal fator faz com que produtores de carne de frango consigam se 
adaptar facilmente às tendências e exigências do mercado, algo que não se repete para o SAG 
de carne bovina (OAIGEN, 2010 apud OLIVEIRA, 2017). 
Como exemplo desses coordenadores da cadeia, cita-se a própria legislação brasileira, que, 
em maio de 2016 sancionou a Lei nº 13.288, a qual dispõe sobre os contratos de integração, 
obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e 
integradores, como descrito em seu Art. 1º:  
 

Esta Lei dispõe sobre os contratos de integração vertical nas 
atividades agrossilvipastoris, estabelece obrigações e 
responsabilidades gerais para os produtores integrados e os 
integradores, institui mecanismos de transparência na relação 
contratual, cria fóruns nacionais de integração e as Comissões para 
Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração - 
CADEC, ou similar, respeitando as estruturas já existentes. 

 
Essa lei se aplica a todos os produtores e agroindústrias que possuam atividades agropecuárias 
regidas pelo sistema de integração, como exemplo, cadeia de avicultura, suinocultura, 
produção de citros e tabaco. Seu foco está, portanto, em regulamentar os contratos circulantes 
nesses sistemas produtivos, sendo um avanço para a pecuária brasileira, em especial a de 
carne de frango (FAEP, 2016). 
Sua cadeia produtiva pode ser dividida em três etapas: produção, industrialização e 
distribuição e consumo. A primeira etapa, de produção, se inicia com a importação de avós, já 
que a linhagem é pouco desenvolvida no Brasil. Essas avós irão maturar o avozeiro e servirão 
de base para o desenvolvimento de matrizes, que entrarão em processo de procriação e 
desenvolvimento de feto em incubadoras e, a partir daí, seguirão para o processo de criação e 
crescimento de frangos de corte. A industrialização de fato se inicia com o abate do frango, 
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que é embalado inteiro ou em cortes nobres e encaminhado para a comercialização no 
mercado interno e externo (EMBRAPA, 2016). Esse processo pode ser simplificado através 
do esquema da figura 4:  

 
Figura 4 – SAG de frango de corte no Brasil. 

Fonte: EMBRAPA, 2016. 
 

A partir das referências citadas, fica evidente a maior complexidade, organização e 
coordenação presente no SAG de carnes de frango, com forte integração entre seus agentes e 
crescimento ao longo dos anos. Ao contrário do que se pode observar no SAG de carnes 
bovinas, que possui poucos níveis de controle e fabricação, pouca regulamentação vigente e 
com baixo contato entre os agentes produtores. Quanto às embalagens utilizadas nesses dois 
SAG’s, é de grande importância o uso de materiais de alta permeabilidade ao oxigênio, a fim 
de manter a coloração do produto fresco. Essa pode ser de plástico flexível, a vácuo, caixas de 
cartão, bandejas de alumínio ou cartão revestido. Todas visam manter a carne fresca 
processada (EMBRAPA, 2016). 
 
PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 
 
Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa cujo objeto de análise é mercado 
de carnes, bovina e de frango, no Paraná. O mesmo buscou compreender como a Nova 
Economia Institucional, definida e estudada por autores como Coase (1937), North (1991), 
Azevedo (2000) e outros, influencia no desempenho do setor frigorífico. Mais 
especificamente, como o regramento a respeito de embalagens influencia ou acompanha o 
desenvolvimento deles. Esse estudo limita-se ainda, ao estudo de carnes bovina e de frango 
somente, visto que são as duas proteínas com maior desempenho no mercado mundial e 
nacional.  Para isso, foram analisados dados secundários, que buscam compreender e 
caracterizar o desempenho desses setores.  
Os dados secundários, definido por Gil (2008), são aqueles que já foram coletados por outros 
estudos, analisados e tratados e que servirão apenas como base de estudo para outros 
pesquisadores. Podem ser documentos, reportagens ou estatísticas. Esse tipo de dado foi 
coletado em sites de conteúdo renomados e especializados em assuntos como proteína de 
carne e de frango, regulamentação sobre embalagens, consumo e desempenho do mercado 
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frigorífico, entre outros. Como exemplo de referência de estudo, citam-se sites como 
ANVISA, EMBRAPA, IBGE e Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Além 
disso, dados estatísticos foram coletados através do Anualpec – Anuário da Pecuária 
Brasileira da edição de 2014. 
Por fim, os dados coletados, foram analisados através de estatística descritiva simples. A 
estatística descritiva pode ser entendida como a recolha, análise e interpretação de dados 
numéricos a partir de instrumentos como quadros, gráficos ou indicadores numéricos (REIS et 
al, 2015). Pode ser considerada como um conjunto de técnicas analíticas utilizado para 
resumir e apresentar os dados recolhidas em uma pesquisa e que busca proporcionar relatórios 
que apresentem informações sobre a tendência e dispersão de dados. Para isso, utiliza de 
cálculos como valor mínimo, valor máximo, soma dos valores, média, moda, mediana, 
variância e desvio padrão (MORAIS, 2005). Tais termos serão definidos a diante com o 
desenvolvimento da própria pesquisa e apresentação dos dados. Tendo sido coletados os 
dados primários e secundários, esses foram organizados em categorias definidas a partir da 
teoria. O estudo utilizou desse tipo de análise de dados por trabalhar com dados numéricos a 
respeito do desempenho de cada setor e indicar a relação que as instituições causam nos 
mesmos.  
 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
A partir de conclusões advindas da Nova Economia Institucional, o melhor desempenho 
econômico pode estar intimamente ligado à melhor forma de organização das transações 
econômicas, cuja configuração altera a maneira de alocação de recursos (FARINA, 1999). A 
partir disso, este artigo se propôs a analisar o diferente desempenho dos SAG’s de carne 
bovina e de frango sob a ótica da NEI, buscando relacionar seus resultados à diferente 
maneira de coordenação de cada um desses sistemas apresentados na seção anterior. Além 
disso, busco também concluir como o regramento a respeito de embalagens pode influenciar 
nesse distinto desempenho.  
Dessa maneira, nessa seção, buscou-se analisar a partir de dados secundários como se 
comportou o desempenho nos setores de carne bovina e de frango a partir de indicadores 
como: a) rebanho dos animais no país e no Paraná; b) abate de animais; c) produção de carne; 
d) exportação.  
 
 
DESEMPENHO DO SAG DE CARNE BOVINA NO BRASIL E NO PARANÁ 
 
Com base no ANUALPEC de 2014 e em outros sites de banco de dados, os indicadores 
coletados buscam contextualizar como vem caminhando o crescimento do SAG de carne 
bovina e de frango no país. Inicialmente, analisando o SAG de carne bovina, os números 
apontam para um sistema de crescimento lento ou quase nulo, podendo ser um reflexo da falta 
de coordenação do mesmo. No Brasil, o abate de bovinos no ano de 2005 representava um 
total de, aproximadamente 44.500.000 cabeças por Estado do País. Na região Sudeste, o 
Paraná ocupava o 6º lugar no ranking, sendo responsável pelo abate de 3.308.504 cabeças no 
rebanho. Já no ano de 2014, esse número caiu para um total de 43.269.775 no país e o estado 
paranaense foi responsável por 2.214.184 cabeças de gado desses. Considerando a produção 
propriamente dita de carne bovina no país, esse número passou de 8.151.498 toneladas por 
carcaça no ano de 2005 para um pequeno crescimento de 8.520.651 toneladas por carcaça no 
ano de 2014. Entretanto, no estado do Paraná esse indicador passou de 581.914, em 2005, 
para 438.467 toneladas no ano de 2014. A exportação é outro fator que se apresenta em 
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queda, entre os anos de 2009 e 2013. No primeiro ano esse número era de 408.408 toneladas 
de carcaça e passou a representar apenas 251.149 toneladas exportadas, no final de 2013. 
 
 
DESEMPENHO DO SAG DE CARNE DE FRANGO NO BRASIL E NO PARANÁ 
 
Ainda analisando o ANUALPEC de 2014, os indicadores considerados de desempenho para o 
SAG de carne de frango apresentam comportamento distinto dos de carne bovina. Conforme 
apresentado na tabela abaixo, o primeiro indicador de análise mostra que no Brasil, entre os 
anos de 2005 e 2014 a produção cresceu de 9.348 milhões de toneladas para 12.677 milhões 
de toneladas. Sendo que, em 2014, boa parte dessa produção (8.871 milhões de toneladas) foi 
destinada para o consumo interno e o restante para exportação. Sendo três índices que 
cresceram nos últimos anos no país. Ao contrário da queda observada no SAG de carne 
bovina, o aumento na produção de carne de frango refletiu também um desenvolvimento 
maior no estado do Paraná, passando de um total de 1.907.017 toneladas, em 2005 para 
3.232.680 em 2017. Além disso, o Brasil vem sendo considerado o maior exportador de 
carnes de frango durante anos. Esse número era de 2.739 mil toneladas em 2005, e passou 
para 3.625 mil toneladas, em 2014.  

 
Tabela 1: Balanço da Avicultura no Brasil 
Balanço da Avicultura no Brasil 

Frango 
Ref. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Produção (milhões de  toneladas) 

Ref. 9.348 9.354 
10.30
5 

11.03
3 

11.02
6 

12.31
2 

12.86
3 

12.64
5 

12.30
8 

12.67
7 

Consumo Interno (milhões de toneladas) 
Ref. 6.502 6.768 7.143 7.596 7.588 8.683 9.113 8.904 8.595 8.871 
Exportação (milhões de toneladas) 
Inteir

o 
1.044 949 1.167 1.336 1.399 1.488 1.502 1.417 1.484 1.542 

Partes 1.715 1.637 1.840 1.931 1.867 1.973 2.068 2.143 2.068 2.102 
Fonte: ANUALPEC (adaptado, 2014, p. 209). 

 
Dados de 2016 da – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
mostram que o Brasil é o segundo maior exportador mundial de carne de frango e o terceiro 
maior produtor. Além disso, destaca-se que o destino das suas exportações é a países como a 
Arábia Saudita, o Japão e a China. (FAO, 2016). Considerando a produção em nível nacional 
e estadual, essa, inicialmente, se concentrava em São Paulo e só com o passar dos anos se 
espalhou para os outros estados. Na produção dessa cadeia, o Paraná lidera o ranking 
nacional, seguido dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, no final de 
2017, a produção de frangos de corte gerou um valor de 2,5 bi de dólares para a economia 
brasileira e, entre Janeiro e Fevereiro de 2018, já foi responsável por, aproximadamente, 360 
mi de dólares, quase 18 vezes mais que a cadeia de carne bovina, evidenciando o desempenho 
distinto entre ambas (SEAB, 2018). 
Após o entendimento de tais indicadores é possível analisar que, o setor de carnes bovina, 
como já visto, é mais desordenado, com pouca influência do macro ambiente e também que se 
organiza de maneira muito simplificada, deixando espaços para frigoríficos clandestinos e 
com pouca ou nenhuma integração entre os agentes do SAG. Já o setor de carne de frango de 
corte é totalmente oposto, organizado de maneira complexa, com diversas regulamentações 
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vigentes – em especial à transparência de contratos – e com muita integração entre os agentes. 
Além de apresentarem tais contradições, ao longo dos anos analisados também passaram por 
desempenho distinto, em que o mercado de carnes bovinas foi perdendo espaço na economia e 
o de frango de corte cada vez mais cresceu e ganhou espaço.  
Assim, é possível identificar que o ambiente macro institucional coordenando o SAG de 
carnes de frango, sob a ótica da NEI, influenciou e contribuiu para o melhor desenvolvimento 
e desempenho desse sistema nos últimos anos em território nacional, em especial, no estado 
do Paraná. A Lei 13.288 buscando melhor regramento para a atividade organizada por 
contratos de integração tem impacto direto no setor de produção de frango, com impacto não 
significativo na produção bovina, que ainda apresenta iniciativas de organização, notadamente 
para carne de melhor qualidade. Pode se inferir que essa baixa participação do regramento 
formal na produção bovina, abrindo espaço para o regramento informal, não parece ser 
suficiente para promover um crescimento continuado do SAG no Paraná. O regramento maior 
no SAG de frango associado ao regramento privado do sistema de integração, reduz o espaço 
do regramento informal parecendo se ajustar mais rapidamente às ocorrências do mercado e 
mantendo o desempenho do SAG, como visto. 
Ao se considerar o setor de embalagens, observa-se que, para o SAG de carne bovina, o 
plástico flexível, à vácuo ou não, se apresenta como a embalagem mais utilizada na 
comercialização, compondo com o uso de bandejas para produtos particionados a principal 
forma de distribuição no varejo (EMBRAPA, 2018a). Nota-se que quanto ao regramento, a IN 
83, de 21 de novembro de 2003, que regulamenta a qualidade de carne bovina em conserva 
(corned beef) e carne moída de bovino estabelece: “O produto deverá ser embalado com 
materiais adequados para as condições de armazenamento e transporte, de modo que lhe 
confiram uma proteção apropriada”. Para a produção de carne de aves, a Portaria SDA/MAPA 
210/1998, já estabelecia orientações dentre outras, para: classificação antes ou após a 
embalagem; superfície para embalagem de carcaças; embalagens próprias para miúdos; forma 
de movimentação entre seções de embalagem para se evitar perda de frio; orientações para 
uso de embalagens coletivo para instituições; uso de embalagem; condições para reutilização 
de caixas ou recipientes construídos de material que possibilite adequada higienização; formas 
de embalagens de carcaças, partes de carcaças e miúdos de aves. Assim, as diferenças em 
termos de orientação em favor do SAG de aves são evidentes, entretanto o que ainda não se 
pode concluir é se esse regramento tem função na diferença em termos de desempenho entre 
os SAGs, ou se apenas a organização privada pode responder por isso. 
 
CONCLUSÃO 
 
Analisando os SAG’s de carne bovina e de frango no Brasil, mais especificamente no Paraná, 
este artigo buscou compreender como o ambiente macroinstitucional, a partir do regramento 
de embalagens e coordenação da integração dos agentes de uma mesma cadeia produtiva, é 
capaz de influenciar no desempenho econômico de um sistema produtivo. Sob a análise de 
dados secundários, caracterizou a organização e regramento em cada um desses sistemas, bem 
como a legislação vigente no controle de embalagens. Os resultados identificados confirmam 
o objetivo principal dessa pesquisa. Inicialmente identificou-se que o regramento no controle 
de embalagens ainda não tem normas específicas aos SAG’s de carne bovina e de frango 
publicadas se apresentando como orientações. Porém, foram encontrados e analisados dados 
que comprovam a preocupação com a segurança e higiene dos alimentos produzidos no país, 
que se apresenta de forma mais efetiva para o SAG de aves. 
Além disso, identificou-se que os SAG’s de carne bovina e de frango operam de maneira 
distinta e que, apesar de incialmente o SAG de carne bovina ter sido mais forte na economia 
do país, este não se desenvolveu e opera de maneira descoordenada, com pouca influência do 
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regramento institucional e ainda com o funcionamento de frigoríficos clandestinos. Enquanto 
o SAG de carne de frango é coordenado, complexo e integrado, com forte influência de 
tecnologia e leis vigentes que controlam principalmente a relação contratual entre os agentes 
da cadeia produtiva. Nesse contexto, esse SAG cresceu cada vez mais desde o início de sua 
produção e chegou a ser o principal produto exportado no Brasil, sendo o Paraná o terceiro 
estado com maior produção. Por fim, o que se propõe é que, esse desempenho distinto em 
cada um desses SAG’s pode estar intimamente ligado ao regramento e coordenação de cada 
um deles, esclarecendo que com maior influência do ambiente macroinstitucional, maiores 
resultados e desempenho foram alcançados ao longo dos anos analisados. A questão do 
regramento e influência da embalagem nesse processo, entretanto, carece de maior 
aprofundamento, o que deverá ser foco de estudos futuros. 
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RESUMO 
 
A exclusão financeira, no contexto atual, pode ser definido quando determinados grupos 
sociais, principalmente de baixa renda, não tem acesso ao sistema financeiro. Com o intuito 
de suprir essa necessidade a inclusão financeira aparece com a função de bancarização e levar 
os serviços de microfinanças ao alcance da população excluída, incluindo assim o indivíduo 
no sistema financeiro. Esse artigo tem como objetivo proporcionar melhor entendimento 
sobre a importância da inclusão financeira, enquanto ferramenta de contribuição para o 
emprego, renda, e para o desenvolvimento sustentável das localidades, bem como apresentar o 
Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres (CGAP), cujas ações ajudam a proporcionar a 
inclusão financeira às pessoas pobres. O estudo é caracterizado como qualitativo, sendo 
realizada uma coleta de dados de forma indireta, por meio da pesquisa bibliográfica e 
documental. A pesquisa bibliográfica auxilia na compreensão dos temas que delineiam o 
estudo - exclusão/inclusão financeira. A pesquisa documental, foi realizada com base no site 
institucional e nos relatórios do CGAP, bem como em demais documentos que apresentaram 
dados relevantes sobre a exclusão e inclusão financeira. Por meio da análise, pode ser 
observado que a inclusão financeira apesar de ser um desafio, vem crescendo 
consideravelmente pelo número de clientes atendidos atualmente. 
 
 
Palavras-Chave: Inclusão/Exclusão Financeira, CGAP, Microfinanças.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
A exclusão financeira ocorre quando determinados grupos sociais e indivíduos não têm acesso 
ao sistema financeiro, principalmente a população de baixa renda, que possui dificuldades em 
atender suas necessidades financeiras básicas. A exclusão pode ocorrer por aspectos físicos e 
geográficos, uma vez que as agências bancárias não estão localizadas, em sua maioria, nas 
áreas em que habitam pessoas com nível de renda mais baixo, devido aos altos custos de 
transação. Por sua vez, a exclusão decorre da falta de oportunidade da abertura de conta 
corrente, de ter opção de serviços de pagamento com cartão e acesso a crédito. É necessário 
oferecer às pessoas de classes menos favorecidas não somente serviços financeiros, mas 
também as condições de acesso e uso. 
Com o intuito de reduzir a exclusão, a inclusão financeira tem por objetivo inserir o indivíduo 
no sistema financeiro, que irá contribuir para o desenvolvimento sustentável das localidades. 
Essa inclusão é essencial para que a população tenha acesso a serviços financeiros adequados 
de acordo com suas necessidades, uma vez que age como um meio para combater a 
desigualdade, ampliando oportunidades para oferecer produtos e serviços financeiros a 
pessoas necessitadas. 
Com o objetivo de promover a inclusão financeira o CGAP (Grupo Consultivo de Assistência 
aos Pobres), fundado por 28 membros em uma conferência no dia 10 de Junho de 2004, é um 
parceiro de mais de 30 organizações de desenvolvimento público e privado que trabalham em 
conjunto, desenvolvendo soluções inovadoras por meio de pesquisas práticas e de 
envolvimento com prestadores de serviços financeiros. O CGAP combina o desenvolvimento 
de mercado para aumentar o acesso de pessoas pobres aos serviços financeiros para que 
possam melhorar sua qualidade de vida. 
Os problemas acarretados pela exclusão financeira resultam em ausência de serviços 
específicos, os quais são essenciais para a vida das pessoas, entre eles a subsistência, 
segurança e participação na vida econômica e social dos indivíduos. Essa exclusão se dá de 
várias formas e causas, sendo uma delas em relação ao acesso geográfico a que o grupo 
excluído pertence, no tocante de que há falta de agências de atendimento a esses clientes, por 
residirem em áreas mais afastadas do centro. Outra forma de exclusão é a restrição a serviços 
bancários, pois os produtos ofertados não atendem a necessidade de alguns grupos. Outro 
aspecto a ser considerado é o valor de comissões ou tarifas associado a produtos e serviços, 
bem como exclusão pelo marketing, uma vez que as vendas e a publicidade não são 
direcionadas a esses segmentos de pessoas. Assim como ocorre também a auto exclusão, visto 
que algumas pessoas se recusam a procurar bancos, pois temem ter suas necessidades e 
demandas por produtos e serviços recusadas, por falta de garantias. 
A inclusão financeira do é complexa e possui vários desafios, sendo um dos principais o 
desenvolvimento de canais de distribuição adequados que permitam que pessoas excluídas ou 
pouco inseridas nos sistemas financeiros tenham acesso a serviços financeiros formais. Dessa 
forma, o atendimento poderá ser efetivo. 
Diante do exposto, o objetivo geral desse trabalho busca compreender as causas de exclusão 
financeira e como se dá o processo de inclusão financeira, com destaque para as ações 
desenvolvidas nesse âmbito. Como objetivos específicos podem ser destacados o 
desenvolvimento de uma pesquisa teórica, com vistas a conhecer o campo de estudos em 
inclusão financeira, observar as causas da exclusão financeira, e as ações desenvolvidas no 
sentido de promover a inclusão financeira. Nesse sentido, busca também levantar as ações 
desenvolvidas pelo CGPA e sua importância em prol da inclusão financeira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 EXCLUSÃO FINANCEIRA E SUAS IMPLICAÇÕES 
 
A exclusão financeira para Gonzales et al. (2013) possui efeito negativo sobre a qualidade de 
vida do indivíduo, uma vez que uma das forças da exclusão pode estar ligada à permanência 
do mesmo na pobreza. A exclusão financeira no Brasil é grande para maioria dos serviços 
financeiros, os mais pobres tendem a utilizar menores níveis de serviços, tornando um desafio 
a construção de um sistema financeiro inclusivo.  
Segundo Crocco et al. (2013), a exclusão financeira está relacionada a aspectos físicos e 
geográficos, pois devido aos custos de monitoramento mais elevado, esses indivíduos são 
excluídos, já que as agências bancárias tendem a estar localizadas em áreas com nível de 
renda mais elevado. Ocorre também a restrição da oferta de produtos a pessoas de baixa 
renda, restringindo o conceito de práticas bancárias excludentes. 
Anderloni et al (2006 apud Crocco et al,2013) refere-se à exclusão financeira como: 

Ás dificuldades vividas por populações de baixa renda em acessar o sistema 
financeiro em todas suas dimensões de forma a atender a suas demandas. 
Tais demandas incluem a abertura de conta-corrente, ter a opção de serviços 
de pagamento sem a utilização de dinheiro e acesso a crédito em condições 
satisfatórias de pagamento. Estas necessidades também incluem a 
oportunidade de montar um portfólio modesto de ativo através de veículos 
apropriados de poupança e investimento que ofereçam termos flexíveis e 
fácil acesso a fundos, e que também levem em conta benefícios de segurança 
social e padrões instáveis de trabalho. (ANDERLONI ET AL, 2006, p.7) 

De acordo com Gonzales et al. (2013), a população que vive em situações mais precárias, é 
constituída pela maioria de pessoas que são excluídas financeiramente, em que a desigualdade 
financeira resulta na falta de uso em serviços financeiros. A renda e o tipo de trabalho que o 
indivíduo realiza está diretamente ligado com a exclusão financeira, ou seja, quanto mais 
pobre e trabalhando de maneira informal, mais alta a chance de exclusão do sistema 
financeiro.  
Segundo Soares e Melo Sobrinho citado por Feltrin, Ventura & Dodl (2009), a exclusão 
financeira é a condição de 70 milhões de brasileiros que precisam das microfinanças. Os 
serviços financeiros utilizados por esses indivíduos, de acordo com Gonzales et al. (2013), 
possuem usos limitados, porém apresentam capacidade de expansão nos serviços relacionais 
como crédito ou seguro, ao invés do uso ser quase exclusivamente para serviços transacionais 
(pagamento e recebimento de conta). As mulheres possuem maior interesse em procurar 
atendimento financeiro em localidades ou postos de serviços próximos a suas residências do 
que os homens. Nas áreas com comunidades mais carentes tende haver maior volume de 
mulheres chefes de família, o qual resulta em procura de serviços financeiros.  
Anderloni et al (2006, apud Crocco et al, 2013) afirma que existem situações de instabilidade 
vivenciadas por algumas pessoas, que são resultantes das características do sistema 
econômico atual. Isso aumenta as chances desses indivíduos serem excluídos financeiramente. 
Pode ser destacados diante dessas características: 

i) Flexibilização do mercado de trabalho; ii) o desaparecimento da família 
tradicional, composta por pai, mãe e filho, e o aumento de famílias de um pai 
ou mãe apenas; iii) o desenvolvimento urbano cada vez mais polarizado, 
implicando um aumento do gap entre áreas prósperas e pobres; iv) a 
velocidade do aumento do gap da chamada sociedade do conhecimento 
(ANDERLONI ET AL., 2006, p. 12). 
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Um indivíduo tem disponibilidade de ser incluído financeiramente conforme Claessens (2006, 
apud GONZALEZ et al, 2013), através do banco ou agente bancário próximo a suas 
localidades, porém pode decidir não ter acesso aos serviços, pois acredita que não precisa dos 
serviços oferecidos, não vê a utilidade, decide usar mecanismos alternativos de crédito, ou 
acreditam que os preços cobrados pelos bancos para oferecer os serviços são muito altos. 
 Para integrantes de baixa renda, o objetivo de poupar dinheiro, de acordo com Feltrin, 
Ventura & Dodl (2009), muitas vezes se resume para iniciar alguma atividade rentável, fazer 
reforma na casa. Com intuito de reduzir a exclusão, as formas mais comuns no país para 
inclusão social, segundo Gonzales et al. (2013), são a conta poupança, corrente e salário, em 
que as mais comuns de uso de crédito são o cartão de crédito, empréstimo e financiamento 
bancários. 
De acordo com Gonzales et al. (2013) foi realizado uma pesquisa com quase 3 mil famílias 
brasileiras, coletando dados para obter uma visão aproximada da vida financeira das famílias, 
na qual quanto menor a renda correspondente familiar (per capita) com um salário total de até 
R$3.200,00 anuais, resulta em 61% dos respondentes que possuem conta bancária. Por outro 
lado, quanto maior a renda correspondente a familiar (per capita) com renda total de até 
R$19.500,00 anuais sobe para 91% dos respondentes que possuem conta bancária. A forma de 
trabalho em que o indivíduo está inserido também possui relação com inclusão financeira. 
Cerca de 87 % dos trabalhadores formais, ou seja, trabalhadores que possuem registros em 
carteira, possuem contas bancárias, já entre os trabalhadores informais, ou seja o trabalhador 
que não possui vínculo empregatício com o governo, apenas 60% possuem contas bancárias.  
O hábito das pessoas possuirem poupança no Brasil, para Gonzales et al. (2013), é muito 
pequeno. Usuários de renda mais alta possuem essa rotina de poupar dinheiro, já para pessoas 
mais pobres o número de usuários é inferior. A maioria dos respondentes, segundo a pesquisa 
realizada, afirmaram ter efeito empréstimos nos últimos 12 meses, dentre eles a maioria são 
pessoas que possuem salários mais elevados, podendo mostrar evidentemente a exclusão 
financeira de pessoas que possuem salários menores, os considerados pobres. Os 
trabalhadores formais efetuam mais empréstimos que os trabalhadores informais, reforçando a 
desigualdade do uso de empréstimos e expondo a exclusão financeira, dado que os 
trabalhadores informais tendem a ser mais pobres, receber salários menores que os 
trabalhadores formais.  
Para Feltrin, Ventura & Dodl (2009) o desenvolvimento econômico de um país tem como 
objetivo ampliar o bem-estar dos cidadãos que nele habita. É fundamental que ocorra inclusão 
social no Brasil incorporando circuitos de renda, emprego, educação e cidadania para parcela 
significativa da população.  
O desenvolvimento de uma nação está relacionado com um sistema financeiro saudável e 
funcional de acordo com Sem (1979 apud GONZALEZ et al, 2013), permitindo acesso à 
população de mecanismos que irão contribuir para a qualidade de vida e para o 
desenvolvimento das capacidades humanas. O uso dos serviços, segundo Gonzalez et al 
(2009), auxilia para o bem-estar dos usuários, facilitando diversas transações econômicas, o 
que permite a acumulação de ativos e protege os ativos já acumulados administrando os riscos 
advindo de choques adversos.  
Segundo Crocco et al. (2013) o sistema bancário não sofre apenas um problema de 
ineficiência, mas sim um fenômeno mais geral de exclusão social, do qual esse sistema 
financeiro é incapaz não somente de atender ao território de forma equilibrada, mas também a 
exclusão financeira desses indivíduos por serviços bancários. 
 
2.2 INCLUSÃO FINANCEIRA E SUAS AÇÕES  
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A inclusão financeira é tema de interesse global em razão de seu elevado benefício 
social e potencial econômico, em que a inclusão de pessoas menos favorecidas oferece um 
grande potencial de alavancagem para a economia das regiões nas quais se concentram, 
trazendo a esse público economia formal. As pessoas inclusas financeiramente agregam 
rentabilidade a instituições financeiras, o que anteriormente não ocorria diante de 
inviabilidade econômica ou ao baixo benefício marginal de investir em infraestrutura para 
atender essa camada da população (BADER E FERREIRA, 2013). 
A inclusão financeira, segundo Gonzales et al. (2013), pode se dar de diversas formas, como 
por exemplo, a abertura de contas bancárias, correspondentes bancários, poupança, créditos e 
seguros. A inclusão social e seu processo pode ser definida, segundo Feltrin, Ventura & Dodl 
(2009), pela redução de níveis de pobreza, porém não deve levar em consideração apenas a 
falta de renda de um indivíduo, mas outras esferas quando se trata de inclusão social. Para que 
a inclusão social se dissemine, o acesso à educação e a bens públicos, ampliação da 
participação política e o direito do trabalho são essenciais. 
Gonzales et al (2013) explica que quando ocorre inclusão financeira da população devido a 
um sistema financeiro adequado, resulta em uma contribuição da qualidade de vida e o melhor 
funcionamento das empresas e pessoas que nelas habitam. Através da inclusão é possibilitado 
às pessoas realizar diversas transações econômicas, gerar trabalho para a população e crédito 
para a mesma. A existência de um sistema financeiro adequado também proporciona proteção 
para eventos negativos que venham a acontecer através de poupanças e seguros oferecidos. 
De acordo com Feltrin, Ventura & Dodl (2009) a inclusão financeira é instrumento de 
desenvolvimento econômico e social, definida como acesso da população a serviços 
financeiros no qual o desenvolvimento das microfinanças pode ocupar um papel fundamental.  
Diante do Banco central do Brasil (2015) a inclusão financeira é o processo de efetivo acesso 
e uso de serviços financeiros pela população, em que os serviços são adequados as 
necessidades de vida da sociedade, contribuindo com a qualidade de vida. Para que ocorra a 
inclusão financeira são ofertados serviços por instituições como cooperativas de crédito que 
são instituições formadas pela associação livre e voluntária de pessoas sem fins lucrativos, 
prestando serviços de forma mais simples aos associados, tais como concessão de crédito, 
captação de depósitos à vista ou a prazo, de recebimentos e pagamentos de contas de 
terceiros. São oferecidos, também, serviços como a sociedade de crédito, financiamento e 
investimento que são instituições privadas com objetivos de efetuar financiamento para 
aquisição de bens, serviços e capital de giro. 
Após uma pesquisa de inclusão financeira no Brasil, na qual foi coletada dados de quase 3 mil 
famílias, foi verificado que a maioria dos respondentes possui bancos próximos à sua 
localidade ou bairro. Desses, quase 100% usam o serviço financeiro ou já efetuaram algumas 
transações nestes locais. O serviço bancário mais utilizado por esses habitantes é o pagamento 
de contas, seguido pela retirada de benefícios oferecidos pelo governo, como bolsa família e 
aposentadoria (GONZALES ET AL, 2013). 
Segundo Feltrin, Ventura & Dodl (2009), O Governo Federal, desde o ano de 2003 até os 
anos atuais, está desenvolvendo políticas de implantação de crédito de livre uso e de 
consumo, expandindo os empréstimos, principalmente dirigidos à população das mais baixas 
faixas de rendas. Essas ações são bem-vindas quando resultam em um crescimento econômico 
sadio, a fim de que seja evitado o comprometimento do consumo futuro, pois ao estar 
acompanhado de um crescimento econômico robusto aquece a demanda pelo aumento do 
consumo. 
O Banco central do Brasil está trabalhando para inclusão financeira no pais. Além de exercer 
as funções de articulador, supervisor e regulador, ele busca avaliar o estado da inclusão 
financeira e expandir o conhecimento. O movimento de incluir não se limita em apenas um 
país, mas sim na globalidade (BCB, 2015). 
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A inclusão financeira pode ser definida, segundo banco central do Brasil (2015), como o 
estado no qual toda população tem acesso e faz uso dos serviços financeiros, de maneira 
simples, equilibrada e consciente. O serviço financeiro traz ganhos de bem-estar ao cidadão 
que está usufruindo das atividades, de maneira conveniente e a preços acessíveis para 
execução de serviços. As dimensões da inclusão financeira podem ser definidas pelo acesso 
aos serviços e produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, ao uso dos serviços 
e produtos financeiros decorrente de sua extensão e profundidade. Por último a inclusão por 
qualidade relaciona-se a relevância dos produtos e serviços financeiros para a vida diária do 
consumidor e a efetividade dos canais de atendimento e reclamação. 
Segundo Bader e Ferreira (2013) a inclusão financeira constitui a possibilidade de levar 
serviços financeiros a pessoas até então excluídas do sistema bancário, no qual um dos 
principais desafios para a inclusão, de acordo com o Banco Central do Brasil (2011) citado 
por Bader e Ferreira (2013), é desenvolver canais de distribuição adequados os quais irão 
permitir que pessoas excluídas ou pouco inseridas dos sistemas financeiros tenham acesso a 
esses serviços, podendo decidir sobre o uso desses serviços para a suas necessidades.  
Algumas medidas para ampliar e facilitar o acesso da população ao mercado de serviços 
bancários, são as operações de microcrédito, de aprimoramento das cooperativas de crédito e 
de empréstimos consignados em folha de pagamento (LAVINAS E FERRAZ, 2010). 
Através de novas tecnologias, canais de distribuições bancários e novos modelos de negócios 
dentro do mercado financeiro, mudanças no sistema bancário são viabilizadas. Fatores 
mercadológicos, comportamentais, regulatórios e tecnológicos estão associados à inclusão, de 
acordo com Bader e Ferreira (2013). 
No entanto de acordo com Lavinas e Ferraz (2010) o acesso ao crédito consignado cujo custo 
é menor não chegam a pessoas de baixa renda, portanto continuam não detentores desses 
direitos. 
O fator mercadológico para inclusão, segundo Bader e Ferreira (2013), utiliza de uma das 
suas principais estratégias sendo ela o Brancheles Banking, que é interpretada como a 
bancarização por meio de qualquer dispositivo ou agentes que possam ofertar serviços e 
produtos. Os fatores críticos para o desenvolvimento de uma logística bancária em 
mercadológicos são custos de administração e operação bastante elevados oferecidos pelas 
instituições de microfinanças, pois trabalham com micro-operações tendo maior quantidade 
de transações do que um banco com clientes de renda mais alta, cobrando taxas de juros de 
um público com poder baixo de barganha. É necessário um modelo de negócio combatível 
com as características do público alvo, pois atualmente as IMFs estão atuando em um 
mercado com concorrentes ainda em crescimento, com poucos concorrentes, assim 
impactando suas práticas de tarifação. 
Segundo Lavinas e Ferraz (2010) o acesso das famílias ao credito, pode contribuir para a 
expansão do consumo de bens e serviços, dessa forma operando para o processo de 
crescimento.  
Com o aumento da diversidade dos serviços oferecidos via Brancheles Banking, provoca 
também um aumento proporcional aos riscos associados ao negócio, diante disso para poder 
ofertar todos os serviços disponibilizados pelo canal bancário, irá ficar sujeito a 
regulamentações. Os fatores regulatórios para o desenvolvimento de uma logística bancária 
são necessários para a prevenção dos crimes e da lavagem de dinheiro, sendo esse um fator 
crítico ao desenvolvimento do fator (BADER E FERREIRA, 2013). 
Os fatores comportamentais, citados por Bader e Ferreira (2013), apontam que são necessárias 
simplicidade e transparência dos produtos e serviços financeiros, pois nos casos de pessoas 
que são extremamente pobres, a inclusão financeira fica em segundo plano. Diante da 
vivência na miséria, as necessidades urgentes como alimentação, saneamento básico e 
habitação se sobressaem sobre a inclusão, trazendo receio e sensação de insegurança ao ser 
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inserido no sistema financeiro, pois é um sistema que muitas vezes não possui contato físico 
com o dinheiro. 
Por fim, os fatores tecnológicos descritos por Bader e Ferreira (2013), mostra que é necessário 
possuir facilidade de utilização dos serviços financeiros, a segurança das informações dos 
clientes é essencial para inclusão do indivíduo já que a tecnologia móvel permite aos bancos 
disponibilizar uma maior gama de serviços financeiros. 
 
2.3 MICROFINANÇAS 
 
Para Soares e Sobrinho (2008) a microfinança está diretamente vinculada ao seu papel como 
agente redutor da pobreza e da desigualdade social, que surge para possibilitar o acesso de 
população de baixa renda a serviços financeiros. Os três principais pilares das microfinanças 
dentro do banco central são microcrédito, com as sociedades de créditos para 
microempreendedor e empresas de pequeno porte; correspondentes no país e cooperativas de 
crédito. 
Com intuito de incluir os indivíduos na sociedade, as microfinanças, segundo Feltrin, Ventura 
& Dodl (2009), envolvem a disponibilidade de diferentes serviços financeiros e não 
financeiros, os quais envolvem acesso a conta corrente, treinamento, serviços educacionais e 
de saúde, porém o foco é de disponibilidade de crédito em pequena escala. A oferta de 
microcrédito possui papel considerável na superação das restrições de crédito de grande parte 
da população, visto que a pobreza não é igual o potencial empreendedor que o indivíduo 
possui. 
Segundo Feltrin, Ventura & Dodl (2009) o aumento e desenvolvimento do bem-estar de uma 
sociedade está ligada com a oferta de crédito em pequena escala, pois através do microcrédito 
o indivíduo que já possui pré-disposição para o empreendedorismo tem a possibilidade de 
desenvolver e executar novas ideias. Ofertar crédito para MPEs é um benefício para a 
sociedade, visto que através delas ocorre o aumento dos empregos e das rendas das pessoas e 
do país. De acordo com Soares e Sobrinho (2008) essa população microempreendedora 
economicamente ativa são pessoas que ganham a vida própria em microempreendimentos, 
que são negócios muito pequenos, empregando até 5 pessoas, ou como empregados informais 
desses microempreendimentos. Eles irão produzir e ofertar uma ampla variedade de bens e 
serviços os quais podem estar localizados em pequenos galpões de fundo de quintal ou em 
feiras espalhadas. 
Esses microempreendedores perdem oportunidades de crescer com segurança, pois não 
possuem acesso a serviços financeiros adequados, uma vez que notam não apenas da escassez 
de crédito, mas também de outros serviços essenciais como poupança e seguro (SOARES E 
SOBRINHO, 2008). Em uma estimativa realizada pelo Banco Central do Brasil, 80% dos 
microempreendedores atuam em países subdesenvolvidos e para ocupar o nicho de mercado, a 
indústria microfinanceira, surge com foco de serviços especializados para pessoas carentes. 
Segundo Lopes et al (2011), microcrédito é entendido como um conjunto de serviços 
financeiros em pequenas escalas, os quais se designam a pessoas menos favorecidas, 
destinado ao crescimento de seu negócio e deve ser usado no investimento do 
empreendedorismo, ou seja, financiamento de pequenos empreendimentos.  
Barone et al. (2002, apud Lopes et al, 2011) define microcrédito como a autorização de 
empréstimos de baixo valor, os quais serão destinados a pequenos empreendedores informais 
e microempresas que não estão inclusas ao sistema financeiro tradicional. 
De acordo com Quintino (2005, apud Lopes et al 2011), em 1973 no Brasil, aconteceu a 
primeira experiência em microcrédito, sendo a primeira organização o CEAP Centro de Apoio 
aos Pequenos Empreendimentos. Atualmente, a lei 11.110 criou o programa PNMPO, através 



455 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

455 

do qual os recursos de microcrédito devem ser direcionados a atividades produtivas, que 
possui como objetivo incentivar a geração de trabalho e renda (LOPES et al, 2011). 
O Brasil, na visão de Feltrin, Ventura & Dodl (2009), possui significativa parte da população 
à margem do sistema financeiro, conforme a ausência de ativos que possam servir para 
empréstimos, no qual o microcrédito pode exceder esse papel. Com o acesso ao crédito, 
pessoas que possuem forte restrição a riquezas e a projetos lucrativos terão sua renda mensal 
aumentada, ampliando, dessa forma, a inclusão social e o desenvolvimento econômico de um 
país. O modelo de negócio que atende pessoas com baixa renda é o microcrédito, porém há 
baixa penetração dessas instituições e cooperativas de crédito no mercado em relação ao alto 
número de pessoas de baixa renda (GONZALES et al, 2013). 
Segundo Feltrin, Ventura & Dodl (2009) além de possibilitar o financiamento de projetos com 
valores positivos e de estimular o potencial empreendedor que o indivíduo possui, o 
microcrédito é um instrumento valioso para expansão de emprego e de renda. As 
microempresas que recebem créditos possuem efeitos multiplicadores importantes em relação 
à capacidade de geração de emprego, visto que de acordo com o Caged cerca de 40% dos 
trabalhadores admitidos no ano de 2009 resultam de empresas com menos de 20 empregados.  
Conforme Feltrin, Ventura & Dodl (2009) a penetração do microcrédito no Brasil é acanhada. 
Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 23 milhões de empreendedores, sendo em torno de 
500 mil empreendedores de baixa renda, clientes de instituições de microcréditos, sendo 
necessário um esforço grande para tornar acessível à maioria da população. 
Dessa forma, para Feltrin, Ventura & Dodl (2009), o programa de microcrédito possui como 
objetivo específico alcançar o empreendedor, para que os indivíduos que utilizam pouco ou 
possuem nenhum acesso ao mercado de crédito tradicional tornem viável a execução de 
projetos lucrativos e com impactos sociais positivos.  
Lopes et al (2011) conclui que o microcrédito contribui de forma significativa para o bom 
desenvolvimento dos microempreendedores, auxiliando para que as ações e expectativas 
atribuídas ao mesmo tenham maiores chances de se materializarem. 
O microcrédito produtivo, segundo Feltrin, Ventura & Dodl (2009), adapta-se de forma mais 
adequada ao ciclo de produção dos empreendedores, o qual possui um papel fundamental para 
que isso ocorra, tendendo a dinamizar de forma mais consistente a economia, uma vez que 
gera renda futura.  
 
 
3 METODOLOGIA 

 
O presente trabalho se utilizará do método qualitativo para realização de uma análise sobre as 
ações desenvolvidas pelo CGPA (o Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres). Dessa 
forma, será possível compreender o CGPA e a forma pela qual vem proporcionando 
melhorias para a inclusão financeira. O método qualitativo é definido por Minayo (1994) 
como o método em que o investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir 
de padrões encontrados nos dados. Uma das vantagens da pesquisa qualitativa é que a mesma 
é capaz de responder questões subjetivas em que a resposta depende de pessoa para pessoa, 
conforme suas crenças. Este tipo de pesquisa se diferencia da quantitativa à medida que não 
emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. Não 
pretende numerar ou medir unidade ou categorias homogêneas (RICHARDSON, 1989; 
GODOY, 1995). 
Para compreender o CGPA o método utilizado será o estudo de caso que, de acordo com Yin 
(2005), é uma estratégia escolhida quando o pesquisador possui controle limitado sobre os 
acontecimentos os quais estão sendo estudados e também quando o foco se depara em 
fenômenos contemporâneos, permitindo uma investigação que irá preservar características 
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dos acontecimentos da vida real. Conforme o autor, o estudo de caso é utilizado para 
contribuir com o conhecimento dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos 
e de grupos quando a necessidade pelo estudo surge para compreender fenômenos sociais. 
A coleta de dados se dará de forma indireta, realizada por meio da pesquisa bibliográfica e 
documental. A pesquisa bibliográfica tem como finalidade colocar o pesquisador em contato 
com o que já foi escrito sobre determinado assunto, permitindo o reforço na análise ou na 
manipulação dos dados (LAKATOS & MARCONI, 2003). Nesse estudo, a pesquisa 
bibliográfica auxiliará na compreensão dos temas que o delineiam - exclusão/inclusão 
financeira. A pesquisa documental, segundo os autores, é aquela na qual a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, constituindo o que se denomina de fontes primárias. A 
coleta de dados documental, que será realizada para obter informações sobre o CGPA, 
segundo Gil (2010), é um tipo de pesquisa realizada através de documentação de fatos 
passados, ou seja, será elaborada através de fatos que já aconteceram e que estão disponíveis 
para que seja efetuado o estudo. Segundo o autor também existe pesquisas documentais que se 
assemelham a levantamentos, diferindo por terem sido elaboradas com dados disponíveis e 
não obtidos diretamente de pessoas. Os dados serão coletados através do site institucional, 
bem como de relatórios publicados pelo CGPA. Após o levantamento dos dados documentais, 
os mesmos serão submetidos a uma análise de conteúdo visando identificar e selecionar as 
informações relevantes para a pesquisa. 
A técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin (1979), é  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1979, p.42) 

 
Quanto à organização da análise de conteúdo, Bardin (1979, p. 95) preconiza que esta requer 
técnicas para a sua clareza e objetividade e enumera três etapas básicas, as quais irão orientar 
os procedimentos de análise desta investigação, conforme delineado a seguir: (1) pré-análise; 
(2) exploração do material; (3) o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação. 

 
4 O GRUPO CONSULTIVO DE ASSISTÊNCIA AOS POBRES (CGAP) E SUAS 
AÇÕES 
 
Conforme exposto no site do CGAP (Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres) o grupo 
surgiu com 28 membros doadores e, subsequentemente, endossados pelos líderes de grupo 
dos oito (G8) em conferência no dia 10 de junho de 2004. Ele consiste em uma parceria de 
consórcio global com mais de 30 agências de desenvolvimento públicos e privados, que 
trabalham em conjunto com o objetivo de promover a inclusão financeira para a melhoria da 
vida dos pobres, assim expandindo o acesso a serviços financeiros, que geralmente são as 
microfinanças. O grupo CGPA desenvolve soluções inovadoras por meio de pesquisas 
práticas, é instalado no banco Mundial e possui uma abordagem ao desenvolvimento 
responsável de mercado para aumentar o acesso aos serviços. 
As áreas de atuação do grupo na Ásia Oriental e no Pacífico estão enquadradas nos países 
como Camboja, China, Fiji, Indonésia, Malásia, Myanmar, Mongólia, Filipinas e Vietnã entre 
outros de acordo com site CGAP. O Leste Asiático e Pacífico contém uma parcela 
significativa de 27% da população mundial, dentre eles se encontram 24% dos pobres do 
mundo. As áreas de atuação do grupo na Europa Oriental e Ásia Central é composta por 23 
países, com uma população total de cerca de 367 milhões de pessoas, das quais em torno de 
19,6% vivem abaixo da linha de pobreza nacional. Os países que estão enquadrados nessas 
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áreas são Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Rússia, Tajiquistão, República do Quirguizistão 
entre outros.  
A América Latina e Caribe, conforme exposto no site do CGAP, compreendem 41 países com 
ampla diversidade de renda e desenvolvimento do setor financeiro, nos quais estão 
enquadrados na atuação os países como Brasil,  Colômbia, Haiti, México, Nicarágua, 
Paraguai, Peru entre outros. O Oriente Médio e o Norte da África compreendem 5% da 
população mundial e é caracterizada por seus jovens (50% ou 88 milhões de pessoas entre 15 
e 24 anos), que apresentam 24% de desemprego, sendo a maior taxa do mundo. A atuação 
nessa área engloba os países Argélia, Egito, Iraque, Jordânia, Marrocos, Síria, Tunísia, Iémen 
entre outros.  
No Sul da Ásia, os oito países refletem uma paisagem altamente diversificada para a inclusão 
financeira, cada um com história única de desenvolvimento de sistemas financeiros, nos quais 
estão enquadrados na atuação os países Afeganistão, Bangladesh, Índia, Paquistão entre 
outros. A África Subsaariana compreende a mais alta taxa do mundo de pobreza onde possui 
48 países  47% das pessoas vivem com menos de US$1,25 por dia nos quais estão 
enquadrados na atuação os países Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, República 
Democrática do Congo, Costa do Marfim, Etiópia, Gana, Quênia, Madagáscar, Malaui, Mali, 
Moçambique, Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, 
Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue entre outros, conforme exposto no site do CGAP . 
A organização do CGPA de acordo com site ocorre todo ano, quando o Conselho de 
Governadores, o Comitê Executivo e a Equipe Operacional do GGPA estão reunidas para 
revisar suas estratégias e o plano de trabalho anual. O Conselho de Governadores é 
responsável por definir as políticas gerais e as orientações estratégicas, fornecendo insumos 
para o plano de trabalho e determinando o futuro do CGPA conforme exposto no site. Ele é 
composto por representantes de agências de desenvolvimento bilaterais e multilaterais, bancos 
regionais de desenvolvimento, fundações privadas e instituições financeiras internacionais. O 
Comitê Executivo funciona como diretoria e órgão executivo do grupo CGPA, possui a 
supervisão principal das atividades e é responsável por fornecer orientação estratégica para a 
Equipe Operacional, além de aprovar o plano de trabalho e o orçamento em nome do 
Conselho de Governadores. 
A missão representada pelo grupo, conforme exposto no site do CGAP, é melhorar a vida das 
pessoas pobres, estimulando inovações e promovendo conhecimento e soluções que 
incentivam mercados financeiros sustentáveis, responsáveis e inclusivos. As microfinanças 
são instrumentos poderosos na luta contra a pobreza, pois ao terem acesso a serviços 
financeiros, o ativo das pessoas pobres irá aumentar e também a proteção contra os choques 
externos. Dessa forma, as famílias conseguem utilizar as microfinanças para além da 
subsidência diária, como investir melhor em nutrição, habitação, saúde e educação. 
O grupo consultivo de assistência aos pobres organiza o trabalho em uma estratégia de cinco 
anos, a qual é projetada para construir sistemas financeiros que funcionem para os pobres. É 
identificado desafios e oportunidades por meio de projetos de pesquisa construindo uma base 
de evidências e possíveis soluções. É demonstrado e compartilhado lições aprendidas com 
provedores de serviços financeiros, operadoras de redes móveis, formuladores de políticas, 
reguladores e financiadores. A partir de cada uma dessas etapas, é trabalhado em parceria com 
os principais interessados que buscam ampliar modelos viáveis para a inclusão financeira 
como um meio de lidar com a pobreza. (CGAP, 2018).  
As pessoas com rendas menores (pobres), conforme exposto no site do CGAP, precisam não 
de apenas empréstimos bancários, mas também de uma variedade de serviços financeiros 
como poupança, seguros e acesso a transferência de valores. Serviços que são convenientes ao 
dia a dia, flexíveis e que estejam alojados em área de possível acesso. Buscam promover o 
uso de meios eletrônicos, tanto na realização de pagamentos governamentais como para 
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promover maior inclusão financeira. Consideram que uma conta bancária pode ser a porta de 
entrada para serviços financeiros formais mais amplos, como poupança, seguros e crédito. O 
uso apropriado desses serviços aumentariam os benefícios de desenvolvimento dos 
mecanismos de transferência social de renda. 
O grupo CGPA desenvolve e trabalha com foco no cliente, onde serviços financeiros, como 
bancos, instituições de microfinanças e operadoras de telefonia móvel, ajudam a projetar e 
fornecer produtos e serviços que os clientes usam ativamente. O Grupo começa reconhecendo 
a grande diversidade de seus clientes, que muitas vezes são definidos por um único atributo, o 
nível de pobreza. No entanto, é um grupo diversificado de pessoas que exigem uma gama de 
produtos e serviços. (CGAP, 2018). 
O grupo ressalta que um dos obstáculos para a inclusão financeira é o custo. O custo para 
construção e operação de uma agência bancária é alta, e é um dos principais obstáculos para 
estender os serviços financeiros a pessoas com baixa renda e atuar em localidades nas quais 
não existem capacidade de manter tais custos. O valor para manter a agência física em 
comunidades distantes é grande, enquanto que, para o cliente viajar para áreas urbanas 
demanda altos custos que, na maioria das vezes, não há disponibilização de tal capital. No 
entanto, esses indivíduos estão ganhando acesso a serviços financeiros por meio de canais 
digitais, em que são oferecidos serviços financeiros básicos com maior conveniência ao 
indivíduo e com custo mais baixo que o sistema bancário tradicional. No entanto, um outro 
enfrentamento são os custos dos meios digitais e os custos de acessos digitais, como aparelhos 
celulares e internet. 
O trabalho do CGAP se estende às famílias de pequenos proprietários de terras que dependem 
de produção agrícola para sua subsistência e de pequenos empreendedores como alfaiates, 
costureiras, comerciantes e consumidores. Buscam entender melhor as necessidades e atuar 
como provedores de serviços financeiros, uma vez que essas pessoas vivem com menos de 
US$ 2 por dia. (CGAP, 2018). 
O fator do ambiente político resulta sobre quantos clientes marginalizados adotam e usam o 
financiamento formal, o que pode ajudar a fechar a lacuna de inclusão financeira para os 
financeiramente desassistidos e sem banco, pois a política influencia o alcance de qualidade 
dos serviços financeiros formais disponíveis para os pobres a um baixo custo. A proteção dos 
clientes é um elemento essencial dos sistemas financeiros inclusivos conforme exposto no site 
do CGAP, pois garante que recebam tratamento transparente e justo no mercado, além de 
cultivar confiança em relação aos serviços financeiros formais, uma vez que a proteção 
efetiva do consumidor é um facilitador essencial da inclusão financeira.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo desse estudo foi demonstrar a importância da inclusão financeira e como o grupo 
CGAP atua na busca da sua promoção, sendo realizado de forma qualitativa com o intuito de 
proporcionar maior entendimento sobre o assunto. Dessa forma os dados foram coletados com 
base no site institucional e nos relatórios do Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres 
(CGAP) e demais documentos que apresentaram dados relevantes sobre a exclusão e inclusão 
financeira. 
Pôde-se observar que, entre diversas causas, a exclusão financeira pode ocorrer por aspectos 
físicos e geográficos, uma vez que as agências bancárias não estão localizadas, em sua 
maioria, nas áreas em que habitam pessoas com nível de renda mais baixo, devido aos altos 
custos de transação. Por sua vez, a exclusão decorre da falta de oportunidade da abertura de 
conta corrente, de ter opção de serviços de pagamento com cartão e acesso a crédito. Desta 
forma, a inclusão financeira se dá ao inserir o indivíduo no sistema financeiro, que irá 
contribuir para o desenvolvimento sustentável das localidades, com destaque para as ações 
desenvolvidas nesse âmbito. 
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A inclusão financeira, neste contexto, pode ser definida como o estado no qual toda população 
tem acesso e faz uso dos serviços financeiros, de maneira simples, equilibrada e consciente. 
Tem por objetivo inserir o indivíduo no sistema financeiro, que irá contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das localidades. Essa inclusão é essencial para que a população 
tenha acesso a serviços financeiros adequados de acordo com suas necessidades, uma vez que 
age como um meio para combater a desigualdade social, ampliando oportunidades para 
oferecer a bancarização, produtos e serviços financeiros a pessoas necessitadas. 
O Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres é uma parceria global de mais de 30 
organizações líderes que buscam promover a inclusão financeira. O Grupo desenvolve ações e 
trabalha com foco no cliente, fazendo com que instituições como bancos, instituições de 
microfinanças e operadoras de telefonia móvel, ajudem a projetar e fornecer produtos e 
serviços financeiros, que os clientes usam ativamente. As pessoas com rendas menores 
(pobres) precisam não de apenas empréstimos bancários, mas também de uma variedade de 
serviços financeiros como poupança, seguros e acesso a transferência de valores. Serviços 
esses, convenientes ao dia a dia, que sejam flexíveis, de qualidade e que estejam alojados em 
área de possível acesso a toda população. É justamente nesse sentido que o CGAP atua, 
procurando desenvolver as comunidades mais carentes, por meio do trabalho de 
conscientização das instituições sobre a necessidade de fazer com que os serviços financeiros 
cheguem até elas e promover o uso dos mesmos. 
As ações desenvolvidas pelo CGPA e sua importância em prol da inclusão financeira, estão 
voltadas a melhorar a vida das pessoas pobres, estimulando inovações e promovendo 
conhecimento e soluções que incentivam mercados financeiros sustentáveis, responsáveis e 
inclusivos. As microfinanças são considerados instrumentos importantes na luta contra a 
pobreza, pois ao terem acesso a serviços financeiros, os recursos das pessoas mais pobres 
podem ser desenvolvidos, assim como suas competências e habilidades, se tornando menos 
vulneráveis a fatores externos. Dessa forma, as famílias conseguem utilizar as microfinanças 
para além da subsidência diária e melhorar a qualidade de vida, investindo melhor em 
nutrição, habitação, saúde e educação. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo busca entender a influência do segmento fornecedor de embalagem no SAG de 
leite no Paraná, particularmente na perspectiva do segmento distribuidor. Empiricamente seu 
enfoque se estabelece na identificação da dependência do SAG, de formal geral, quanto à 
atuação do segmento fornecedor de embalagens para a oferta de informação e garantia de 
direito de propriedade entre os agentes da cadeia produtiva. Sua execução se orientou 
teoricamente na discussão dos arranjos institucionais sob os pilares do Institucionalismo 
Econômico, enfocando a estrutura de governança e mecanismos de enforcement, tomando-se 
como orientação a Teoria dos Custos de Mensuração. A partir de  dados primários, obtidos a 
partir de entrevistas semi-estruturadas com representantes do segmento distribuidor 
localizados na região Norte do Paraná, efetuou-se uma análise qualitativa, com uso do método 
de análise de conteúdo, buscando-se entender esse fenômeno. Como resultado identificou-se 
que a embalagem é reconhecida por gerar informações que influenciam nas decisões de 
compra no segmento consumidor, atacadista e varejista. Os entrevistados ratificaram a 
embalagem como principal responsável por disponibilizar informação acerca do produto, 
auxiliar na armazenagem do produto na distribuição e, em alguns casos, por responder pelo 
valor do produto, independente da qualidade intrínseca do produto transacionado.  
 
 
Palavras-chave: Custo de Mensuração.Nova Economia Institucional. Sistema Agroindustrial.  
 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
No âmbito dos sistemas agroindustriais (SAG's), observa-se que ações coletivas coordenadas 
e o desenvolvimento de capacidades nos agentes, tanto a montante como a jusante, são 
requisitos para geração de desempenho competitivo sustentável, na cadeia produtiva. As 
garantias individuais e sobre a propriedade, estabilidade econômica e políticas de segurança 
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alimentar, já destacadas em Azevedo (2000), Zylbersztajn (2005) e Saes (2009), definem os 
fatores de estímulo ao investimento nesses sistemas agroindustriais. Entretanto, a busca pela 
sobrevivência entre os agentes e segmentos, que competem em sistemas com diferentes níveis 
de desempenho, se relaciona diretamente à sua capacidade de gerar ativos específicos 
diferenciados e regulares. Essa geração depende de inputs de recursos e capacidades para sua 
construção, com a forte participação do segmento fornecedor de embalagens no SAG, que é o 
objeto desse estudo. 
Ao se considerar o segmento fornecedor de embalagens, pressupõe-se que as embalagens, no 
SAG de leite, oportunizam atender à demanda pela diferenciação, de forma a garantir a maior 
retenção de valor gerado, e à busca pela elevação da especificidade dos ativos transacionados. 
Nesse caso, a forma como as embalagens e o fornecimento se apresentam e influenciam no 
sistema lácteo, que podem se estender por longos períodos, é relevante. A condição das 
relações entre esse segmento e o segmento de processamento e distribuição tem impacto na 
performance do setor e pode exigir proteção contra condições de comportamento oportunista 
explícito e implícito, ou mesmo transferência de baixa performance entre os agentes. Em 
outras palavras a embalagem busca contribuir para gerar valor no produto do SAG, distribuir 
valor e minimizar as possibilidades de captura do valor gerado. 
Rubin, Dill, Schmidt (2010), citando Dürr (2006), destacam que o leite e seus derivados são 
produtos altamente perecíveis devido a suas características químicas, físicas e biológicas e 
sujeito à ação de micro-organismos, caso não seja produzido em um sistema com medidas 
preventivas de produção. Além disso, complementa-se que não apenas a produção, mas 
também condições de transporte, armazenamento e apresentação, com influência direta das 
embalagens, podem responder por essa possível ocorrência, com forte participação do 
segmento de distribuição. Além disso, a distribuição de informações e apelos estratégicos 
relacionados à conveniência, personalização e experiências de consumo, são aspectos 
estratégicos que se relacionam ao segmento fornecedor de embalagens, e impactam no 
desempenho do setor. 
Destacam-se que neste artigo duas contribuições, as quais são analisadas para entendimento 
das organizações no SAG de leite e sua relação lateral com o fornecimento de embalagem: a 
abordagem dos sistemas agroindustriais (SAG) e a Teoria dos Custos de Mensuração (TCM).  
Como vertente da Nova Economia Institucional, a Teoria dos Custos de Mensuração se 
destaca na discussão  dos custos de transação. A TCM é proposta por Yoram Barzel (2002, 
2005), e se origina e se alinha aos estudos de Ronald H. Coase (1937), Douglas North (1990) 
e Oliver E. Williamson (1985). Essa teoria busca oferecer, em complemento à Teoria dos 
Custos de Transação (TCT),  a consideração dos direitos de propriedade, ao decompor o ativo 
em dimensões mensuráveis.  
Williamson (1985) identifica a mensuração como braço alternativo de eficiência para tratar da 
governança,  junto com a TCT, na escolha pelos mecanismos adequados para coordenar as 
transações entre os agentes no mercado. Preocupada com a garantia de direitos de 
propriedade, a aplicação da Teoria dos Custos de Mensuração, sob o suporte  das instituições, 
encontra ambiente propicio ao trabalho empírico ao se deparar com as questões envolvendo a 
agricultura e a  pecuária. Ao se tratar do SAG de leite, as características intrínsecas aos 
produtos transacionados, e suas implicações, e a interdependência entre as partes para geração 
de valor, típicas desse ambiente, indicam que o entendimento das estruturas de governança 
adequadas à coordenação das transações entre os agentes, e a garantia de direitos nas 
transações, se faz necessário.  
Insere-se, ainda, como suporte complementar essencial, o estudo do sistema Agroindustrial. 
Esse olhar sistêmico, considera as relações verticais ente os diversos segmentos (da produção 
rural ao consumidor),  formatadas em contratos e acordos, formais e informais,  na cadeia 
produtiva, sob amparo das instituições e das organizações intervenientes (ZYLBERSZTAJN, 
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2005). Considera dessa forma, conforme destaca Zylbersztajn (2005, 2009), o estudo da 
coordenação vertical e, sob a consideração da TCM, se volta à maximização de valor nas 
transações entre os agentes.  
Cabe observar que, no Brasil, diversos estudos se apresentam sob orientação das instituições, 
de forma geral, e das estruturas de governança, de forma particular. Diversos autores 
(FARINA,1999; ZYLBERSZTAJN, 2009; AZEVEDO, 2000; SAES, 2009; SOUZA; 
BÁNKUTI, (2012), integrando grupos de pesquisa consolidados (PENSA/USP, CORS/USP, 
GECOR/UEM), fazem uso desses pressupostos, cujo olhar se apresenta de forma 
predominante para o sistema agroindustrial. Entretanto, o foco analítico de grande parte 
desses estudos, está na proposta de Williamson, por intermédio da TCT.  
Assim, essa proposta, em complemento à TCT, se ajusta à busca de se entender como se 
articulam a Teoria dos Custos de mensuração com as proposições inerentes ao sistema 
agroindustrial. Ao se focar no sistema agroindustrial brasileiro, leva-se em consideração que, 
embora seja destaque na economia do agronegócio mundial, tanto na produção de produtos 
agrícolas quanto de produção animal, problemas de coordenação e garantias de direitos de 
propriedade, são históricos e recorrentes nas diversas cadeias existentes.  As discussões e as 
reclamações envolvendo a distribuição de valor na relação entre os integrantes da cadeia 
produtiva (SOUZA; ZYLBERSZTAJN, 2011, BÁNKUTI; SOUZA, 2012, SAES, 2009, 
ZYLBERSZTAJN; CALEMAN, 2012; BORGES, SOUZA, BÁNKUTI, 2015, dentre outros) 
reforçam a identificação de dificuldades recorrentes para os agentes reduzirem seus custos de 
gerenciamento de suas relações, e paralelamente garantirem seus direitos de propriedade nas 
transações realizadas, nos diversos níveis de transação.  
Ao se tratar do segmento de embalagens, considera-se que o fornecimento de embalagens 
pode viabilizar estratégias, e também oferecer gargalos, influenciando no desempenho do 
sistemas lácteo. Isso porque, as ações tomadas pelos segmento produtor e processador na 
geração de especificidades na produção láctea, dependem da efetividade do segmento 
fornecedor de embalagens para sua manutenção ao longo da cadeia produtiva, até o 
consumidor final. Nesse caso, as embalagens assumem importante papel (conservação, 
exposição, proteção, movimentação, armazenagem, informação),  que impactará no segmento 
consumidor.  
Nesse caso, recursos diferenciados e estratégicos, conforme já obervaram Argyres e Zenger 
(2008), se unirão a recursos específicos buscando garantir direitos de propriedade e o valor da 
transação. A alta perecibilidade, característico do produto lácteo, potencializa a função do 
segmento fornecedor de embalagens, justificando este estudo. A identificação dessa função 
dentro da cadeia ou seus diversos segmentos, entretanto, ainda se apresenta pouco estudado. 
Observa-se que estudos envolvendo o SAG lácteo em nível nacional e paranaense se 
apresenta bastante avançado (FARINA, 1999; VIANA,RINALDI, 2010; PEDRA, PIGATTO, 
SANTINI, 2008; SIQUEIRA, KILMER, CAMPOS, 2010; ACOSTA, SOUZA, 2017, dentre 
outros) sua relação com o segmento fornecedor de embalagens por sua vez requer 
aprofundamento. 
A partir dessas considerações, a seguinte questão de pesquisa se apresentou: Como o 
segmento fornecedor de embalagens, na ótica dos distribuidores, participa na proteção de 
direitos de propriedade e geração de informação ao se considerar o SAG lácteo no Paraná? A 
partir desse questionamento definiu-se como objetivo compreender como o segmento 
fornecedor de embalagens  influencia na garantia de direitos de propriedade e distribuição de 
informações no SAG de leite no Paraná, sob a ótica do segmento distribuidor.  De forma 
específica o artigo se propõe a: compreender a proposta de Teoria dos Custos de Mensuração 
(seção 2);caracterizar o segmento fornecedor de embalagens do SAG de leite, notadamente 
para o estado do Paraná (seção 3); Analisar como esse segmento, a partir de estudo empírico e 
na perspectiva do segmento de distribuição, contribui  para disponibilizar informações e 
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garantir direitos de propriedade, no SAG (seções 3 e 4). Ao final do estudo são apresentadas 
as conclusões e referências. 
 
 
2 REVISÃO TEÓRICA 
 
2.1 NEI E A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO (TCT) 
 

Duas contribuições são analisadas para entendimento das organizações: a abordagem dos 
sistemas agroindustriais (SAG) e a Teoria dos Custos de Mensuração (TCM). Essas 
contribuições são discutidas buscando-se sua aplicação no Sistema Agroindustrial Brasileiro. 
A TCM se insere na corrente teórica da Nova Economia Institucional (NEI), com origem nos 
trabalhos de Ronald H. Coase, que se desdobra em duas vertentes: uma de natureza macro, 
envolvendo macro-instituições; outra de natureza micro analítica, envolvendo o estudo dos 
arranjos organizacionais. 
As macro-instituições, sob a ótica da Nova Economia Institucional, integram o denominado 
Hall e Taylor (1996) de institucionalismo racional. Cabe a esse "novo institucionalismo" a 
definição das regras, resolvendo os problemas da interação e reduzindo custos para realização 
das transações. Essa corrente tem foco na origem, estrutura e mudança das instituições ao 
longo do tempo e aborda questões com leis, normas e costumes, chamada de macroanalítica. 
Já a microanalítica é representada pela Teoria dos Custo de Transações (TCT) e Teoria dos 
Custos de Mensuração (TCM). Essa corrente estuda a natureza explicativa dos diferentes 
princípios institucionais que as organizações adotam, estando preocupada com a análise de 
estruturas de governança. Enquanto no contexto macro os trabalhos de Douglas North se 
destacam, na mircro Oliver E. Williamson e Yoram Barzel são uns dos principais 
representantes.  
Assim, o nível micro-analítico da NEI é preocupado com as estruturas de governança, sendo 
a corrente   denominada de Teoria dos Custos de Transação (TCT) uma de suas 
vertentes. Na TCT, a unidade de análise é a transação, e os consequentes custos de transação 
envolvidos. Ao considerar os custos de transação, Williamson (1985) relata dois tipos 
distintos de custos de transações: ex-ante e ex post. O primeiro agrupa os custos de 
elaboração, negociação e salvaguardas em um determinado acordo.  Esse é mais apropriado 
em casos de contratos mais complexos, com grandes números de exigências ou restrições, e 
difícil de prever condições para que a transação em foco seja efetuada de acordo com o 
planejado. Os custos ex post são aqueles relacionados as renegociação em caso de 
adaptação, realinhamentos,  resolução de disputas e garantias de cumprimentos.  
Para Williamson (1985), planejamento, promessa, competição e governança são aspectos que 
descrevem o "mundo dos contratos", a maneira como essas descrições são aplicadas variam 
conforme os pressupostos comportamentais, atributos econômicos relacionados no bem de 
serviço em questão. A TCT deduz que os fatores humanos estão suscetíveis a pressupostos 
comportamentais: a racionalidade limitada (incapacidade de prever todas as ocorrências 
futuras) e oportunismo (busca forte pelo auto-interesse).  
Ao tratar da governança no "mundo dos contratos" Williamson (1985, 1991) trata das 
estruturas de governança adequadas. Essa adequação se relaciona à diminuição dos custos 
de transação, em que a TCT busca controlar os direitos de propriedade. Essas estruturas de 
governança podem ser via mercado, contratação e integração vertical. A escolha entre uma ou 
outra considera o alinhamento aos atributos de transações: especificidades dos ativos, 
frequência e incerteza Williamson (1985). Particularmente para o autor, quanto maior a 
especificidade do ativo, maior será seu valor potencial, risco e possibilidade de custo de 
transação. 
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Esse construto permeia as discussões envolvendo os custos de transação, e se estabelece como 
principal referência quando se considera a formação de estruturas de governança necessárias à 
proteção contra comportamento oportunista. Em complemento, a Teoria dos Custos de 
Mensuração, orientação teórica para esse estudo, a ser aprofundada nessa seção, considera os 
custos de transação para busca de maximização do valor na transação, e na escolha dos 
mecanismos adequados para garantia de direitos de propriedade, em que o comportamento 
oportunista é considerado de forma implícita (ZYLBERSZTAJN, 2005). 
 
2.2 TEORIA DOS CUSTOS DE MENSURAÇÃO 
 
A Teoria dos Custos de Mensuração, desenvolvida por Yoram Barzel (1982, 2002, 2005) 
busca oferecer, em complemento à TCT, a consideração dos direitos de propriedade na 
escolha pelos mecanismos adequados para coordenar as transações entre os agentes no 
mercado. Na TCM, a mensuração passa a ser a unidade de análise. Nesse caso os custos de 
transação se associam, conforme Barzel (2005) à facilidade ou não da mensuração. A 
estrutura de governança ou mecanismo de enforcement resulta, dessa forma da condição da 
mensuração. A garantia de direito de propriedade e dimensões transacionadas, descrita na 
TCM, asseguram a aceitação de que os atributos expliquem a estrutura da governança 
(BARZEL, 2005). 
Para Zylbersztajn (2005), o custo de transação, ao se considerar a governança, possui maior 
foco nos modos de governança extremos - mercado e integração vertical. Já no caso da 
TCM, o custo de transação está associado ao atributos do ativo transacionado. Nesse caso, 
aqueles que são facilmente mensurados nas transações são contratadas (fora da empresa), 
porém os atributos de difícil mensuração permanecem dentro da empresa, pelo risco de 
dissipação de valores. 
Nessa abordagem os direitos de propriedade se apresentam como fundamentais. Os direitos 
de propriedade envolvem os direitos legais e econômicos. Os direitos legais são identificados 
por Barzel (1997) como um meio para buscar determinado objetivo, logo os direitos 
econômicos são esses propósitos que as pessoas buscam. Barzel (1997, p. 3) define: 
"Economic rights are the end (that is, what people ultimately seek), whereas legal rights are 
the means to achieve the end". 
Barzel (2005) define “Direito de Propriedade” como direitos econômicos sobre um bem, 
estabelecendo limites para usá-lo de forma direta ou indiretamente através da troca. Para ele, 
mercadorias sem informações são “caixas pretas”. Para o autor, a informação é uma forma de 
mensuração. Nesse caso, além do custo para produzir a informação há dificuldade e um valor 
gasto para transmiti-la. Com a mudança de contextos as pessoas procuram formar diferentes 
tipos de acordos e maneiras para resolverem seus problemas. Os agentes econômicos 
envolvidos no processo de negociação têm apenas uma parte das informações sobre as 
mercadorias adquiridas, dessa maneira os erros são inevitáveis e os direitos dos indivíduos 
não são totalmente definidos. Os custos de transação são necessários para realizar 
transferências e de protegê-las. 
De acordo com Barzel (2005), os indivíduos envolvidos em determinado acordo dificilmente 
terão o conhecimento necessário para determinarem o valor real de seu commodity, por essa 
razão os direitos de propriedade nunca serão completos. Para que esse direito seja íntegro as 
pessoas interessadas na transação devem ter um amplo conhecimento das características do 
ativo, dessa maneira a troca de direitos de uma mercadoria pode ocorrer facilmente. Caso esse 
conhecimento não seja pleno, alguns atributos do ativo poderão ser onerosos para medir. 
Nota-se que o direito de propriedade está diretamente relacionado ao custo de transação. 
Barzel (1997) explica que esse custo está relacionado ao preço que as pessoas pagam para 
trocar, deter e proteger o direito de um bem. Nesse caso, conforme o autor, os custos de 
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transação são necessários para realizar transferências e de proteger os direitos sobre o bem. 
Além disso, Barzel define, em 2005, que os custos de transação envolvem: os custos para 
impedir que a baixa performance de um ativo seja transferida, nesse caso são os custos 
incorridos para impedir a captura de valor; os custos para garantir o direito econômico sobre o 
ativo; custos pela realização da própria mensuração.  
Barzel (1997) observa que os atributos ou mesmo parte de atributos podem cair em domínio 
público, que significa que o direito de propriedade é oportunizado para qualquer um. O autor 
associa o domínio público à disponibilidade de informação, que podem resultar em custos de 
transação para proteger a informação. Barzel (2005) ainda observa que, além do custo para 
produzir a informação há dificuldade e um valor gasto para transmiti-la. Com a mudança de 
contextos as pessoas procuram formar diferentes tipos de acordos e maneiras para resolverem 
seus problemas. Os agentes econômicos envolvidos no processo de negociação têm apenas 
uma parte das informações sobre as mercadorias adquiridas, dessa maneira os erros são 
inevitáveis e os direitos dos indivíduos não são totalmente definidos.  
De acordo com Barzel (1997, 2005) ao vender suas mercadorias, é necessário que o vendedor 
tenha conhecimento sobre elas, pois o consumidor final precisa dessas informações para que 
a mercadoria seja útil em sua função proposta. A medição é uma maneira de obter 
informação, algumas são realizadas no processo da produção e outras obtidas no consumo. A 
primeira é mensurável, já a segunda medida é subjetivas pois é feita no consumo, sendo que 
para essa última garantia é útil apenas em situações self-enforced. 
Barzel (2005) propõe que as transações ou trocas envolvem diversas formas de garantia, que 
podem ser consideradas mais e menos complexas. Para o autor há várias maneiras de realizar 
a troca, porém a principal forma de garantia é a relação de longo prazo, pois as demais estão 
inseridas nesse modo. Nas relações de longo prazo e contratuais, os consumidores têm a 
garantia de o produto atender a um padrão de qualidade, diminuindo a necessidade de o 
comprador mensurar a mercadoria durante a compra. Barzel (2005) descreve os seguintes 
mecanismos de enforcement ou estruturas de governança: 
 
a. Caveat Emptor e Leilões: existe quando há um terceiro elemento (advogado) para reforçar 

a negociação, para a prevenção de roubo e/ou fraude (terceira parte). A medição é 
dispendiosa e espera-se que as partes envolvidas economizem esses custos. Envolve um 
trade-off entre o custo na avaliação e a chance de perdas (burn). Nesse caso a 
mensuração ocorre pelas duas partes, e espera-se que as perdas sejam eventuais. 

b. Relações de longo prazo: as partes deixam explicitas ou implícitas promessas de atributos 
do produto transacionado, economizando na mensuração. Essas relações geralmente 
acontecem com marcas já reconhecidas pelos compradores. 

c. Contrato: na contratação, as regras e a existência do estado garante a efetividade da troca. 
Para isso deve a troca ser eficaz e contratual e os atributos mensuráveis.  

d. Acordos com múltiplos "Enforcers": nesse caso, os acordos são garantidos por diversos 
compromissos e respaldados por regras, instituições e leis, ou seja, exigindo a presença do  
Estado e um Estado de Direito. É esperado que esse tipo de contrato seja isento de riscos 
morais e que reduza o nível necessário de capital reputacional. 

e. A integração vertical e horizontal: pode ser útil para a propagação das informações, 
diminuindo os gastos que os agentes envolvidos teriam para isso. Em arranjos 
organizacionais, é mais fácil ter acesso às informações. Para Barzel (2005), as empresas 
verticalmente integradas são adequadas quando o custo para avalizar os produtos 
intermediários é elevado. 

Souza e Bánkuti (2017) descrevem da seguinte forma a relação entre direitos de propriedade e 
o esquema da estrutura de governança, na consideração da TCT e TCM (FIGURA 01): para a 
TCT, a elevada especificidade de ativos requer a integração vertical, enquanto na proposta de 
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Barzel, a elevada especificidade associada à facilidade de mensuração permite a contratação; 
a dificuldade de mensurar, por sua vez, levaria à integração vertical; conforme descreve a 
figura, a busca por salvaguardas, para garantia de direito de propriedade, podem ser obtidas 
pelo sistema legal, relações de longo prazo, negociação ou mesmo pela propriedade. 

 
 

   

Figura 01 - Mensuração, direitos de propriedade e esquema de estruturas de 

governança. 

Fonte: Souza e Bánkuti (2017). 

 

As proposições resumidas na Figura 01, orientação as análise no trabalho empírico, embora 
seja considerado notadamente os enfoques associados à teoria da TCM. 
 
 
3 AS EMBALAGENS NO SAG DE LEITE 

 
A Figura 02 descreve o segmento de lácteo no Brasil, proposto por Bánkuti (2007). Quanto ao 
ambiente institucional proposta pela autora, deve-se apenas atualizar as informações da 
legislação pertinente a esse SAG, dado a edição da Instrução Normativa 62, em 29 de 
dezembro de 2011, em substituição a IN 51. Observa-se que no SAG, conforme Figura 02, a 
autora destaca os segmentos de produção rural, coleta, processamento, distribuição e 
consumo. Assim, identifica-se que o segmento fornecedor de embalagem não é indicado 
como integrante da SAG Lácteo, entretanto esse se apresenta como um fornecedor de insumo 
essencial para a atividade de comercialização, notadamente para relação com o segmento 
consumidor. 
Quanto as embalagens que são utilizados para comercialização dos produtos lácteos, os dados 
levantados por Sperandio (2018) indicam que os tipos de embalagens utilizadas são pote, 
caixa de cartão, garrafa, flexível, lata, bandeja, sache flexível, sistema sinpack e stand up 
pouche. 
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Figura 02 - SAG do leite no Brasil. 
Fonte: Bánkuti (2007). 

Ao se observar a Figura 03 pode-se identificar que as mais utilizadas são: potes (manteigas, 
iogurtes, queijos e creme de leite); embalagens cartonadas (leite fluído e aromatizado); 
garrafas, plástico ou vidro, (leites e iogurtes); flexíveis (leite fluído, queijos e iogurtes). 
                       

                       
                           Figura 03 - Tipos de embalagens no setor lácteo. 
                         Fonte: Mintel (2016) apud Sperandio (2018). 
 
 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Este estudo pode ser classificado quanto à sua tipologia como uma pesquisa descritiva, e de 
natureza qualitativa. Nesse contexto envolveu uma pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo, nos termos propostos por Cervo e Bervian (1983) e Godoy (1995). O trabalho de 
campo, caracterizando a obtenção de informações junto ao segmento de distribuição, 
envolveu representantes de estabelecimento envolvidos com a distribuição de produtos 
lácteos, localizados na região Norte do Paraná. Essa fase, caracterizou a fase de 
levantamentos de dados primários, e se deu pela realização de entrevistas semi-estruturadas 
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junto a oito agentes do segmento distribuidor, localizados nessa região.  Essas entrevistas 
foram direcionadas aos gestores responsáveis pela gestão de produtos lácteos, em termos de 
compra, logística e distribuição.  
Para obtenção de induções que pudessem atender ao objetivo proposto, as informações e 
dados obtidos, foram organizadas buscando seu agrupamento em categorias distintas, 
baseadas nos pressupostos teóricos da TCM. Assim, Além das informações direcionadas à 
caracterizar os agentes entrevistados, foram formados agrupamentos envolvendo: atributos 
mensuráveis das embalagens; mensuração; mecanismo de enforcement. As informações foram 
trabalhadas a partir da busca da convergência da posição dos entrevistados quanto ao 
conteúdo associado a cada agrupamento, visando a responder como o segmento fornecedor de 
embalagens contribuía para garantia de direitos de propriedade e distribuição de informações, 
entre os agentes da cadeia, conforme descreve a Figura 04.  
 

 

 
Figura 04 - Influência dos atributos mensuráveis na distribuição de informação e garantia de direito de 

propriedade no SAG de leite. 
Fonte: autores. 

 
Para esse fim,  as informações e dados obtidos foram analisados pelo método de 

análise de conteúdo qualitativo. Nesse caso, além das convergências obtidas, organizadas a 
partir da teoria escolhida, as informações foram analisadas de forma comparativa aos 
pressupostos teóricos discutidos. Conforme descreve a Figura 4, a análise comparativa buscou 
descrever os atributos mensuráveis associados às embalagens, sua condição de mensuração 
(fácil ou difícil), sua influência na escolha dos mecanismos de enforcement para o SAG, e sua 
capacidade de gera informações e garantias aos agentes do SAG. Esses procedimentos se 
alinharam às orientações de Godoy (1995), Godoi (2006) e Merrian (1998).  

 
 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Ao se considerar o Sistema Agroindustrial de Leite no Paraná, conforme já se destacou, existe 
uma dependência do segmento de produção rural para se obter um produto de qualidade, o 
que é assegurado pela fiscalização dos parâmetros estabelecidos pela IN 62. Os atributos 
obtidos por sua vez, precisam ser assegurados desde o processamento de seu produto principal 
(leite) e seus derivados, até seu consumo final. A garantia do produto, e dos seus atributos, 
gerado no segmento de processamento, deve ser assegurado tanto ao chegar no segmento de 
distribuição quanto no consumidor, envolvendo aspectos de valor intrínsecos e extrínsecos, os 
quais se associam aos aspectos logísticos do produto. Dado que se trabalha com um produto 
altamente perecível,  as condições de utilização e a manutenção das características desejáveis 
do produto tem relação direta com a embalagem e seu sistema de movimentação e 
armazenagem. 
Dessa forma, nesta seção, segundo os procedimentos definidos, e que tomam como base a 
proposta de Barzel (2005), procurou-se entender quais são as embalagens mais utilizadas, 
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como e por que influenciam no momento da compra. Já nos aspectos envolvendo a 
mensuração buscou-se compreender como o distribuidor mensura a qualidade do produto e se 
a embalagem auxilia nesse quesito. No último grupo (mecanismo de enforcement), o objetivo 
foi identificar, sob a perspectiva desse segmento, em relação aos produtos lácteos 
transacionados, e nas transações com agentes do segmento processador e o público 
consumidor, os problemas e aspectos associados à garantia de direitos de propriedade, nos 
aspectos legais e econômicos. Para isso, em um primeiro momento, são apresentadas as 
características dos entrevistados representantes das diversas empresas do segmento 
distribuidor. Na segunda parte, apresenta-se os aspectos inerentes ao atendimento do objetivo 
estabelecido.  

 
5.1 CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS 
 
Os entrevistados ouvidos são todos envolvidos com a comercialização de produtos lácteos. A maioria 
dos entrevistados se relacionam diretamente com o consumidor final, e apenas um atua como 
atacadista e outro utiliza o produto lácteo como matéria-prima. Conforme destaca o Quadro 01, os 
entrevistados apresentam diferentes dinâmicas e formas de negócio, o que contribui para se diferentes 
especificidades, ao se considerar a função da embalagem para esses agentes. 
  

     
Empresa Tipo  Filiais 

Quantidade 
fornecedores 

Tipo de produtos comercializados 

1 Mercado 3 12 
 Leite longa vida; Pasteurizado; 

Iogurte; Manteiga; Bebida Láctea; 
Manteiga. 

2 Padaria  1 5  Leite; Iogurte; Manteiga; Queijo. 

3 Industria 1 3  Leite. 

4 Supermercado 50 >100 
 Leite; Iogurte; Manteiga; Bebida 

Láctea. 

5 Mercearia 1 6 
 Leite (barriga mole); Leite (longa vida); 

Iogurte; Manteiga; Queijo. 

6 Distribuidora 1 
Não 

informado 
 Leite;  

7 Mercearia 1 5  Leite; Iogurte; Manteiga; Queijo. 

8 Padaria 1 10  Leite; Iogurte; Manteiga; Queijo. 

Quadro 01 – Características dos entrevistados.  
Fonte: autores. 

 
Ao todo foram entrevistados oitos distribuidores, sendo duas padarias, duas mercearias, dois 
mercados, uma distribuidora e uma indústria, com a utilização de um roteiro de entrevista 
semi-estruturado. Para interpretação dos resultados, as informações foram divididas em três 
grupos: embalagens, mensuração e mecanismo de enforcement. 
O primeiro procurou entender quais são as embalagens mais utilizadas, como e por que 
influenciam no momento da compra. Já na parte de mensuração visou-se compreender como o 
distribuidor mensura a qualidade do produto e se a embalagem auxilia nesse quesito. No 
último grupo (mecanismo de enforcement), buscou-se identificar os principais problemas que 
o público consumidor encontra ao comercializar produtos nesse segmento e como as 
instituições garantem seus direitos de propriedade. 
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5.2 EMBALAGENS E NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES E GARANTIA DE DIREITO 
DE PROPRIEDADE NO SAG DE LEITE 

 
Analisando-se as respostas obtidas nas entrevistas, identificou-se que as embalagens utilizadas 
no SAG lácteo,  em sua maioria,  são a cartonada asséptica (Tetra Pak), de plástico e vidro 
para entregar os produtos lácteos, potes plásticos, para iogurte, postes plásticos e lata para 
manteiga e plástico flexível, para queijos. Como embalagem secundária a caixa de papelão 
está presente em quase todos os produtos, com exceção da caixa plástica utilizada para o 
transporte e armazenagem de leite "barriga mole" (saquinho plástico). Além disso, quando 
questionados sobre o que consideram relevantes nas embalagens, a resposta “informações” 
(validade, lote, quantidade, e composição) foi unanime. Isso ratifica a afirmação de Barzel 
(2005) que a informação é relevante na transação, e uma forma de mensuração. No caso das 
embalagens no lácteo esse é uma consideração utilizada tanto por distribuidores como 
consumidores. Nesse caso, considerando a TCM, a informação é a própria mensuração, 
identifica-se que os custos de mensuração estão presentes e que os distribuidores buscam esse 
respaldo para garantir seus direitos de propriedade.  
Nesse aspecto, segundo informações coletadas de distribuidores que têm maior contato com 
seus clientes, como é o caso de padarias e mercearias, os clientes estão cada vez mais 
interessados na composição e informações nutricionais das mercadorias que adquirem. O 
Entrevistado 8 destaca que os consumidores de lácteos querem informações como: "Se tem 
sal ou não, se é desnatado, integral, se é light, se tem lactose, se tem açúcar, essas informações 
básicas". Para os entrevistados, isso se justifica pelo fato das pessoas estarem mais 
preocupadas com a saúde e pela descoberta de indivíduos alérgicos a lactose e glúten. 
Entretanto é destacado, pela grande maioria a busca de informação sobre a  quantidade de 
produto contida na embalagem. Isso, segundo os entrevistados, se deve à tendência de 
redução no tamanho das embalagens, o que faz com que haja maior cautela na aquisição, por 
compradores e consumidores finais. Para a maioria, na transação com o processador, a 
embalagem não influencia na decisão de aquisição do produto, pois como são revendedores, 
levam em consideração a marca ou o preço da mercadoria. Um distribuidor afirma: "Não 
compro pela embalagem e sim se a marca é boa ou não". Porém, grande parte acredita que o 
consumidor final dá mais atenção para as embalagens do que para o produto propriamente 
dito. O Entrevistado 7  afirma: "A embalagem influencia sim, porque está cada vez 
melhorando mais. Por exemplo da mussarela, agora vem com uma divisão entre os queijos 
que não gruda mais, abre mais fácil, a manteiga também. Estão sempre procurando melhorar 
as embalagens".  O Entrevistado 5 complementa: "Com certeza, a  embalagem bonita você 
come com os olhos primeiro. Se tem uma aparência boa, já passa mais credibilidade". Além 
disso, os entrevistados observam, em sua maioria, que avarias no produto levam ao 
cancelamento da transação, indicando a avaliação da qualidade do produto na chegada.  
Assim, a função da embalagem para a maioria dos entrevistados serve a dois propósitos: 
estimular a venda, chamando atenção do cliente; proteção do produto, garantindo sua vida 
útil, e facilitar a armazenagem. Quanto a estimular a venda, o Entrevistado 6 apresenta um 
posicionamento que pode ser uma evidência importante para o setor: "nos produtos que são 
mais elitizados a embalagem influencia mais, os mais comuns nem tanto". A função de 
proteção também é destacada por esse entrevistado: "Manutenção, porque o produto lácteo é 
muito perecível e muito sensível. Qualquer furinho que aparece em uma embalagem de 
iogurte, por exemplo, já estraga o produto, pode entrar água, ar [...].. Então é muito 
importante a embalagem passar essa segurança". O Entrevistado 7 complementa: "As 
embalagens influenciam nas vendas, porque as mais bonitas chamam mais atenção e vendem 
mais" 
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  Para os entrevistados a embalagem para os produtos lácteos tem função diretamente 
relacionada à qualidade intrínseca e extrínseca do produto. O Entrevistado 2 ratifica a posição 
unânime dos entrevistados ao ser questionado sobre a influência da embalagem na qualidade 
dos produtos: "Com certeza, o principal exemplo é o da mussarela. Agora, vem embalada a 
vácuo, o que mantém a qualidade do produto por mais tempo. A chance de estragar é bem 
menos pois tira todo o ar de dentro". O Entrevistado 7 ratifica: "Não adianta só ser bonita, 
mas precisa exercer uma função. A embalagem precisa exercer sua função, seja proteger ou 
conservar o produto". O Entrevistado 3 destaca: "Como só trabalho com leite aqui, acho que a 
embalagem cumpre a função básica de armazenamento e conservação do produto".  
De modo geral, no que diz respeito a mensuração grande parte dos entrevistados analisam a 
data de validade, temperatura que o produto dever ser mantido e qualidade da embalagem, 
que se associa a avarias (se está estufado, furado ou amassado). Os distribuidores 
entrevistados destacam ainda, que aspectos de movimentação e armazenagem, data de 
validade bem identificada na embalagem (muito próxima é rejeitada) de forma a facilitar sua 
visualização, são fatores sempre considerados nas aquisições. A maioria acredita que a 
embalagem ajuda nessa avaliação por conter os dados necessários. O fato de se identificar que 
alguns empresários não acreditarem que a embalagem ajuda nesse quesito, se explica por 
esses levarem em consideração apenas o preço e a marca do produto. Outros revelaram não 
avaliar essas questões, pois trabalham com os mesmo fornecedores há anos e confiam em suas 
mercadorias.  
Quanto a dificuldade ou não de mensuração, para a maioria essa não é difícil. Isso porque, 
segundo eles, as informações estão bem dispostas nas embalagens. Um distribuidor, que 
trabalha exclusivamente com atacado, mencionou que analisam apenas preço, prezam sempre 
pelo menor. Além disso, como mencionado anteriormente, alguns entrevistados sempre 
compram do mesmo fornecedor, nesse caso a embalagem não exerce uma função muito 
especifica, apenas informa a data de validade e de qual empresa pertence. Outros acham 
difícil realizar essa avaliação, pois só olhando para o recipiente no qual o produto está 
inserido, não tendo como perceber a qualidade, seria necessário provar a mercadoria. A fala 
do Entrevistado 7 ratifica essa posição: "Independente de marca é complicado, pois você olha 
para o produto e não tem como saber se é de qualidade ou não. As vezes é uma embalagem 
até bonita, de uma marca que você não conhece e só vai saber se o produto é bom no 
consumo". identifica-se assim, aspectos de facilidade de mensuração que justifica a relação 
caveat emptor, e casos de dificuldade que poderia justificar as transações baseadas em 
relações de longo prazo, o que é explicado pelo racional de Barzel (2005). 
Ao se considerar o aspecto qualidade, a maneira como cada gestor entrevistado avalia a 
qualidade dos produtos lácteos varia. Enquanto alguns olham a procedência (questão de 
transporte e logística), outros mencionaram apenas a data de validade e marca. As 
informações apresentadas na embalagem para os entrevistados auxiliam no controle de 
qualidade. Segundo eles, informações como data de validade, quantidade e composição, são 
aspectos principais destacados, permitindo que possam ser verificados.  Nesse caso a 
facilidade de localização e registro é destacado como essencial para o controle de qualidade. 
Alguns entrevistados destacam que, se a marca é conhecida e bem conceituada o produto é de 
qualidade – nesse caso a embalagem seria importante só para identificação da marca. Isso 
ratifica a escolha das relações de longo prazo como forma de garantia de direitos, já que a 
legislação sanitária fornece amparo legal para possíveis problemas (BARZEL, 2005, 
ZYLBERSZTAJN, 2005). 
Quanto aos mecanismo de enforcement, observa-se que grande parte dos empresários sabem 
da existência de leis que regulamentam a produção e venda desses produtos, porém não 
sabiam ou não lembravam dos nomes ao certo. Apesar da maioria realizar as compra dessas 
mercadorias com frequência (de uma a duas vezes por semana) e se tratar de produtos que têm 
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uma alta perecibilidade, um número inexpressivo de distribuidores transacionam por meio de 
Contrato. Grande parte deles utilizam Mercado, pois tem uma relação de longa data com seus 
fornecedores e acreditam que isso seja o suficiente para transparecer credibilidade. Dessa 
forma ratifica-se a proposta de Barzel, ao se considerar a facilidade de mensuração na maioria 
dos itens e dificuldade para alguns. Assim, embora a relação caveat emptor parece ser 
predominante, as relações de longo prazo auxiliam na redução de custos de mensuração. Cabe 
observar que os entrevistados avaliam que o consumidor considera a embalagem e as 
informações na embalagem para aquisição e garantia relacionada ao produto. 
Além disso, a maioria indicou a vigilância sanitária e o próprio Ministério da Agricultura e 
Pecuária (MAPA) como referência legal para amparo nas aquisições. Isso, segundo os 
entrevistados, assegura maior garantia às transações. Entretanto o Entrevistado 1 afirma: "Os 
produtos vêm com a liberação da vigilância sanitária, uma etiqueta. Que informa o local onde 
armazenar, o produto que é, data de validade, marca, lote, o selo de inspeção, data que mexeu 
e o responsável. A partir do momento que tira essa etiqueta a responsabilidade é nossa".  

 

 
Figura 4 - Influência dos atributos mensuráveis na distribuição de informação e garantia de 

direito de propriedade no SAG de leite. 
Fonte: autores. 

 
Ao se considerar o exercício de direito de propriedade, segundo eles os problemas são 
negociados. Seguindo a proposição de Barzel (1997, 2005), o que se observa é uma busca de 
direitos pelo lado do Direito Econômico, o que se alinha à estrutura de governança 
identificada. Os principais problemas ocorrem quando entra ar ou água e acaba dando fungo, 
produto estufado ou amassado. Ou seja, diretamente relacionados à embalagem. Quanto da 
ocorrência de problemas, a maioria afirma que negocia a troca de produto. Caso não se 
resolva o problema pela troca, a negociação pode envolver descontos em próximas trocas ou 
substituição do produto, o que é sempre possível. Nenhum mencionou o direito legal como 
referência para resolução de problemas relacionados à qualidade do produto. A fala do 
Entrevistado 8 resume como isso ocorre para a maioria: "Vou atrás do vendedor e falo 'óh se 
vira, troca aí pra mim'. Se persistir, a gente troca de fornecedor, mas é muito difícil 
acontecer". 

A Figura 04 resume o identificado nas entrevistas, com base nos pressupostos 
discutidos em Barzel (1997, 2005) e Zylbersztajn (2005). Como se identifica na Figura 
diversas dimensões são consideradas na mensuração das embalagens. Algumas dimensões são 
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-Condições da Embalagem (Distribuidor/cliente)
-Validade (distribuidor/cliente)
-Lote (distribuidor)
-Quantidade (Distribuidor/cliente)
-Temperatura (distribuidor)
-Composição (cliente)
-Informações Nutricionais (cliente)

Embalagens

-Caixa cartonada (leite)
-Saquinho plástico (leite)
-Potes plásticos (iogurte)
-Potes plásticos e lata (manteiga)
-Plásticos flexíveis (queijo)
-Caixa de papelão (embalagem
secundária)

-Fácil para aspectos externos 
e alguns aspectos de qualidade

-Difícil para atributos do produto
-Fácil para visualização 
e localização da informação

-Apresentação do produto (avarias na embalagem)
-Validade do produto
-Quantidade correta na embalagem
-Temperatura para armazenagem
-Qualidade explícita
e em alguns casos implícita

-Garantia pelo direito Econômico
-Negociação para troca de produtos
dada a perecebilidade

-Apoio na legislação sanitária

-Mercado
-Relações de longo prazo 
com amparo no sistema legal
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realizadas principalmente pelo consumidores finais, outras pelos próprios distribuidores 
outras sofrem dupla mensuração (consumidores e distribuidores). As principais dimensões são 
condições da Embalagem, validade, lote, quantidade, temperatura, composição, informações 
nutricionais e até a localização física da informação. Quanto à mensuração, identificou-se que 
grande parte é de fácil mensuração, enquanto outras não o são. Nesse caso, dado os 
mecanismos de enfocerment utilizados (caveat emptor, definido como mercado, e relações de 
longo prazo), os direitos de propriedade tendem ser garantidos em grande parte pelo direito 
econômico, não associados ao produto em si, mas relacionados a perdas por avarias nas 
embalagens, as quais podem afetar o produto, ou perda de validade na prateleira. Nota-se que 
o sistema legal, principalmente, relacionado a ação dos órgãos de fiscalização contribuem 
para que essas relações menos complexas sejam utilizadas.   
 
 

 
Figura 05 - Mensuração, direitos de propriedade e esquema de estruturas de 

governança entre os distribuidores e fornecedores de produtos 
lácteos. 

Fonte: autores 
 
Ao se considerar a Figura 05, pode-se identificar que o modelo apresentado por Souza e 
Bánkuti (2017) se mostrou adequado para mostrar como se justificam as estruturas de 
enforcement. Assim, dado a existência de itens mensuráveis, como níveis de mensuração 
variando de fáceis e um pouco difícil, as estruturas encontradas (mercado e relações de longo 
prazo) para coordenar as transações entre os distribuidores e seus fornecedores, indicou que as 
garantias de direito de propriedade se dão de forma majoritária entre os entrevistados pelo 
direito econômico, indicando que custos de mensuração são necessários para garantia desses 
direitos. Dito de outra forma, as negociações com os fornecedores são necessárias para evitar 
perdas no segmento distribuidor. 
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Ao se considerar o sistema agroindustrial de leite, na consideração do segmento fornecedor de 
embalagem segundo o olhar do segmento de distribuição, na cidade de Maringá PR, buscou-
se compreender como as embalagens influenciam na geração de informações e garantia de 
direitos de propriedade. Para isso realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva com análise 
de dados primários obtidos por intermédio de entrevista semi-estruturada com distribuidores 
de produtos lácteos localizados no Paraná. 
Como resultado identificou-se que para o segmento distribuidor a embalagem oferece garantia 
associada à informações básicas do produto, como prazo de validade, número de lote e 
quantidade. Além disso, a embalagem mostrou-se relevante na armazenagem, e se relaciona 
ao processo de venda, sendo referência de qualidade para o consumidor. Embora grande parte 
considere o preço do produto, principalmente em agentes atacadistas, para as decisões de 
aquisição, para os varejistas a embalagem leva informações ao consumidor, e se apresenta 
como referencia para qualidade intrínseca do produto, influenciando nas aquisições, e 
auxiliando na garantia de direito de propriedade, principalmente, para o agente consumidor.  
Quanto à garantia de direitos de propriedade, observou-se que, para esses entrevistados, a 
estruturas de governança, que são mercado e relações de longo prazo, garantem apenas parte 
dos direitos, sendo que parte dos direitos são garantidos pelo lado do direito econômico, o que 
gera custos de transação, associados à negociação. 
Nota-se que alguns entrevistados apresentaram posições importantes no decorrer dessa 
pesquisa, como a variação na importância da embalagem a depender do tipo de produto 
transacionado, ou a importância da marca e não da embalagem na aquisição. Essas posições 
podem orientar trabalhos futuros e contribuir para orientar as estratégias dos processadores e 
distribuidores. 
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RESUMO 
 
 

As organizações têm reproduzido o discurso da necessidade de funcionários cada vez mais 
capacitados para a inovação. Existe a visão por parte da organização de que inovar é 
fundamental para que se possa conquistar clientes e mercados. Inovação não ocorre 
facilmente, para isso os envolvidos com essa função devem desenvolver habilidades que 
contribuam para o processo de inovar, por isso as organizações têm se preocupado com a 
temática aprendizagem. A procura por meios de aprendizagem para a inovação fez com que 
diversas técnicas pertencentes a outras áreas do conhecimento fossem transpostas para a 
Administração como, por exemplo o uso de jogos. Este artigo busca criar uma ferramenta 
para a aprendizagem organizacional utilizando o jogo de interpretação de papéis Role-Playing 
Game (RPG). Essa ferramenta será obtida por meio da transposição de técnicas que outras 
áreas do conhecimento têm produzindo a partir do RPG. Metodologicamente esse trabalho 
consiste em uma análise bibliométrica. Como principal resultado apresenta-se um framework 
de como utilizar o RPG para o aprendizado em Administração.   
 
Palavras Chave: Role-Playing Game. Aprendizagem Organizacional. jogos de interpretação.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
As organizações requerem cada vez mais habilidade de seus funcionários. Entende-se que os 
tempos atuais exigem uma demanda sem fim por inovação, como se o sucesso da organização 
estivesse a todo momento vinculado a sua capacidade de produzir produtos e serviços 
inovadores, que consigam responder a demanda de um mercado cada vez mais complexo. 
A busca por tornar organizações mais inovadoras alinha-se a necessidade de aprendizado de 
novas habilidades. Aprender e inovar são atividades que, do ponto de vista das organizações 
são relacionais, caracterizando-se como um ciclo em que um depende do outro.   
Perin et al (2006) afirma que nas últimas duas décadas o interesse pelo processo de 
aprendizagem no contexto organizacional tem crescido, graças à crença de que aprendizagem 
e inovação são essenciais para a sobrevivência em ambientes competitivos e dinâmicos. Isso 
produziu a ampliação de uma literatura especializada no assunto, abordando a aprendizagem 
organizacional de vários modos.  
Segundo Zangiski et al (2009) as discussões sobre aprendizagem organizacional têm se 
desenvolvido na medida em que a atenção que diversas áreas do conhecimento se debruçam 
ao tema aprendizagem, bem como pela ideia de que por meio de experiências é possível 
facilitar aos indivíduos o desenvolvimento de novos conhecimentos.  
As organizações têm concebido a percepção de que aprendizagem e competitividade são 
dependentes. Sujeitos que aprendem novas habilidades podem responder às demandas de seus 
clientes de modo mais eficiente (ZANGISKI et al, 2009). É possível verificar que as 
organizações têm se preocupado em promover cursos, treinamentos e até mesmo 
Universidades Corporativas.  
O ambiente econômico atual é demarcado pelo conhecimento (EASTERBY-SMITH et al, 
2001). Essa economia do conhecimento exige indivíduos capazes, mas não com foco 
individual, na verdade a busca pela aprendizagem se dá de forma coletiva, indivíduos 
aprendendo por meio de sua relação em conjunto. Não necessariamente aprendendo presos à 
organização, mas buscando experiências também fora dela (ZANGISKI et al, 2009). 
Zangiski (2009) explica que, em um ambiente de negócios cada vez mais complexo, dinâmico 
e globalizado, exige o aprendizado de competências essenciais e a formação de parcerias que 
possibilitem complementar recursos e alcançar a competitividade. Zarifian (1995) aborda 
estas mudanças como a transição do “modelo do posto de trabalho” para o “modelo da 
competência”.  Assim, como a produção científica atrelada ao tema aprendizagem em 
organizações tem crescido, outro tema afeto ao campo da aprendizagem humana diz respeito 
ao uso de jogos e brincadeiras para aprender. O campo de pesquisa sobre jogos e brincadeiras 
vem crescendo consideravelmente (OLIVEIRA; MATTA, 2017).  
Segundo Oliveira e Matta (2017) é possível perceber que diversas áreas do conhecimento têm 
se preocupado em desvelar como jogos produzem diversas possibilidades de desenvolvimento 
cognitivo, além de também servirem como prática terapêutica e socialização.   
Jogos, portanto, podem ser considerados mapas, já que possuem um conteúdo e uma estrutura 
cujo objetivo é fazer o jogador apreender como uma dada realidade funciona, por isso esse 
conteúdo é lúdico, podendo conter lições que ensinem exercícios, símbolos, regras, etc. Por 
meio de jogos pode-se aprender sobre a realidade sem, de fato, viver aquela realidade 
(OLIVEIRA; MATTA, 2017).  
Sendo assim, esse artigo tem como problema de pesquisa responder a seguinte questão: Como 
jogos de interpretação, mais precisamente o Role-Playing Game poderiam ser utilizados como 
ferramenta para a aprendizagem organizacional? Para que essa meta seja alcançada apresenta-
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se o seguinte objetivo geral: Compreender como o Role-Playing Game pode ser utilizado 
como ferramenta para a aprendizagem organizacional.  
Como objetivos específicos espera-se: a) Reunir experiências de outras áreas do 
conhecimento evidenciando como o Role-Playing Game tem sido usado, b) Esquematizar as 
práticas que demostraram a contribuição do Role-Playing Game para a aprendizagem; c) 
Propor uma transposição dessas práticas para a área da Administração visando a criação de 
uma ferramenta para a aprendizagem organizacional.  
 
 
2. HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO ROLE PLAYNG GAME .  
 
O jogo de RPG mais jogado em todo mundo é, sem dúvida, o Dungeons and Dragons (D&D). 
Além disso, pode-se dizer que ele tenha sido o primeiro RPG comercial a ser desenvolvido. O 
D&D teve seu início inspirados nos jogos de guerra, como o xadrez, muito utilizados na 
antiguidade e idade medieval para treinar exércitos e comandantes para o exercício da guerra 
(SCHMIT, 2008). 
Na década de cinquenta os jogos de guerra se tornaram bastante populares entre jovens norte-
americanos. Segundo Schick (1991) Dave Wesley, um entusiasta de jogos de guerra percebeu 
que muitas vezes esse tipo de jogo terminava em brigas devido à falta de objetividade nas 
regras. Começou, então, a fazer testes para a criação de um tipo de jogo em que houvesse um 
juiz imparcial para decidir a demanda de jogadores, ao mesmo tempo em que produzisse a 
colaboração ao invés do enfrentamento direto desses jogadores (SCHMIT, 2008).  
Os primeiros testes foram fracassados. Foi então que Dave Arneson, companheiro de jogo de 
Wesley propôs a utilização de cenários medievais mágicos baseados nas obras de “O Senhor 
dos Anéis”. Essa mudança trouxe um ambiente lúdico que colaborava para a atenção dos 
jogadores. Além disso, ele propôs que os personagens deveriam se desenvolver, começando 
em um nível com poucas habilidades, até que chegassem a um nível cada vez mais complexo, 
com habilidades mais desenvolvidas (SCHMIT, 2008).  
Contudo, o jogo dependia da vontade do juiz, que muitas vezes mudava sua interpretação. Foi 
então que Gary Gigax, um criador de jogos de guerra em tabuleiros usando miniaturas 
ofereceu uma saída para esse empasse. O jogo teria um componente de regras fixas, o juiz 
aplicaria as regras e os jogadores desenvolveriam personagens com objetivos específicos, que 
agiriam em grupo em um cenário controlado pelo Juiz. As regras foram sendo melhoradas até 
que em 1971 surgiu a primeira edição do D&D. Hoje esse RPG está em sua quinta edição, 
apresentando diversas mudanças do original (SCHMIT, 2008).  
O RPG expandiu-se de maneira rápida na década de setenta e oitenta nos Estados Unidos, 
diversos amadores amantes de jogos dessa categoria começaram a produzir seus próprios 
cenários. Não demorou para que outros tipos de aventuras surgissem baseados em ficção 
científica, quadrinhos futuristas, terror e suspense, agremiando cada vez mais jogadores 
(SCHMIT, 2008).  
Na década de oitenta e começo dos anos 90 o RPG foi associado a diversas práticas, como 
satanismo, promotor de desordem psíquica em jovens, de torna-los violentos. Embora fossem 
apenas boatos produzidos por uma organização norte-americana, isso impactou o mercado do 
jogo, e até hoje, mesmo no Brasil, algumas pessoas associam o jogo a condutas consideradas 
erradas (SCHMIT, 2008).  
Passada essa fase, no começo da década de noventa foram lançados diversos jogos com regras 
mais básicas voltados para a diversão e para a interpretação, um deles, bastante famoso 
denomina-se “Vampiro: A Máscara”, uma espécie de RPG em que o foco está na 
interpretação, portanto, seus jogares procuram desenvolver histórias que ajudem em sua 
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imersão. Nesses jogos os jogadores são como atores que experenciam a vida de outra pessoa, 
no caso os personagens (SCHMIT, 2008).  
Nos anos dois mil o RPG passou por uma crise que levou ao fechamento de diversas editoras, 
por conta do surgimento de outro tipo de jogo, os “Card Games”. Esse tipo de jogo funciona 
como um baralho em que os jogadores devem combinar cartas para desenvolver suas 
estratégias e venceram a partida (SCHMIT, 2008).  
Foi então que o RPG voltou a crescer quando a empresa Wizards of the Coast decidiu 
comprar a companhia que produzia o Dungeons and Dragons, lançando sua terceira edição. 
Essa edição foi pensada de modo colaborativo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, 
poderia criar cenários, personagens e histórias usando esse cenário sem pagar direitos a 
empresa, contanto que usasse como referência as regras contidas nos livros básicos de D&D 
(SCHMIT, 2008).  
Atualmente o jogo foi simplificado com a quinta edição de D&D, uma tentativa de atrair o 
público mais jovem nascido em uma era pós internet em que diversos jogos pertencentes ao 
gênero RPG têm sido produzidos e oferecidos on-line via computador ou outros consoles. 
Exemplos desses jogos são WORLD OF WARCRAFT, RUNESCAPE e BLACK DESERT 
(os três maiores jogos de RPG online da atualidade) (SCHMIT, 2008).  
No Brasil o RPG chegou na década de oitenta por meio de professores de inglês e 
intercambistas que iam estudar fora, tinham contato com o jogo e acabavam trazendo 
materiais, ainda sem tradução. Essa época, por conta da falta de acesso aos materiais que eram 
vendidos apenas no exterior, muito material era fotocopiado. A partir disso, algumas editoras 
brasileiras decidiram começar a traduzir e comercializar livros-jogo (SCHMIT, 2008).  
 O primeiro cenário genuinamente brasileiro foi produzido pela editora GSA em 1991 e 
se denominada Tagmar, era bem parecido com o D&D americano, sendo considerado como 
uma espécie de clone. A mesma editora também produziu em 1992 um cenário de RPG 
ambientado em terras brasileiras, denominado o Desafio dos Bandeirantes (SCHMIT, 2008). 
 O sucesso garantiu a realização do primeiro Congresso Internacional de RPG em São 
Paulo e a criação de diversas revistas sobre o tema como a Dragão Brasil e a Dragão Dourado, 
essas revistam traziam personagens prontos, novas regras, desafios e eram um canal para que 
o jogador pudesse retirar dúvidas por meio do envio de cartas. A editora Abril chegou a 
traduzir e imprimir uma revista semanal norte americana sobre a temática (SCHMIT, 2008).  
Hoje o cenário Brasileiro mais jogado é o Tormenta RPG, um cenário que nasceu inspirado 
no D&D, mesclado com referências do mangá japonês e de outros movimentos da cultura 
pop. Esse cenário tem sido bem-sucedido, expandindo-se ano após ano, com novas aventuras 
e histórias para seus jogadores (SCHMIT, 2008).  
 
3. RPG, APRENDIZAGEM E ORGANIZAÇÕES  
  
De acordo com Wang e Ahmed (2003) a Aprendizagem Organizacional passou a ter destaque 
a partir da década de 1980, sendo que na atualidade há diversas abordagens para a mesma.  
A Aprendizagem Organizacional, vem ganhando expressiva notoriedade quando se propõe a 
discutir como o aprendizado ocorre nas organizações, tendo uma abordagem 
multiparadigmática e utilizada por diversas áreas como: Psicologia, Sociologia, Antropologia, 
Cultura, Metodologia e Gestão. 
Possuindo uma natureza ontológica construtivista, na Aprendizagem Organizacional o 
conhecimento, o aprendizado nas organizações é construído, partindo do conhecimento 
adquirido, partilhado e compartilhado entre os indivíduos que compõem a organização.  
Porém Wang e Ahmed (2003), consideram ainda que, no contexto de aprendizagem 
organizacional, o aprendizado não pode ser tratado somente como uma coletividade de 
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aprendizado individual, mas sim como a interação entre os indivíduos no contexto da 
organização e a interação entre as organizações. 
De acordo com Elkjaer (2001), as organizações devem buscar o desenvolvimento de 
funcionários ativos e reflexivos, que são capazes de desenvolver suas próprias experiências, 
não ficando limitado somente à participação nos processos, pois participar não é sinônimo de 
que algo foi aprendido, mas sim quando há um engajamento ativo. 
Utilizando-se do conceito de experiência de Dewey, Elkjaer (2004) propõe um terceiro 
caminho para a Aprendizagem Organizacional, agrupando a abordagem cognitiva 
(aprendizado individual) e a abordagem participativa (comunidades de prática), entendendo 
que o indivíduo necessita estar inserido no processo, na experiência, abrindo possibilidades 
para um processo criativo, reflexivo. 
Considerando a experiência no processo de aprendizado do indivíduo, vemos que em 1916, 
John Dewey, já se preocupava em possibilitar a prática da experiência no ensino e educação 
de crianças, implantando assim em seu laboratório “Laboratory School of Dewey” nos 
Estados Unidos, um método de atividade dramática também chamada de “aprender fazendo”, 
que segundo ele, era essencial exercitar a experiência, o “fazendo” para o processo de 
aprendizado. 
Dewey (1971) considerava que a educação tradicional, seguindo o esquema de imposição de 
cima para baixo, e de fora para dentro, carregava padrões e métodos de adultos para crianças, 
que ainda não possuíam maturidade de entendimento, havendo um abismo entre professores e 
alunos. Onde professores buscavam ensinar um produto acabado e não a construção do 
conhecimento, como se estivesse ensinando algo estático. 
 

Porque a educação velha impunha ao jovem o saber, os métodos e as regras de 
conduta da pessoa madura, não se segue, a não ser na base da filosofia dos 
extremos “isto-ou-aquilo”, que o saber da pessoa madura não tenha valor de 
direção para a experiência do imaturo. (DEWEY, 1971). 
 

 A experiência da educação não deveria ser algo enfadonho, que levasse ao 
automatismo, inibindo a capacidade de julgar e agir inteligentemente do indivíduo, mas que 
despertasse a curiosidade a criatividade, não se preocupando somente em inserir atividades 
que levassem a simples experiência, mas que tivessem experiências de qualidade, que 
trouxessem enriquecimento, mobilizasse o seu esforço e assim o preparasse para experiências 
futuras. 
No seu conceito de experiência e nas atividades realizadas em seu laboratório Dewey (1971), 
acreditava que a inserção de atividades dramáticas e jogos possibilitava ao jovem e a criança 
momentos de experimentação que facilitavam o processo de aprendizado e traziam nova 
dinâmica a educação: 
 

Ora os jogos envolvem regras e regras ordenam o seu comportamento. Jogos 
não são atividades ao acaso, nem uma série de improvisações. Sem regras, não 
há jogo. Se surgem disputas, há o juiz para quem se apelar, ou se discute e 
alguma espécie de arbitragem leva à decisão, de outro modo o jogo acaba. 
(DEWEY, 1971, p. 47)  
 

Atualmente nas pesquisas em Administração, mais especificamente nos Estudos 
Organizacionais, é perceptível a aproximação de outras áreas, bem como a transposição de 
técnicas e métodos de pesquisa, porem há ainda lacunas a serem preenchidas, como a carência 
de uma metodologia que atenda às necessidades da Aprendizagem Organizacional, sendo este 
um dos maiores desafios da Administração. (NOGUEIRA; ODELIUS, 2015). 
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Portanto, esse trabalho propõe a utilização do Role-Playing Game como ferramenta da 
Aprendizagem Organizacional. Segundo Ladousse (1988) o RPG pode ser entendido como 
uma atividade em que alunos, interagem entre si por meio de papéis, em um ambiente seguro 
em que podem usar de capacidades inventivas, sendo capazes de desenvolver habilidades de 
relacionamento interpessoal, e ao mesmo tempo criando um mundo de experiencias.  
A simulação é importante para a aprendizagem na medida em que aquele que ensina têm 
controle sobre o ambiente, promovendo conforto ao aprendiz porque esse sabe que todo 
aquele processo é uma simulação, isso não torna o processo de simular menos eficiente, na 
verdade a segurança que o aprendiz recebe estimula sua ação. Segundo Richter (1998, p.101):  
 

O role-play, no entanto, leva os alunos a se “soltarem” na classe, perdendo a 
inibição e se tornando mais comunicativos e participantes, mais sujeitos do 
processo, o que constitui pré-requisito para aceitarem compartilhar com o 
professor a responsabilidade pelo sucesso do processo pedagógico. Ao 
mesmo tempo, o ambiente lúdico favorece a criatividade. 
 

A partir das ideias aqui apresentadas pode-se pensar que o RPG enquanto um jogo capaz de 
produzir no indivíduo o aprendizado por meio de uma simulação de vivência coletiva 
controlada poderia ser utilizado como ferramenta para a aprendizagem em organizações, visto 
que sua qualidade lúdica poderia facilitar o processo de aprender na medida em que o faz se 
tornar mais divertido e imersivo. Para demostrar essa possibilidade apresenta-se nos próximos 
capítulos práticas educativas realizadas em outras áreas do conhecimento utilizando o RPG 
como técnica principal e em seguida apresentando uma possibilidade de transposição para a 
Administração.  
Moyles (2002), demostra que há uma relação concreta entre aprendizagem de habilidades e o 
brincar. A criança aprende por meio de jogos, de encenações, representando papéis como o de 
uma super-heroína, mãe, um personagem de livros, dentre vários outros exemplos (SCHMIT, 
2008). 
Ao representar os sujeitos aprendem “alguma coisa sobre as situações, pessoas, atitudes, 
materiais, propriedades, texturas, estruturas, atributos visuais, auditivos e cinestésicos” 
(MOREIRA et al, 2011, p.4). Outro fator importante é que os jogos não acontecem apenas 
espontaneamente, eles também podem se dar de maneira dirigida, com um objetivo 
previamente pensado, com a finalidade de serem usados pedagogicamente, em sala de aula ou 
em outros ambientes. 
 
4. METODOLOGIA  

 
Este artigo é caracterizado como uma pesquisa exploratória a partir de dados secundários por 
meio de pesquisas do tipo bibliográfica e bibliométrica. Conforme Jung (2004, p. 160), o 
estudo bibliográfico objetiva “conhecer as diversas formas de contribuições científicas 
existentes que foram realizadas sobre determinado assunto ou fenômeno”.  
Para Cruz e Ribeiro (2003, p. 12), um estudo bibliográfico “pode visar um elemento dos 
trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no momento, pode 
identificar e selecionar os métodos e técnicas a serem utilizados, além de fornecer subsídios” 
para a pesquisa (CRUZ; RIBEIRO, 2003).  
Com base nos autores mencionados, essa pesquisa revisou artigos disponibilizados em bases 
de dados online, por meio dos agregadores de busca SPELL (www.spell.org.br) e Google 
Acadêmico (www.scholar.google.com.br) com o objetivo de encontrar palavras chave em 
artigos que pudessem colaborar para a compreensão do RPG enquanto uma ferramenta de 
aprendizagem. As palavras chave utilizadas foram: PRG, Role-Playing, aprendizagem e 
jogos.  
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A partir dos resultados encontrados construiu-se uma tabela contendo os principais dados de 
cada artigo, sendo eles: título, autor, ano, área, periódico, experiência prática e contribuição 
para construção de modelo para transposição. O foco metodológico da organização proposta 
para a tabela visa entender como outras áreas do conhecimento trabalham, de forma empírica, 
o Role-Playing, principalmente buscando o que foi aplicado e obteve sucesso e o que é 
passível de mudança e melhoria. 
Ao final da análise dos dados foi possível conceber uma descrição de como utilizar o RPG 
como uma ferramenta para a aprendizagem organizacional, além disso um framework foi 
idealizado para ajudar na compreensão de como operacionalizar a ferramenta proposta.   
 
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
A partir do levantamento de artigos realizados via plataformas online foram encontrados seis 
artigos compatíveis com o propósito de reunir práticas de aprendizagem utilizando o jogo 
RPG. Enquanto área do conhecimento foram encontrados trabalhos publicados em revistas 
das áreas de Educação, Ciências Biológicas e Enfermagem. Além disso, uma tese da área de 
Engenharia de produção pode ser encontrada.      
A maioria dos trabalhos foi produzida pela área de Educação com o objetivo de propor novas 
formas de ensina/aprendizagem. O RPG apresenta flexibilidade quanto ao tipo de plataforma 
a ser operacionalizado, visto que nos artigos encontrados há experiencias presenciais, a 
distância e semipresenciais. Outro ponto que reafirma essa flexibilidade pode ser observado, 
pois os estudos foram realizados em diversos graus escolares, o RPG como prática ferramenta 
de aprendizagem foi aplicado em turmas do ensino fundamental, médio, superior e até em um 
programa de Mestrado de Engenharia de Produção.  
A Figura 1 apresenta um resumo dos principais dados encontrados em artigos e trabalhos 
científicos sobre o tema, nessa tabela foram representados apenas os artigos que contribuíram 
de forma empírica para a aplicação do jogo RPG enquanto ferramenta de aprendizagem. 
Como principais contribuições ao uso do RPG como ferramenta para a aprendizagem o artigo 
“Aprendizagem através de role-playing games: uma abordagem para a educação ativa” 
(RANDI; CARVALHO, 2013) propõe por meio de dados quantitativos que o RPG pode 
substituir aulas expositivas convencionais melhorando em algum grau as notas dos alunos. A 
principal diferença está na integração e no caráter lúdico da técnica, que acaba deixando o 
aprendizado mais divertido. 
Segundo Randi e Carvalho (2013) “Dos 230 alunos que participaram das aulas com RPG, 
78,4% responderam que o RPG é uma ferramenta eficaz na aprendizagem; 55,4% acharam 
que essas aulas são melhores que as aulas tradicionais, mas não as substituem; e 81% 
responderam que usariam essa metodologia”.  
O artigo “Jogos e história: o uso do jogo RPG (role playing game) digital para o ensino online 
das rotas do tráfico de escravizados” propõe o uso do RPG para o aprendizado online. O 
artigo sugere que por ser interativo e fazer o aluno adentrar em um mundo lúdico o jogo pode 
favorecer a retenção de conteúdo, além de promover a empatia em ralação a pessoas em 
circunstâncias que estão distantes do convívio dos alunos, seja por retratarem outro tempo 
histórico ou outra realidade social.  
A tese “O aprendizado na internet utilizando estratégias de roleplaying game (RPG)” 
(BOLZAN, 2003) apresenta uma experiência de aprendizado utilizando o RPG em adultos. 
Essa investigação se deu por meio da aplicação de uma disciplina pertencente ao programa de 
mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Cataria nos anos de 
2001 e 2002.   
A Tese apresenta dados que concluem que o RPG foi uma ferramenta satisfatória para o 
aprendizado nas turmas em que foi aplicado. Pode-se pensar, portanto, que o RPG não é uma 
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prática ligada apenas ao aprendizado de sujeitos na fase da infância, podendo ser utilizada em 
diversos contexto, mesmo que o conhecimento que se pretende apreender pertença a níveis de 
diferentes graus de complexidade. Além disso, a tese reafirma que o uso do RPG exige a 
criação de uma narrativa, uma história que envolva situações em que os alunos deverão 
aplicar o conhecimento fornecido em sala de aula.  
 

 
FIGURA 1 – RPG e aprendizagem: principais informações científicas encontradas. 

 
Outro trabalho que contribui para o uso do RPG como ferramenta para a aprendizagem se 
denomina “O uso do role playing game (RPG) como estratégia de avaliação da aprendizagem 
no ensino de quimica” (OLIVEIRA; ZUIN, 2009). Suas principais contribuições demonstram 
que o RPG pode ser usado também como avalição em sala. Quando utilizado dessa forma o 
RPG proporciona a possibilidade de avaliar não apenas o conhecimento adquiro em sala de 
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aula, avaliando também a capacidade de tomada de decisão, a aplicação do conhecimento, o 
desenvolvimento de sujeitos preocupados com o bem a cidadania (pois os casos reais 
apresentados estavam ligados a ecologia), além da capacidade de conversar, interagir e gerir 
conflitos dos envolvidos da avaliação.  
Por fim, o artigo “Role playing game (RPG) como estratégia pedagógica na formação do 
enfermeiro: relato da experiência de criação do jogo” (SOARES ET AL, 2015) apresenta um 
referencial detalhado de como o RPG pode ser utilizado para o aprendizado em turmas de 
graduação em enfermagem. O artigo propõe a criação de uma história lúdica envolvendo uma 
realidade em que um reino antigo, num contexto de guerra, precisava que seus enfermeiros 
resolvessem casos diversos de atendimento de soldados feridos, crianças doentes e até mesmo 
um caso de estupro. Além disso um grupo de alunos, por meio do RPG, foi convidado a 
pensar a formação de novos enfermeiros para o reino, demonstrando a flexibilidade da técnica 
quanto a temática.    
Soares et al (2005) reproduzem no artigo o passo a passo da criação da história. Foram 
desenvolvidos além da narrativa, fichas de personagens com habilidades específicas, mapas 
dos reinos em guerra, instituições políticas, mapas de cidades, bonecos que representavam os 
personagens. Para isso os autores propõem etapas para o desenho do jogo, são elas: desenho 
do jogo, em que se pensa a narrativa e as ideias básicas baseadas no conteúdo ensino em sala, 
ou por modalidade a distância; protótipo do jogo, etapa em que se montam o tabuleiro, mapas, 
desenhos, fichas, e demais materiais; avaliação, em que jogadores de RPG devem testar se a 
dinâmica do jogo do jogo está coerente com a proposta e o treinamento dos mestres, momento 
de rapasse das informações para que ao ser aplicado em sala de aula há segurança por parte 
dos mestres. A fase pré-aplicação é importante para que o aluno se sinta seguro no momento 
do jogo.     
A partir dos dados obtidos é possível dizer que a transposição do RPG como ferramenta para 
a Aprendizagem Organizacional para a área da Administração pode ser realizada levando em 
consideração o que outras áreas do conhecimento já produziram teórica e empiricamente. 
Sendo assim, propõe-se o seguinte modelo para essa transposição: 
1ª Fase: Construção da Narrativa: a construção da narrativa é de responsabilidade do 
professor/mediador/educador. Nessa fase o responsável por conduzir o processo de 
aprendizagem deve produzir o material que servirá de apoio para a etapa de interpretação de 
papéis. O material deve apresentar o conteúdo que será apresentado em sala de aula, por meio 
desse conteúdo o responsável pelo processo de aprendizagem deve criar uma história baseada 
em fatos ou em situações imaginadas, com personagens, locais, dados e situações que possam 
fazer aqueles que interpretarão os personagens refletirem sobre o tema.  
O problema deve estar alinhado ao conteúdo pragmático do curso, visto que o referencial para 
resolução das situações apresentadas deverá se embasar nesse conhecimento adquirido. 
Aconselha-se que não se poupe recursos na criação das histórias utilizando músicas, imagens, 
fotografias, vídeos. Quanto maior for o estímulo apresentado, maior será a imersão. O RPG 
deve ser lúdico.  
Os jogadores, ou aqueles que passaram pelo processo de aprendizagem, devem construir 
respostas em conjunto, portanto a história criada deve ser colaborativa, as situações propostas 
devem envolver grupos. No caso da Administração por exemplo, pode-se imaginar um setor 
de uma organização com diretor, gerentes e assistentes e estagiários. Pode-se também pensar 
em atividades que envolvem vários de organizações, como o lançamento de um novo produto, 
arrecadação de recursos para uma ONG, dentre outros.   
2ª Fase: Aplicação da Narrativa: A segunda etapa consiste na reprodução da história criada. 
Para isso deve-se formar grupos de quatro a seis pessoas, cada grupo deve ter um condutor 
que está a par do conteúdo oferecido na primeira fase e da história criada. Os personagens 
devem ser divididos entre os participantes, em seguida o responsável pela atividade no grupo 
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deve explicar as características de cada personagem, qual papel ele desempenha dentro da 
organização e da história. Feito isso, deve-se explicar o contexto em que aquela organização 
se encontra. Nessa etapa o uso de recursos audiovisuais é importante para a experiência lúdica 
dos participantes, então poderiam ser apresentados vídeos institucionais, logo da organização, 
fotos das instalações, dentre outros recursos.  
Caso muitas pessoas estejam participando da segunda fase, outra possibilidade de aplicação 
pode ser utilizada. Pode-se sortear um grupo que irá começar a representação. Os demais 
permaneceram olhando, ouvindo e tomando nota. Conforme o tempo for passando as pessoas 
são substituídas por aqueles que ficaram em observação, isso faria com que as pessoas não se 
dispersassem trazendo o elemento da importância da atenção nesse processo.  
3ª Fase: Avaliação. Após a vivência da história o responsável pela atividade deve propor uma 
avaliação cujo objetivo é verificar o que foi apreendido por cada indivíduo. Essa avaliação 
não pode ocorrer logo em seguida da atividade, é preciso que se passe ao menos uma semana 
da data de vivência para a data da avaliação. A ideia dessa avaliação não é à primeira vista 
obrigatória é, na verdade, um medidor do que foi apreendido por cada um. É importante que 
essa avaliação traga não apenas a informação do conteúdo, mas elementos da relação entre os 
personagens, situações que chamaram a atenção, contribuições para próximas aplicações e 
pincipalmente uma avaliação da história e de como ela foi conduzida. A prática do RPG deve 
ser dinâmica e a melhoria faz parte desse processo.   
A partir das considerações apresentadas sugere-se o seguinte framework para o uso do RPG 
como ferramenta para a aprendizagem nas organizações:     
 

 
Figura 2: Framework: Aplicação do RPG para a aprendizagem Organizacional 

 
 

FeedBack

Para o sucesso de cada fase é indispensável:

1ª Fase: Construção da 
Narrativa.

- Construção da história. 

- Produzir material de apoio 

- Prduzir conteúdo 
programático.

2ª Fase: Aplicação da 
Narrativa.

- Formação de pequenos 
Grupos (4 a 6 pessoas). 

ou

- Formação de um grupo
central (6 a 10 pessoas) com 
rotação de personagem a 
cada quantidade estipulada 
de tempo.

3ª Fase: Avaliação.

- Aplicação de método 
avaliativo definido pelo 
professor/coordenador.

- Que o conteúdo expositivo 
seja a base utilizada para a 
criação da história. 

- Que a avaliação tenha 
como foco não apenas o 
conteúdo ministrado, mas 
elementos da relação entre 
os personagens, situações 
que chamaram a atenção, 
contribuições para próximas 
aplicações e pincipalmente 
uma avaliação da história e 
de como ela foi conduzida. 

- Que sejam utilizados 
recursos lúdicos como 
música, imagens, mapas, 
etc. De modo que a história 
se torne o mais ilustrativa 
possível.

- Treinar os coordenadores 
que ficarão encarregados de 
contar a história. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Não se pode ignorar que as organizações exigem de seus funcionários o aprendizado de 
diversas habilidades. Aprender novas habilidades, principalmente aquelas ligadas a inovação 
não é fácil, principalmente quando as organizações estão repetindo os mesmos processos para 
esse fim. Pergunta-se, as organizações são capazes de produzir inovação seguindo moldes 
tradicionais? Isso, não se pode afirmar ao certo, contudo formas novas podem contribuir para 
isso, principalmente se elementos que favorecem a criatividade forem adicionados a esse 
processo.  
Elementos como a criatividade, a experiencia prática, o humor e a descontração fazem parte 
da aplicação do RPG. Não se pode esquecer que jogos têm poder pedagógico, além disso, a 
tecnologia possibilita a facilidade em aplicar novos métodos. Essa combinação do lúdico com 
o tecnológico pode produzir experiencias vívidas, capazes de promover reflexão e 
pensamento crítico.  
Transpor o RPG para a administração como ferramenta de aprendizagem pode impactar de 
modo positivo as organizações que desejam ensinar de modos diferentes do que aqueles 
comumente utilizados (como cursos expositivos, manuais e apresentações em slide) e aqueles 
que fazem parte delas, pois de acordo com Elkjaer (2001, 2004) quando se permite o 
aprendizado por meio de experiências, não limitando-se somente ao aprendizado individual 
ou ao aprendizado participativo (pois participar não é sinônimo de envolvimento), abre-se 
caminhos para o desenvolvimento de funcionários ativos, reflexivos, que estão inteiros na 
organização, envolvidos com a mente, o corpo, o pensamento, a intuição, em um processo 
transacional com a organização e com os indivíduos que a compõem, assim o RPG pode ser a 
experiência pelas quais os funcionários têm a possiblidade de desenvolver suas habilidades e 
capacidades. 
Esse artigo demostra um contato inicial entre o jogo e a área das organizações, deixando a 
provocação por maiores aprofundamentos, por meio da aplicação e avaliação da técnica 
sugerida e de possíveis contribuições teóricas e empíricas desse processo de aplicação.     
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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva analisar de forma multidisciplinar o plágio e a colidência de marcas no 
mercado brasileiro, elencando casos de alta repercussão e identificando nestes quais 
elementos foram decisivos para a condenação jurídica de tal prática. Abrange os conceitos de 
marketing e o doutrinamento jurídico brasileiro, de modo a agregar conhecimento à literatura 
brasileira, trazendo uma análise empírica e literária. A coleta de dados foi realizada em 
processos jurídicos de casos brasileiros, utilizando-se como fonte a documentação do 
processo, principalmente, a sentença condenatória ou absolutória. Os resultados mostram a 
importância do conhecimento relacionado à proteção de marca, de modo a evitar conflitos 
elencando as variáveis que contribuem para que eles ocorram. Desta forma, essa pesquisa 
procura contribuir com aqueles relacionados à área jurídica e também às empresas vítimas de 
plágio, ou então as que pretendem realizar ou aprimorar a criação de suas marcas sem que 
ocorram entraves jurídicos e práticas ilegais.  

 
Palavras-chave: Plágio. Colidência de marcas. Doutrinamento jurídico. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Grande parte das empresas brasileiras não se preocupa em zelar por um item importante de 
seu patrimônio, talvez um dos mais relevantes dentre o seu ativo, a marca. Grandes 
corporações como a Coca-Cola, Ambev e Unilever já tiveram seus nomes envolvidos em 
disputas judiciais por marcas, que atingem principalmente àquelas conceituadas no mercado. 

Para protegerem juridicamente seu patrimônio, as empresas devem realizar o registro de suas 
marcas. O registro de marcas no Brasil é regulamentado pelo INPI – Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, existente no país desde 1970. Segundo Pinheiro (2012), marcas, patentes 
e repressão à concorrência de forma desleal são objetos da propriedade industrial, que é um 
ramo do Direito Comercial. 

Segundo o INPI, apenas no ano de 2016 houve 166.368 pedidos de patentes de marcas, um 
número expressivo e que vem aumentando a cada ano, já que foram 157.016 pedidos em 2014 
e 158.709 em 2015. Fato é que, o simples protocolo de pedido de registro, e até mesma a 
conclusão de tal pedido com a decisão final que confere ao solicitante a patente de 
determinada marca, não são suficientes para evitar que a mesma seja copiada, replicada, ou 
plagiada, independente do segmento ou produto, mas garantem ao solicitante uma prova em 
caso de litígio.  

De acordo com o portal Jus Brasil (2017) os dados da INPI registraram um total de 13.158 
casos relacionados a processos em segunda instância, recursos ou apelações. Evidentemente, 
estima-se que este montante seja muito maior, em virtude das diferentes terminologias 
utilizadas, os processos em trâmites não contabilizados, processos em primeira instância, e 
aqueles não vinculados no portal. 

Respalda-se o autor, ao redigir este, na Lei n°9.279 - Lei de Propriedade Industrial, que 
garante a ampla disponibilidade para citar, exemplificar e descrever sobre marcas, inclusive as 
registradas, a saber: 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 
(...) 
 IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer 
outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu 
caráter distintivo. 
 

Embora a legislação pátria nacional que rege sobre o registro de marcas discorra 
paralelamente também sobre a patente de inovação, a patente de modelo de utilidade e o 
registro de desenho industrial, este trabalho limita-se exclusivamente a discutir e elencar os 
fatos referentes ao registro de marcas no que tange a sua utilidade a fim de se evitar o plágio 
comercial, assim como se respaldar juridicamente sobre tal conduta. Para isto, irá elencar 
casos ocorridos no país com marcas registradas por empresas de vários portes e segmentos, e 
que foram copiadas por concorrentes desleais ou que tiveram colidência no mercado. 

Além disso, abordará de forma intrínseca as disputas judiciais envolvendo o plágio de marcas, 
procurando demonstrar quais variáveis são determinantes nesses casos para a condenação da 
empresa ré, a absolvição ou a extinção do processo. Objetiva-se de forma macro, portanto, 
contextualizar a grande disseminação do plágio de marcas no país, descrevendo de forma 
específica algumas práticas que resultaram em consequências jurídicas, abordando dentro da 
doutrina jurídica pátria quais são os fatores mais determinantes para que a cópia de 
determinados itens da marca seja caracterizada como plágio e a empresa ré condenada ou 
absolvida. Segundo Galuppo (2011) o plágio é a cópia disfarçada de obra de terceiro usada 
com objetivo de se passar como autor ou criador da ideia. 
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Após a contextualização de todo o cenário do plágio comercial brasileiro, pretende-se 
determinar quais foram os fatores determinantes para que os casos de plágio fossem 
condenados. Respondendo a tal indagação, há a formulação de uma abordagem teórica de 
como proceder em tais casos, a fim de orientar a empresa vítima do plágio de sua marca, e até 
mesmo para orientar organizações que desejam realizar ou aprimorar o processo de criação de 
suas marcas próprias, evitando entraves jurídicos e práticas consideradas ilegais. Isto se deve 
por conta de que o plágio e a colisão de marcas podem ocorrer em todos os segmentos, portes 
e localizações, no período atual ou futuro, trazendo imensuráveis prejuízos financeiros que 
poderiam ter sido evitados ou reduzidos com a aplicação dos conhecimentos aqui dispostos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 MARCAS E SEUS ASPECTOS JURÍDICOS 
 

A Lei n° 9279 de 1996, definida como Lei da Propriedade Industrial, determina em seus 
artigos quais itens são suscetíveis de serem registrados como marcas e quais são vedados. De 
modo complementar o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em seu Manual de 
Marcas, traz também definições em alusão da Lei anteriormente citada. Ambos os textos 
concordam, portanto, que marcas são sinais de distinção. De acordo com Kotler e Keller 
(2012), marca é um bem ou serviço que engloba dimensões que os diferencia de outros 
produtos existentes, ainda que atendendo as mesmas necessidades. 

Aaker (1996) define que a marca, inclusive em seus compostos menores (logotipo, marca 
registrada e design de embalagem), serve tanto para indicar a origem do produto e contribuir 
para proteger clientes quanto para fazer com que empresas concorrentes diferenciem seus 
produtos. As definições apresentadas corroboram a ideia de que a marca tem a real função de 
auxiliar na diferenciação de produtos e serviços, na tomada de decisão por consumidores e, 
portanto, é saudável que se mantenha certa longevidade entre os itens que compõe marcas 
concorrentes e nas suas formas de apresentação, a fim de se evitar a confusão mercadológica. 

Torres (2006) assegura que marca tem a função de distinguir produtos, artigos e serviços 
profissionais de outros do mesmo segmento, dando ao seu detentor uma forma de consolidar a 
sua clientela, e a esta, informações para escolher determinados produtos pela sua procedência, 
atribuição e qualidade. Dessa forma, pode-se relacionar que além do aspecto distintivo, a 
marca tem a função informacional e identificativa. 

Importante definir que uma marca pode ter determinadas formas de apresentação, como a 
nominativa, ou seja, apresentada em palavras; a marca figurativa, que é composta por 
imagens, figuras, desenhos ou símbolos; a marca mista, que mistura os dois itens anteriores; e 
a marca tridimensional, que é composta pela forma de apresentação particular do produto. 
Todas essas formas de apresentação são passíveis de serem analisadas quando se fala de 
marcas, e, portanto, seguem se enquadrando nas mesmas condições (INPI, 2017). 

O simples fato de criação de uma marca não dá ao autor ou a empresa criadora o direito de 
explorá-la economicamente com exclusividade, se não proceder ao registro da mesma 
(ALMEIDA, 2012). Frequentes casos ocorrem no mercado brasileiro por empresas 
acreditarem que o simples fato de terem utilizado determinada marca há algum período 
garante que estão respaldadas contra a utilização de terceiros, o que é mito. Somente o 
registro no órgão oficial, que no Brasil é o INPI, confere a empresa detentora da marca, a 
tranquilidade para reclamar a utilização de marca idêntica ou semelhante a sua, salvo 
exceções.  
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2.2 A COLIDÊNCIA DE MARCAS, A IMITAÇÃO E O PLÁGIO 
 

De forma sintética o INPI (2017, p.159) aponta que “a análise da possibilidade de colidência 
entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e 
ideológico, com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão 
ou associação indevida”. 

Vale lembrar, no entanto, que nem sempre a similaridade entre determinadas marcas ocorre de 
forma mal-intencionada. Há casos em que ocorre a colidência e similitude entre elas  sem que 
qualquer das partes tivesse conhecimento ou intenção anterior sobre. A ocorrência da 
colidência de marcas causar confusão envolve fatos, comprovações, logo, não depende de 
matéria puramente de direito (TAVARES, 2007).  Para evitar tais divergências, o órgão 
nacional regulador de registro no Brasil, o INPI, disponibiliza busca pública de marcas já 
registradas que pode ser acessada por qualquer pessoa por meio do website do Instituto. 

Há, porém, outras formas de colisão de marcas conflitantes, que não são tão bem 
intencionadas assim, como a imitação e o plágio. Embora sejam muitas vezes utilizados 
erroneamente como sinônimos, Schultz (2005) esclarece a diferença entre imitação e plágio, 
indicando que, na primeira é apresentada uma criação idêntica a original, sem modificações. 
De acordo com Filho (2011), a imitação de marcas pode ser percebida na similaridade de 
vários fatores como, por exemplo, na proximidade de aparência, no conteúdo, no design, no 
formato e layout.  Já o plágio se trata de quando alguém apresenta algo como sendo criação 
própria, mas que na verdade foi copiado de outro e passou por leves alterações. 

Importante frisar que, um dos critérios de maior peso para determinar se houve ou não o 
plágio de determinada coisa, tais como as marcas, é a cronologia, ou seja, “quem provar que 
teve a ideia primeiro atrai para si o status de verdadeiro autor”, segundo Carrascoza (2003, 
p.98). Aqui é reiterada novamente a tese já apresentada da extrema importância do registro de 
marcas para se evitar inconvenientes. Ocorrem casos em que houve coincidência ou até 
mesmo inspiração na criação de marcas, sem relação e conhecimento de uma com a outra 
nesse momento de criação. Portanto, pode haver afinidade entre as atividades desenvolvidas 
por ambas as empresas ou possibilidade de associação pelo consumidor devido às 
semelhanças, e aquela que se respaldou melhor registrando a marca primeiro terá a 
possibilidade de ganhar eventuais litígios jurídicos envolvendo tais questões 

Diante das diferentes definições para os conceitos de imitação e plágio, e pesando-se que o 
INPI define que a imitação pode ocorrer no todo, parcial, com acréscimo ou ideológica, 
procurou-se limitar-se neste trabalho no conceito de plágio, como um subgrupo de imitação. 
Caracteriza-se neste, portanto, a cópia em sua quase totalidade, de marcas já conceituadas no 
mercado, como forma de usurpar investimentos e o reconhecimento já obtido pela marca 
copiada, tirando proveito econômico.  

 
 

2.2 DOUTRINAMENTO JURÍDICO 
 

Demonstrando a importância da regulamentação de marcas comerciais e afins, a Constituição 
Federal Brasileira de 1988, assegurou em seu artigo 5, XXIX o exposto: 

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade 
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país.” 
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Por si só, fica demonstrada a preocupação dos legisladores, e em especial Constituintes, de 
incluírem o referido tema na Constituição Federal, principalmente por a mesma estar inclusa 
no Artigo 5° (cláusula pétrea). Seguindo determinação de nossa Carta Magna, o Estado 
Jurídico Brasileiro criou diversas regulamentações posteriores que versam sobre o tema, a fim 
de legislarem sobre possíveis conflitos de interesse que viessem a surgir quanto à disputa por 
marcas. 

Barbosa (2007) defende que a proteção jurídica das marcas tem a finalidade principal de 
primeiramente proteger o investimento do empresário, e em segundo plano garantir ao 
consumidor o discernimento consciente entre o bom e o mau produto. Nesse discurso, fora 
instituído na regulamentação jurídica pátria, legislação pertinente ao Direito Industrial, onde o 
Direito Industrial é uma espécie da propriedade imaterial (BLASI, 1997). Ele trata dos bens 
incorpóreos aplicáveis à indústria no que tange assuntos referentes às invenções, aos desenhos 
industriais, às marcas, a repressão às falsas indicações geográficas e demais indicações e a 
repressão à concorrência desleal (GOMES, 1999). 

Cerqueira (1930) define que Propriedade Industrial engloba o conjunto de institutos jurídicos 
que servem para garantir os direitos do autor sobre as produções intelectuais do domínio da 
indústria, e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial. Para Maluf (1997), 
repressão à concorrência desleal é uma das principais funções descritas na Lei de Propriedade 
Industrial. 

No Brasil, os direitos e obrigações relativos à Propriedade industrial são regulamentados 
dentre outros, por lei própria, a Lei n°9.279 de 14 de maio de 1996 que discorre sobre a 
concessão de patentes, de registro de desenho industrial e do registro de marcas. Importante 
salientar que a Lei de Propriedade Industrial é derivada de um tratado internacional, a 
Convenção de Paris, que entrou em vigor em 1883, e que o Brasil aderiu em 1992 seguindo a 
revisão de Estocolmo redigida em 1967. 

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, determina que reprodução ou imitação de 
marca já registrada não podem ser registrados como marca, mesmo que de modo parcial, pois 
produtos semelhantes podem gerar confusão ou simular associação com estes. Também 
proíbe o registro de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de 
título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos e de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, 
marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade. 
Percebe-se em tal artigo, a definição do que pode ser caracterizado como plágio e que são 
práticas proibidas quando se fala de marcas.  

Ainda na Lei de Propriedade Industrial (L 9279 de 1996), esta distingue quais atos são 
classificados como crime quanto ao registro de marcas, ou seja, relacionados muitas vezes à 
prática de plágio, e define sanções a serem aplicadas nesse caso: 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou 
imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, 
oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no 
todo ou em parte; ou 
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem que contenha marca legítima de outrem. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
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A conceituada lei, segundo Moraes (2002), tipifica condutas de concorrência desleal, tentando 
proteger as empresas e o consumidor. Complementarmente, de acordo com o Artigo 209 da 
Constituição é possível ressaltar que até os atos de concorrência desleal que não são previstos 
na lei, mas que geram confusão entre empresas ou entre produtos e serviços, são passíveis de 
sanções civis na demanda de perdas e danos decorrentes dos prejuízos causados. 

Nos casos onde ocorre o conflito por marcas e a disputa por tais direitos tomam vias judiciais, 
e segundo a doutrina jurídica, estando determinados pressupostos presentes, há uma maior 
possibilidade que a demanda seja caracterizada como procedente. Barbosa (2003) indica que 
para se determinar a colidência de marcas existem dois princípios a serem considerados: 
análise das semelhanças do conjunto da marca e não somente os sinais de distinção; e análise 
da semelhança ou diferença da marca pela perspectiva do público-alvo.  

Segundo Bittar (1985) não se exige a concretização do dano, apenas a possibilidade do perigo 
de superveniência. Ele descreve também os caminhos para análise da concorrência desleal na 
imitação de marcas ou elementos, a qual o mesmo caracteriza como pressupostos de 
caracterização. São eles (1)  desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; (2) 
desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente; (3) necessidade de existência 
de colusão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em 
um mesmo âmbito territorial; (4) necessidade de existência de clientela, mesmo em potencial, 
que se quer, indevidamente, captar; (5) ato ou procedimento suscetível de repreensão. 

Para Bittar (1985), há uma grande quantidade de atos que podem se enquadrar em 
concorrência desleal no âmbito de marcas, de modo que muito divergem as opiniões dos 
doutrinadores, e pouco se aprofundam as legislações sobre o tema, versando de modo 
superficial em suas leis. Por tal, nos casos concretos é que se verá a prática ou não de tais 
ocorrências, analisando-se a presença dos já citados pressupostos. 

Fazendo uma rápida alusão a Lei de Propriedade Industrial, mostra-se relevante elencar 
também, seu artigo que estipula as práticas de concorrência desleal, que é principal conduta a 
qual a Legislação visa inibir. Note: 

 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
(...) 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar 
confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia 
alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas 
referências; 
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome 
ou razão social deste, sem o seu consentimento; 
(...). 
 

Conclui-se que a legislação pátria engloba de forma genérica o conflito de marcas, 
procurando sempre contra a prática de concorrência desleal, que pode ser o resultado destes. 
Também em seu artigo 170, a Constituição Federal Brasileira rege sobre a livre concorrência, 
fato que é atrapalhado em casos onde há a disputa por marcas. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Em relação aos procedimentos metodológicos, utilizou-se neste estudo a análise quantitativa 
elencando casos que foram para a justiça por conta de alegação de plágio e seus respectivos 
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resultados. Por outro lado, buscou-se também uma análise qualitativa em alguns casos 
específicos, demonstrando com profundidade o motivo do acionamento judicial de uma 
empresa contra outra e os respectivos desfechos dos processos. Todos os casos foram 
baseados em sentenças de processos julgados em primeira instância, procurando os caminhos 
que levaram ao resultado, para que dessa forma se obtenha quais fatores são mais relevantes 
para a condenação em casos de processos por plágio de marcas. 

Foram escolhidos processos de forma aleatória que se englobavam no tema, optando-se por 
aqueles que detinham facilidade de acesso público e detalhamento de todo o discorrer 
processual na sentença. Portanto, a amostragem foi selecionada de forma não probabilística 
por conveniência (OLIVEIRA, 2005). Segundo o autor, amostragem por conveniência é 
utilizada para a geração de ideias em pesquisas exploratórias. Por tal, optou-se por esta, 
devido à dificuldade de se ter acesso aos processos judiciários no país, tendo em vista as 
diferentes localidades e as várias plataformas e procedimentos jurídicos de cada comarca;  

Para selecionar a população e amostragem os termos “plagio marcas” e “inpi marcas” foram 
pesquisados em sites de busca, onde o resultado válido era aquele onde havia disputa entre 
empresas por determinada marca com um resultado relevante, ou seja, o caso sentenciado em 
primeira instância. Por conseguinte, deveriam ser levados em consideração os casos em que 
era localizado o processo judicial com acesso ao relatório de todo o trâmite do processo e a 
sentença. Após a definição da amostragem foram analisados e tabulados os dados de modo a 
identificar o percentual dos dados que resultou em condenação e o percentual que resultou em 
absolvição da parte ré. 

Desta forma, pode-se realizar um estudo de modo a desenvolver a teoria que irá responder as 
perguntas objeto deste estudo. Para se chegar a tais resultados, pretendeu-se conduzir a 
pesquisa por etapas, sendo elas (1) recrutar casos encontrados utilizando terminologia “plágio 
marcas”, “Inpi Marcas”; (2) elencar aqueles que contenham disputas por marcas; (3) 
localização da sentença do processo; (4) leitura do relatório do andamento processual (5) 
tabulação dos dados; (6) análise dos dados tabulados de modo comparativo, caso a caso; (7) 
considerações finais.  

Por fim, para a análise dos dados, pretendeu-se demonstrar o resultado obtido por meio da 
comparação simples em tabela que facilitasse a comparação e identificação dos fatores 
influenciadores do resultado. Desta forma, possibilitando uma análise comparativa entre os 
casos. 

Para a localização dos casos estudados, utilizou-se prioritariamente o portal eletrônico 
jusbrasil.com.br, uma plataforma online que reúne quase todos os processos jurídicos 
brasileiros que tiveram recurso ou apelação, e facilita a procura por terminologias específicas. 
A escolha de tal website se deu em virtude do amplo conteúdo disponibilizado e ainda de 
forma gratuita e público, e também pela grande relevância, serventia e utilização dentro do 
universo jurídico brasileiro. 

Para o acesso e análise das sentenças, os sites dos Tribunais Judiciários de cada estado e/ou 
“Projudi’s” foram visualizados, lembrando que a disponibilização destas informações varia 
conforme a unidade federativa. A busca se deu em sua maioria pelo nome das partes 
envolvidas, e optou-se pela análise da sentença pelo fato da mesma ser pública e ter a sua 
conclusão mais rápida que as decisões judiciais em segunda instância. 

Embora as sentenças de primeiro grau permitam apelação posterior, analisá-las é uma forma 
de contextualizar toda uma etapa já conclusa, que dificilmente estaria conclusa em todos os 
casos no segundo grau de jurisdição, além de ter sido oferecido possibilidade de manifestação 
de ambas as partes. Também, tem se percebido nos Tribunais de segunda instância uma 
propensão em se manter a decisão proferida em primeira instância, apenas reformando-a 
quanto a alguns detalhes.  
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Segundo levantamento do Tribunal Judiciário do Rio de Janeiro (2009), apenas 1% das 
sentenças proferidas em primeiro grau no ano de 2008 no estado foram anuladas na instância 
posterior e 18,49% reformadas totalmente. Em contrapartida 58,8% foram totalmente 
confirmadas, e 19,64% parcialmente reformadas, ou seja, há uma propensão muito maior em 
se manter a decisão de primeiro grau nas instâncias superiores. 

Cumprindo-se estas etapas com os dados desejados colhidos, pretende-se atingir a finalidade 
deste estudo, onde ao concluir-se a pesquisa, ao término do período supracitado, objetiva-se 
acrescer uma obra relevante para o acervo científico brasileiro.  

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
Apresentando os dados de forma quantitativa através dos índices relacionados ao conjunto 
total de casos estudados foi possível obter um resultado comparativo, preciso, prático e 
probabilístico.  Para análise e tabulação dos dados objetivou-se considerar apenas as 
alegações de fatos e não as de direito, de modo que as análises pudessem ser mais aplicáveis. 
É importante ressaltar, no entanto, que em todos os casos houve a condenação da parte que 
perdeu nas custas processuais e honorários advocatícios. Além disso, dificilmente termina na 
decisão em primeira instância, sendo estendido e onerado por mais um bom tempo.  

A pesquisa resultou nos seguintes dados que podem ser verificados através da tabela 1: 
 
 

Tabela 1 - Resultado da pesquisa 
Empresa 
Reclamadora 
(autora) 

Empresa Reclamada (ré) 
Marca 
supostamente 
Original 

Marca 
supostamente cópia 

Decisão - 1ª 
instância 

Bayer Consumer 
Care e Bayer S/A 

Nativita Indústria e 
Comércio Ltda - EPP 

Bepantol Baby Depantex 
Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Red Bull GMBH e 
Red Bull do Brasil 
Ltda 

J.J. Indústria e Comércio 
de Refrigerantes Ltda 

Red Bull Bad Bull 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

The Coca Cola 
Company 

Frankini Indústria e 
Comércio Ltda 

Coca Cola Life Fors Cola Life 
Julgada 
Improcedente a 
Demanda 

Unilever Brasil Ltda 
Flor  e Matos Produtos de 
Beleza Indústria e 
Comércio Ltda 

TRESemmé  Q+ Hair Treatment 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

Socôco S/A 
Indústrias 
Alimentícias 

Fruteb S/A Socôco Bomcôco 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

Estok Comércio e 
Representações Ltda 

Stok Móbile Comércio de 
Móveis Ltda / Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial -INPI 

TOK & STOK STOK MOBILE 
Julgada 
Procedente a 
Demanda 

Mailing - 
Participações e 
Empreendimentos 
Ltda 

Charmim.com Confecções 
de Peças de Vestuário 
Ltda ME/Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial-INPI 

Carmim Charmin.com 

Julgada 
Parcialmente 
Procedente a 
Demanda 

Editora Jornal de 
Brasília Ltda 

Magalhães Internacional 
Eventos Ltda (Jornal do 
DF) 

Top of Mind Top DF 
Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Santa Helena 
Indústria de 

Docemeio Indústria de 
Alimentos Ltda 

Paçoquita e 
Paçokita 

Rolhitas 
Julgada 
Procedente a 
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Alimentos S/A Demanda 

Colégio Santo 
Amaro S/C Ltda 

Organização 
Santamarense de 
Educação e Cultura 

CSA-Colégio 
Santo Amaro 

Unisa - Universidade 
Santo Amaro 

Julgada 
Procedente a 
Ação 

O.E.S.P Gráfica S/A Editora de Guias Ltb S/A 
Lista 
Classificada; 
páginas amarelas 

Listas Amarelas; 
Classificadas 
Amarelas; Amarelas 
de São Paulo Listas 

Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Joel Silva Filho 
IMW Serviços e Eventos 
Ltda ME 

Pop Gospel 
Brasil 

Pop Gospel Brasil 
Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Centro Educacional 
Cruz e Souza Ltda 

Centro Educacional 
Faclages Ltda 

Colégio Cruz e 
Souza 

Colégio Cruz e Souza 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

DWS Sistemas de 
Informática Ltda 

DWS Informática, 
Comércio de Importação e 
Exportação Ltda 

DWS DWS 

Julgada 
Parcialmente 
Procedente a 
Ação 

Sic Alimentos S/A 
Mercavale Mercantil Vale 
do Sol 

Bomzão e 
Bonzão 

Bonzão 
Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Platinum 3c Viagens 
e Turismo Ltda ME 

Beta Turismo e Viagens 
Ltda 

Platinum Viagens 
Corporativas e 
Eventos 

Platinum Operadora 

Julgada 
Parcialmente 
Procedente a 
Ação 

Centerplast 
Comércio de 
Embalagens Ltda 
ME 

Centerplast Embalagens 
Plásticas Ltda-EPP 

Centerplast Centerplast 
Julgada 
Improcedente a 
Ação 

Prevident Assistência 
Odontólogica S/C 
Ltda 

Prevident Clínica 
Odontológica e Prevenção 
Ltda 

Prevident Prevident 

Julgada 
Parcialmente 
Procedente a 
Ação 

Recoma Indústria e 
Comércio e 
Exportação Ltda 

Madeireira Felgueiras 
Indústria e Comércio de 
Tacos Ltda 

Listoni e 
Lamparquet  

Listoni e Lamparquet 
Julgada 
Improcedente a 
Demanda 

Pepsico Inc 
Popay Indústria e 
Comércio Ltda 

Gran Chips Big Chips 
Julgada 
Improcedente a 
Demanda 

Hertz Administração 
e Participações Ltda 

The Hartz Mountain 
Corporation 

Hertz Hartz 
Julgado 
Improcedente o 
Pedido 

Swatch S.A. Sector Eletrônica Ltda Swatch C. Watch 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

Prolume Luminosos 
Criciúma Ltda ME 

Criplacas Luminosos e 
Back Lights Ltda 

Prolume Prolume 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

Wamer-Lambert Ind 
e Comércio Ltda 

Chicletes com Banana 
Ltda 

Chicletes (goma 
de mascar) 

Chicletes com 
Banana (confecções) 

Julgada 
Improcedente a 
Ação 

DM Indústria 
Farmacêutica Ltda 

Botica Comercial 
Farmacêutica Ltda 

Paixão Paixão 
Julgada 
Procedente a 
Ação 

Nota: elaborado pelos autores com base no portal eletrônico jusbrasil.com e nos Tribunais Judiciários de cada 
estado 

 
Dentre os 25 casos estudados, 44% resultaram em improcedência da ação. Dessa forma, pode-
se concluir que, nem sempre quem reclama o direito de utilização de determinada marca 
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assiste razão ou sairá vitorioso. Em muitos desses casos inclusive, as custas processuais e 
honorário sucumbenciais acabando onerando grande prejuízo à parte autora. 

Dos casos analisados, 40% resultaram em procedência total da ação (com todos os pedidos da 
parte autora do processo sendo atendidos); reitere-se que se fala aqui de sentença de primeiro 
grau, onde tal decisão pode ser revertida ou alterada em outras instâncias (o que não é objeto 
deste estudo), tal como pode-se demandar um grande tempo até que o processo seja 
totalmente transitado em julgado, e a sentença totalmente cumprida. 

Nos casos pesquisados, 16% resultaram em procedência parcial da ação, onde ao menos um 
dos pedidos da parte autora do processo é atendido e um deixa de ser atendidos na análise 
judicial. Frise-se que o sentenciamento da procedência parcial dos pedidos pode ser resultante 
de várias causas como: (a) o excesso de pedir da parte autora; (b) a não apresentação de 
provas dos fatos que levaram a um dos pedidos; (c) a não identificação de todos os 
fatos/prejuízos alegados pela parte autora por parte do magistrado; (d) outros. 

Na maioria dos casos onde a ação foi considerada procedente foi constatada a semelhança 
entre as marcas, os fatores predominantes para esta decisão pelo magistrado foram a 
possibilidade de confusão pelo público-alvo/consumidores, e a atuação no mesmo ramo de 
atividade, conforme orientou doutrina de Barbosa (2003) supracitada. Desta forma, observa-se 
que, presentes os quesitos de anterioridade do registro da marca já descritos na parte 
referencial, caso as empresas que disputem o uso de determinada marca atuem no mesmo 
segmento, a possiblidade de condenação e a impossibilidade de convivência entre tais com 
nomes semelhantes é ingente. 

Dentre os casos onde houve a procedência da ação, em pelo menos 50% deles já havia sido 
concedido o registro da marca à empresa ré pelo INPI, o que foi anulado pela sentença 
judicial. Desta forma, percebe-se que embora o INPI seja a autarquia federal responsável pela 
regulamentação das marcas, e o registro em tal órgão se faz necessário para a comprovação de 
anterioridade do registro da marca e certificar a empresa do registro desta, não quer dizer que 
tendo sido concedido o registro da marca por tal Instituto a empresa gozará de sua utilização 
ad eternum, ou não terá mais preocupações. 

Analisados os dados coletados, pode-se perceber que: 
 

Tabela 2- Síntese dos resultados 
Espécie Quantidade Absoluta Quantidade Relativa 

Casos Analisados 25 100% 
Julgados Improcedentes 11 44% 
Julgados Parcialmente Procedentes 4 16% 
Julgados Totalmente Procedentes 10 40% 
Nota: elaborado pelos autores 

 
Objetivando analisar os casos com profundidade e detalhamento, também se buscou através 
da análise qualitativa a coleta de dados de casos que se encaixam no perfil pretendido para 
objeto deste estudo, de modo que, elencou-se a seguir uma amostragem de três casos para 
indicar os pormenores, fatores principais da disputa judicial e motivos que levaram à 
sentença. No decorrer dos processos foram descritos seguindo por base os relatórios das 
sentenças, de modo que fossem explicitados com a maior imparcialidade e precisão possível, 
ou seja, sob a ótica do magistrado julgador do caso. Dois casos resultaram em procedência e 
um deles em improcedência da demanda. 

 
 
4.1 CASO 1: RED BULL DO BRASIL X J.J. IND. E COM. DE REFRIGERANTES 
LTDA 
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A empresa Red Bull do Brasil Ltda, responsável pela distribuição do energético Red Bull no 
país, acionou judicialmente a J.J. Indústria e Comércio de Refrigerantes Ltda, a qual produzia 
e comercializava o energético Bad Bull. Indicou a autora que notificou extrajudicialmente a 
outra parte para que parasse de produzir o produto citado anteriormente ao ajuizamento da 
demanda judicial, tendo em vista a semelhança de produtos em questão. A Red Bull é marca 
notoriamente conhecida, protegida em mais de 199 países, e pioneira no registro da marca. 
Além disto, a utilização do touro como desenho identificativo de seus produtos, onde a 
notificação surtiu efeitos positivos, até identificar que a outra parte voltara a produzir o 
produto Bad Bull com um novo logotipo, o que pode ser visto na Figura 1.  

 
                                                

 

 
 

 
 

Figura 1 - Logotipo antes e após notificação 
 

Indicou ainda que os consumidores do produto poderiam ser facilmente confundidos, tendo 
em vista que os dois produtos possuem a mesma espécie, no caso bebida energética. Também 
são direcionados ao mesmo público, o que pode facilmente confundir o consumidor, além de 
possuírem nomes parecidos e o símbolo do touro como identificador da marca. Foi dito que a 
empresa ré utilizou-se de má-fé, ao realizar os atos que importaram em concorrência desleal. 
A Requerente pleiteou a proibição de utilização da marca “Bad Bull Energy Drink”, inclusive 
do domínio “www.badbull.ind.br” e da utilização da figura do touro ou outras expressões que 
possam causar confusão ou falsa associação, além de indenização por perdas e danos, e danos 
materiais e não patrimoniais. Pediu ainda a aplicação de tutela antecipada, de modo que 
pudessem ser coibidas novas práticas de comercialização do produto da ré, objeto de tal 
litígio. 

A Empresa Bad Bull contestou versão apresentada pela Red Bull, no entanto seus argumentos 
não se mostraram eficazes frente ao juízo, que determinou a extinção de seu domínio 
eletrônico, a abstenção do uso da marca, da figura do touro e de suas variações. A parte ré 
também foi condenada ao pagamento de multa, custas e honorário advocatícios. Percebe-se 
nesse caso que a condenação se deu em virtude de vários fatores como a semelhança entre os 
nomes das empresas tanto em pronuncia quanto em grafia, semelhança de logomarcas, como 
pode se ver na Figura 2. Além disto, mesmo produto, mesmo segmento, chance de confusão 
do consumidor somado com outros casos que a Red Bull já havia vencido no mundo todo, e 
que usou para respaldar-se. 
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Figura 2 - Semelhança entre as marcas e logotipos. 
 
 
4.2 CASO 2: THE COCA COLA COMPANY X FRANKINI IND. E  COM. LTDA 

 

A demanda judicial movida por The Coca Cola Company contra a empresa Frankini Indústria 
e Comércio Ltda alegou em suma, concorrência desleal, pleiteando pela cessão de utilização 
da marca da ré, e ao pagamento de indenização à autora, em virtude utilização de marca 
semelhante à sua. Indicou ser titular do registro Coca Cola Life junto ao INPI, e que se sentia 
prejudicada com o produto Fors Coca Life, de propriedade da outra empresa. 

A autora indicou ainda ter lançado o produto Coca Cola Life na Argentina, e que o produto 
Fors Cola Life seria um plágio de sua e recursos visuais, tendo em vista a suposta semelhança 
entre os produtos. Solicitou a antecipação de tutela determinando a suspensão de utilização da 
marca pela empresa Frankini, tal como sua condenação ao pagamento de todos os prejuízos 
materiais e lucros cessantes decorrentes da utilização da marca, danos morais no valor de R$ 
50.000,00 e o pagamento das custas e honorários advocatícios. 

A empresa Frankini alegou que para a constatação de plágio comercial deve ser analisado o 
produto em seu conjunto, não apenas uma terminologia do nome comercial, mas também o 
público atingido por determinado produto/marca. Em sua decisão, o juízo determinou a 
improcedência da ação, alegando dentre outros que os produtos não concorrem entre si, que o 
termo “life” (de forma isolada), não pode ser alvo de registro, e que o produto em seu 
conjunto difere bastante do produto da empresa reclamante, principalmente quanto a 
informações de fabricantes e etc. 

 
 

 

 

     

Figura 3- Produto da Coca Cola e produto da Frankini 

Evidencia-se nesse caso um dos fatores importantes para a condenação e suspensão de 
determinada marca por plágio, a colidência. Se os produtos não colidem entre si, tendo 
públicos alvos distintos, tal como sendo totalmente perceptível a distinção de um para o outro 
pela marca, não há motivos para a atuação judiciária. 

Outro fato imprescindível é que, o registro de determinada marca não garante àquele que a 
registrou, a utilização de termos nominativos constantes dela, ou seja, embora a marca seja de 
sua propriedade, as palavras isoladas, principalmente aquelas de uso comum (não próprias), 
podem ser utilizadas por outras empresas, sem a configuração do plágio. É o caso da 
terminologia “life”. 
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4.3 CASO 3: SOCOCO S.A. X FRUTEB IND. ALIMENTÍCIAS   

 

Observa-se neste, um entrave com as empresas Sococo S.A. e Fruteb - Industrias Alimentícias 
e Fruteb S/A, onde a primeira ocupando a posição de autora pleiteou judicialmente  pedidos 
para paralisar definitivamente toda e qualquer produção e comercialização de produto com 
embalagem similar a da autora; condenação da ré em pagamento de danos materiais e morais; 
exibição dos livros contábeis da parte ré; antecipação dos efeitos da tutela, para que fossem 
paralisados imediatamente os produtos da ré que assemelhem a identidade visual aos da 
autora; e ação cautelar de busca e apreensão para que fossem apreendidos todos os produtos 
da ré nos estabelecimentos comerciais listados. 

Alegou para tal, ser pioneira na fabricação do leite de coco em garrafas, e que utiliza a mesma 
identidade visual de seu produto Sococo desde 1988, estando a parte ré utilizando a 
embalagem bem parecida com a sua no produto Bomcoco, de modo que poderia confundir o 
cliente pela grande similaridade de itens adotados, o que pode ser visto através da Figura 4. 
Indicou ainda ter percebido uma redução do seu faturamento, no mês seguinte a alteração das 
embalagens pela ré, se comparado ao mesmo mês do ano anterior, sendo a redução de 
R$6.182.083,87 (seis milhões cento e oitenta e dois mil e oitenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), para R$ 5.005.125,54 (cinco milhões, cinco mil e cento e vinte e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos), ou seja, uma redução de 19%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Produto Sococo e Produto Bomcoco 

O juízo aceitou a antecipação de tutela solicitada pela autora, para que a ré se abstenha de 
fabricar o referido produto, tal como deferiu pedido cautelar de ação paralela, determinando a 
busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais solicitados, ficando estes como fiéis 
depositários da mercadoria, até ulterior decisão. 

Já a empresa Fruteb S/A, fabricante do produto BomCoco, realizou defesas processuais, e 
quanto aos fatos alegou que o direito de propriedade da marca não é absoluto, e que a parte 
autora não comprovara o registro de sua marca junto ao INPI. Indicou ainda algumas 
distinções entre as embalagens dos produtos, e a falta de comprovação dos prejuízos alegados. 
Importante expor que ofereceu o juízo oportunidade para as considerações finais a qual a ré 
não se manifestou, tal como na audiência de conciliação que não esteve presente, estando 
apenas a parte autora. 

Passadas as etapas anteriores, optou o juízo pela condenação da Empresa Fruteb S/A em R$ 
100.000,00 a títulos de danos morais, a proibição imediata da venda, fabricação ou divulgação 
do produto BomCoco com identidade visual próxima ao produto Sococo sob pena de multa 
diária de R$ 1.000,00. Além disso, determinou à parte ré indenizar a autora por danos 
materiais em valores a serem contabilizados, e ao pagamento das custas processuais dos dois 
processos (rito ordinário e ação cautelar). 
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Nessa disputa, se tem uma noção do quão danoso pode ser a uma empresa utilizar-se de marca 
semelhante à de concorrente estabelecido no mercado. Nota-se que os prejuízos à empresa ré 
vão muito além das multas pecuniárias, pois englobam a reestruturação de seu produto, a 
perda de produtos já fabricados e em fabricação, a substituição daqueles enviados a seus 
clientes, e o desgaste de imagem com esses clientes que tiveram que armazenar as suas 
mercadorias já compradas e deixar de vendê-las. Além do que, constatado o suposto delito, o 
litígio judicial pode dispender medidas drásticas de forma repentina, sem que a empresa ré 
tenha tempo hábil de se organizar e arquitetar a sua defesa, como ocorreu neste caso quanto o 
atendimento do pedido cautelar pelo juízo no início do processo, proibindo a empresa de 
comercializar seus produtos naquele formato e retirando do mercado os produtos já 
comercializados. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de tal estudo, conclui-se que nenhuma organização está livre de ter sua marca 
plagiada, ou de encontrar outras marcas parecidas com a sua no mercado. Desse modo, é de 
extrema importância que a empresa tome medidas para evitar e diminuir possíveis danos 
posteriores que lhe podem atingir jurídica, financeira, comercialmente, e ocasionar até mesmo 
a falência, se esta não reagir a tempo. Independente do tamanho da organização, o cuidado 
com a marca e sua colidência no mercado deve ser constante. 

Nos casos analisados neste estudo, ficou evidente que, para a condenação judicial de uma 
empresa em um litígio por marcas, e os consequentes problemas comerciais já frisados, não 
basta que o produto seja uma cópia de rigor de determinado produto já estabelecido no 
mercado, a simples falta de itens de distinção pode ser crucial para uma eventual condenação. 
Isso relembra a função social da marca, a de distinguir produtos e serviços.  
Note-se que o pressuposto que esteve mais presente nos casos analisados onde houve a 
condenação foi o perigo de confusão por parte do público alvo. Isto é mais agravado quando 
as empresas em disputa atuam no mesmo ramo de atividade e em localidades afins. 

Importante elencar também que nos casos pesquisados houve a condenação pela imitação de 
marca nominativa, de marca figurativa, e/ou pelo conjunto-imagem (ou marca 
tridimensional). Dessa forma, orienta-se que na elaboração da marca e do trade-dress do 
produto, procura-se realizar uma análise profunda, tanto do mercado quanto do próprio 
produto e identidade visual, procurando diferenciá-lo o máximo possível dos demais do 
mercado, a fim de evitar possíveis problemas. Conforme determinação de Esmeraldo (2009), 
no conflito de marcas apenas a demonstração da existência do risco de confusão é suficiente 
para que haja a irregistrabilidade de uma marca, principalmente quando se tratam de marcas 
pertencentes a mesma ou classe semelhante, e/ou atendam o mesmo público-alvo. 

Embora o doutrinamento jurídico brasileiro ofereça instrumentos para a proteção das marcas, 
utilizá-los não garante a empresa blindagem total quanto ao uso indevido de sua marca ou de 
parte dela. Conforme percebido na pesquisa realizada neste estudo, em muitos casos embora a 
empresa já tenha conseguido o registro de sua marca junto ao INPI, tal fato pode ser revogado 
por decisão judicial posterior (a qual também não é considerada definitiva enquanto não 
transitar em julgado), e todo esse processo pode durar dezenas de anos. Dessa forma, orienta-
se a empresa a seguir os seguintes passos na elaboração/cuidados com sua marca: 

 
a) Pesquisa no mercado nacional (em geral naquelas regiões que se pretende 
atuar) sobre possíveis marcas colidentes com a sua, no mesmo segmento. 
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b) Pesquisa junto ao INPI, de outras marcas já registradas com a mesma 
nomenclatura, ou na mesma classe. Tal pesquisa pode ser acessada através do website 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. 
c) Registro de sua marca junto ao INPI. Tal registro pode ser realizado pela 
própria empresa, sem a necessidade de terceiros (desde que se atente às normativas) e 
todo o processo é realizado através do próprio site do INPI, através do endereço 
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/inicie-pedido. 
d) Monitoramento do mercado, a fim de localizar possíveis marcas parasitárias ou 
colidentes, e tomar as medidas judiciais o quanto antes. 
 

Assim, entende-se que da mesma forma que a consolidação de uma marca no mercado 
dispende de investimentos constantes, a manutenção e o zelo pela exclusividade do uso desta 
exigem determinados cuidados e acompanhamentos constantes. 
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RESUMO 
 
 
A literatura de marketing mostra como o brand equity tem um papel importante no processo 
decisório do consumidor. Todavia, a literatura ainda não deixa claro, como o boca-a-boca 
positivo e negativo influenciam a eficácia do brand equity na intenção de compra do 
consumidor. Assim, o objetivo deste artigo é analisar o efeito moderador do boca-a-boca 
(positivo e negativo) na relação entre o brand equity e a intenção de compra do consumidor, 
mais especificamente, na compra de produtos eletrônicos de alta tecnologia. Para testar as 
hipóteses propostas, realizou-se um levantamento online com 115 consumidores que 
adquiriram produtos eletrônicos. Os resultados dessa pesquisa apontam que a percepção de 
alto valor do brand equity da marca aumenta a intenção de compra do produto eletrônico 
quando o cliente recebe boca-a-boca positivo e mas não diminui quando o cliente recebe 
boca-a-boca negativo. 
 
 
Palavras-chave: Brand equity. Boca-a-boca. Intenção de compra. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Para obter vantagem competitiva, as empresas estão buscam agregar valor à marca para atrair 
a atenção de seus consumidores (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). Uma maneira de alcançar 
esse objetivo é a distinção por meio do brand equity. Brand equity refere-se à utilidade ou 
valor incremental que a marca agrega ao produto (AAKER, 1996). As empresas podem 
distinguir seu produto, concentrando-se em quaisquer propriedades físicas (por exemplo, 
gosto, design) ou não físicas (por exemplo, preço ou nome da marca) (AAKER; 1998). 
O brand equity deve ser cuidadosamente definido, criado e gerenciado porque o branding 
permite que um produtor obtenha os benefícios de oferecer produtos com qualidade única ou 
superior e oferece uma oportunidade de transferir esses relacionamentos identificáveis para 
outros produtos ou serviços (KELLER, 1993). Construir o brand equity é considerado uma 
parte importante da construção da marca (LASSAR; MITTAL; SHARMA, 1995). O brand 
equity é uma métrica apropriada para avaliar o impacto de longo prazo da decisão de 
marketing (AAKER, 1996). O gerenciamento apropriado do brand equity gera mais lealdade, 
baixo risco de atividade de marketing e crise de marketing, resposta flexível a flutuações de 
preços, maior suporte e cooperação comercial, eficácia das comunicações de marketing, 
oportunidades de licenciamento, oportunidades adicionais de extensão de marca, mais atração 
para investidores apoios de investidores (AAKER, 1998). 
Lovelock e Wright (2001) afirmam que, além da empresa que atua como produtora de um 
produto especial, o boca-a-boca que um consumidor recebe também se relaciona com a marca 
e gera associação secundária. O boca-a-boca é uma forma de comunicação conhecida em que 
os consumidores divulgam produtos e serviços por meio de canais interpessoais, que pode 
ocorrer pessoalmente, por meio de um encontro face-a-face e, ainda, através de uma 
tecnologia de comunicação (BENTIVEGNA, 2002, p. 80). O conhecimento e a compreensão 
da percepção dos consumidores e como eles interagem com o boca-a-boca positivo e negativo 
recebidos de outros consumidores também exerce um papel importante na construção do valor 
da marca e nas intenções comportamentais do consumidor. 
Embora a literatura já tenha relatado os efeitos do brand equity e do boca-a-boca sobre a 
intenção de compra do consumidor, ainda não se sabe como brand equity e boca-a-boca atuam 
conjuntamente para influenciar a intenção de compra de consumidores de produtos eletrônicos 
brasileiros. Este estudo analisa as relações entre o valor da marca (brand equity) de produtos 
eletrônicos, a intenções de compra dos consumidores, e os potenciais efeitos moderadores dos 
boca-a-boca positivo e boca-a-boca negativo. 
Nas próxima seção, apresenta-se o referencial teórico e as hipóteses da pesquisa. Em seguida, 
os procedimentos metodológicos são descritos. Por fim, descreve-se a análise dos dados e 
conclusão da pesquisa. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES 
 
 
2.1 BRAND-EQUITY 
 
 
Aaker (1998) afirma que o sucesso de uma organização não é representado apenas pelo seu 
sucesso de vendas e sua participação no mercado, mas também pela sua habilidade, 
predisposição, competência de assegurar que estas vendas possam se repetir e que sua 
participação sempre cresça com rentabilidade. Para Aaker (1998), essa habilidade de 
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impulsionar os negócios é conhecida por brand equity, expressão que passou a ser utilizada 
quando “marca” passou a representar um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis de uma 
empresa para os investidores. 
Para este estudo, conforme Gonçalves Filho, Souki e Gonçalves (2007), os termos brand 
equity, equidade da marca ou valor da marca, podem ser utilizados de forma equivalente.  
A equidade da marca é um conjunto de recursos (e deficiências), inerentes a uma marca 
registrada e a um símbolo, que se agregam (ou são subtraídos) ao valor proporcionado por um 
produto ou um serviço, em benefício da empresa ou de seus clientes (AAKER, 1996, p. 17). 
O brand equity (ou equidade da marca), de acordo com Kotler e Armstrong (2007), “é o efeito 
diferenciador positivo que o conhecimento do nome da marca tem sobre a reação do cliente ao 
produto ou serviço. Uma medida do brand equity é a extensão na qual alguns clientes se 
dispõem a pagar a mais pela marca”. Para os autores, um alto brand equity possibilita mais 
vantagens competitivas para uma empresa, como por exemplo a fidelização por parte dos 
consumidores. Desta forma, o “valor do cliente” se torna um ativo fundamental por trás do 
brand equity (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 
Fazem parte do brand equity a lealdade à marca, o conhecimento do nome, a qualidade 
percebida, as associações à marca em acréscimo à qualidade percebida e outros ativos da 
empresa ou do proprietário da marca (AAKER, 1998). 
Uma das funções do brand equity é acrescentar valor para o consumidor e para a empresa. De 
acordo com Aaker (1998), a qualidade percebida, as associações e o nome bem conhecido, 
propiciam motivos de compra e influenciam na satisfação de uso. Além disso, o valor da 
marca pode trazer segurança, o que reduz os clientes a experimentar outras marcas. Dessa 
forma, pressupõe-se a seguinte hipótese: 
 
H1: Brand equity tem relação positiva e significativa com a intenção de compra. 
 
 
2.2 COMUNICAÇÃO BOCA-A-BOCA 
 
 
O termo boca-a-boca (ou word of mouth em inglês) originou-se nos Estados Unidos e foi 
utilizado por profissionais americanos da comunicação como forma de divulgação espontânea 
e informal que pessoas faziam para outras pessoas de um produto ou um serviço. É um dos 
meios de divulgação mais antigos, que surgiu antes da comunicação ter se idealizada como 
disciplina de marketing (TINEU; FRAGOSO, 2009, p. 117). 
Para Tineu e Fragoso (2009, p. 118) o boca-a-boca faz parte das comunicações pessoais, que 
incluem vendas pessoais, atendimento ao cliente e treinamento. Para Lovelock e Wright 
(2001, p. 303 apud TINEU; FRAGOSO, 2009, p. 118) comunicação boca-a-boca pode ser 
definida como: “... comentários positivos ou negativos a respeito de um serviço feito por um 
indivíduo (normalmente um cliente atual ou anterior) para outro”. 
Para Ikeda (1997) boca-a-boca é definido da seguinte maneira: 
 

A comunicação boca a boca é a transmissão informal de informações de uma 
pessoa a outra e pode apresentar tanto aspectos positivos ou negativos para a 
empresa que for afetada por ela. A comunicação boca a boca é confiável 
porque vem de líderes de opinião, membros de família, amigos e outras 
fontes não relacionadas oficialmente com as empresas. É extremamente 
poderosa porque a mensagem é percebida como não viesada. Os 
profissionais de marketing raramente podem controlar diretamente este tipo 
de comunicação mas podem atuar no sentido de melhorar o que se fala sobre 
a empresa, o produto ou serviço (IKEDA, 1997, p. 1). 
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Wernerfelt (1996, p. 243) apresenta sete canais de comunicação que auxiliam tanto 

nos benefícios de custos para o consumidor quanto para as empresas. São eles: força de 
vendas, sala de exposição de varejo, catálogos, publicidade impressa, publicidade televisiva, 
amostragens por correio e, por fim, a comunicação boca-a-boca. Para ele, a comunicação 
boca-a-boca é o contato entre consumidores passados e os potenciais, que podem fornecer 
informações positivas a custos, geralmente, insignificantes. 
De acordo com Pires (2003), as organizações devem dar atenção à comunicação boca-a-boca 
tanto em seus aspectos positivos como negativos. Se pelo lado positivo o boca-a-boca 
contribui para que clientes se tornem verdadeiros vendedores da empresa e impulsionem as 
vendas, conquistem novos clientes e aumentem a participação dela no mercado, em 
contrapartida, o lado negativo faz com que os clientes se afastem e o principal motivo é a falta 
de atenção por parte de algum membro da organização. 
O boca-a-boca deve ser iniciado com os inovadores, destes, os que possuem liderança de 
opinião. É necessário que as organizações os identifiquem junto ao público para que se possa 
motivá-los e assim se estabeleçam como verdadeiros “advogados” da empresa juntamente ao 
público-alvo, para que se possa levar e divulgar os produtos, os serviços ou a marca (PIRES, 
2003). 
Para Pires (2003) a comunicação boca-a-boca deve ter o mesmo reconhecimento e 
preocupação que as organizações têm com outros tipos de mídia em relação a investimentos. 
É importante que ela seja explorada como um elemento conjunto da comunicação da empresa. 
Para ele “as mensagens devem ser curtas e de fácil assimilação, com linguagem simples e 
direta, evitando termos complexos e que possam exigir esclarecimentos técnicos mais 
apurados”. 
A publicidade gerada pelo boca-a-boca também está presente na internet, onde clientes 
indicam sites à conhecidos, o que gera um grande benefício para a empresa que alcança novos 
clientes a custos mais baixos e retornos mais rápidos, graças às recomendações feitas pelos 
próprios clientes (PIRES, 2003). 
Diante desse contexto, é possível inferir as seguintes hipóteses: 
 
H2: A relação positiva entre brand equity e intenção de compra (a) aumenta quando o boca-a-
boca é positivo e (b) diminui quando o boca-a-boca é negativo. 
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
Essa pesquisa contou com uma abordagem descritiva para se obter maiores conhecimentos. 
De acordo com Mattar (2001) o método de pesquisa descritiva compreende formas como as 
entrevistas pessoais, entrevistas por telefone, questionários por correio, questionários pessoais 
e observação. No caso, para a realização desta pesquisa, foram utilizados questionários.  
A pesquisa descritiva deve ser usada quando tiver por finalidade, descrever características de 
grupos, medir proporções de elementos numa determinada população que possua 
comportamentos específicos, além de ajudar na verificação da existência de relação entre 
variáveis (MATTAR, 2001). Esse tipo de estudo “busca conhecer as diversas relações que 
ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, 
tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas” 
(CERVO; BERVIAN, 2002, p. 66). 
Ainda visando avaliar as relações propostas no modelo teórico, optou-se também pelo 
emprego de pesquisa de abordagem quantitativa, “pelo emprego da quantificação tanto nas 
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modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas, através de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples [...], às mais complexas” (BOAVENTURA, 2011, p. 56). 
Para tanto, realizou-se um levantamento (survey) por meio de um corte transversal único 
(Cross Sectional). A abordagem para escolher a amostragem foi a não probabilística por 
conveniência, onde a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao 
menos em parte do julgamento do pesquisador no campo (MATTAR, 2001); e por bola-de-
neve, no qual o pesquisador estabelece contato inicial com alguns sujeitos previamente 
identificados como membros do grupo que se pretende estudar e estes sujeitos indicam outros 
membros desse grupo ao pesquisador e assim sucessivamente (MALHOTRA, 2001). 
Para a coleta dos dados, foi disponibilizado um link na internet (plataforma do Google Docs) 
com acesso ao formulário com o questionário estruturado da pesquisa, onde as perguntas são 
previamente elaboradas (Apêndice A). O motivo para a escolha desse modelo se deu pela 
possibilidade de comparação entre os respondentes (LAKATOS; MARCONI, 1991). Ao abrir 
o link, o respondente acessava as instruções e respondia a primeira questão, onde selecionava 
qual produto de alta tecnologia ele tinha intenção de adquirir nos próximos 6 meses. Em 
seguida, deveriam ser respondidas questões em escalas que variavam de 1 (pouco importante, 
discordo totalmente, pouco interesse) a 7 (muito importante, concordo totalmente, muito 
interesse), onde o respondente deveria dar sua opinião quanto aos atributos do produto, sobre 
a opinião de parentes e amigos a respeito do produto e qual era o grau de interesse em adquirir 
o produto. Ao final do questionário, foi solicitado ao respondente que preenchesse o perfil 
sócio-demográfico, com questões como gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar 
mensal e localidade onde mora.  
Inicialmente, o questionário foi divulgado por meio de redes sociais como o Facebook e 
Twitter. Após a coleta de dados via internet, optou-se pela pesquisa presencial, de forma que 
os questionários foram impressos e aplicados pessoalmente. Essa coleta ocorreu em diversos 
pontos da cidade de Maringá-PR, onde um dos principais foi o próprio campus da 
Universidade Estadual de Maringá. O tempo médio de resposta para cada questionário foi de 
aproximadamente 4 minutos. 
Quanto ao instrumento de pesquisa, optou-se pela escolha de escalas previamente testadas e 
validadas, totalizando 4 construtos, a saber: Brand equity e intenção de compra, adaptado de 
Gonçalves Filho, Souki e Gonçalves (2007); Boca-a-boca positivo e boca-a-boca negativo, 
adaptado de Gosling et. al. (2005). 
Para realizar os testes das hipóteses e análise dos resultados, procedeu-se o teste de regressão 
linear múltipla, seguindo o protocolo de Hair et al. (2009), com a utilização do software IBM 
SPSS Statitics 20®. Os testes realizados foram de estatística descritiva, analise fatorial 
exploratória, análise de correlação de Pearson, método utilizado para avaliar relações entre 
duas variáveis (LINO, 2004, p. 45) e regressão linear múltipla, que indica a falta de um termo 
quadrático ou de ordem superior (HAIR ET AL., 2009). 
Os dados coletados foram analisados de tal maneira que se possibilitou a obtenção das 
informações mais relevantes, que mantivessem conexão direta ou indireta com os objetivos 
propostos pelo estudo. 
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
A amostra, evidenciada na Tabela 1, é formada por 115 respondentes, resultado da coleta de 
166 questionários, onde, 51 foram descartados por não interessarem ao estudo ou por estarem 
incompletos. Os respondentes participantes foram selecionados de maneira aleatória. Dentre 
os 115, 54 são do sexo masculino e 61 do sexo feminino. A maioria são alunos com ensino 
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superior incompleto. Com relação à renda familiar mensal, a média foi de R$ 6.070,45. E a 
idade média dos participantes foi de 24 anos. 
 

Tabela 1 - Descrição da Amostra 

Características 
  

Respondentes (n=115) 

Gênero   

Masculino   46,9% 

Feminino   53,1% 

Idade  24 (6) 

Escolaridade    

Ensino Médio   20,0% 

Ensino Superior Incompleto   47,8% 

Ensino Superior  21,7% 

Pós-graduação  10,4% 

Renda familiar mensal R$ 6.070,45 (R$ 5.042,39) 
Notas: Média (Desvio padrão) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Apesar das escalas terem sido validadas anteriormente, optou-se por realizar uma Análise 
Fatorial Exploratória (AFE), para aferir se os dados coletados se agrupavam nas 4 dimensões 
definidas no modelo teórico. O primeiro exame da AFE foi realizado com todas as questões 
(27), apresentando KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 0,650, e as questões formaram 7 fatores. 
Notou-se que as questões que não se comportavam como o esperado, apresentado 
multicolinearidade com questões de outras dimensões. Os itens que apresentaram problemas 
foram Tangibilidade 4, Boca-a-Boca positivo 5 e Boca-a-Boca negativo 1. 
Com base nas baixas cargas fatoriais e baixas comunalidades dessas questões, procedeu-se a 
exclusão dos mesmos e realizando uma nova AFE. Nessa nova análise, as questões se 
agruparam nas 4 dimensões preditas (KMO = 0,876), sendo: Construto Brand equity: 
Dimensão Econômica (7 questões, α = 0,894), Dimensão Social (3 questões, α = ,912), 
Dimensão Tangibilidade (4 questões, α = 0,818); Construto Boca-a-Boca positivo (4 questões, 
α = 0,832); Construto Boca-a-Boca negativo (3 questões, α = 0,788) e Intenção de Compra (4 
questões, α = 0,891). Desse modo, a AFE confirmou as dimensionalidades previstas, pois 
todas as questões apresentaram cargas fatoriais satisfatórias, KMO acima de 0,50 e índices de 
Alfa de Cronbach superiores a 0,70, atendendo a condição de confiabilidade (HAIR et al., 
2009). 
Após, realizou-se o teste de correlação bivariada de Pearson. Os resultados são descritos na 
tabela 2.  
 

Tabela 2 – Média, desvio padrão e coeficiente de correlação entre as variáveis 

Variável  M DP 1 2 3 4 
1 Brand equity 5,40 1,32 1    

2 Boca-a-Boca Positivo 4,74 0,99 0,21 1   

3 Boca-a-Boca Negativo 3,02 0,82 0,08 -0,18* 1  

4 Intenção de compra 5,37 1,41 0,38* 0,27* -0,07 1 
Nota: M = Média; DP = Desvio Padrão; *p < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa 
Ao analisar o construto intenção de compra, duas relações apresentaram coeficientes de 
correlação significativos. Brand equity foi a que apresentou uma relação positiva e 
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significativa com a intenção de compra (r =0,38; p < 0,05). Do mesmo modo, boca-a-boca 
positivo também obteve grau de correlação positiva e significativa com a intenção de compra 
(r = 0,27; p < 0,05). Contudo, boca-a-boca negativo não apresentou correlação negativa e 
significativa com a intenção de compra, conforme esperado (r = -0,07; p > 0,05). 
Quanto aos resultados das regressões múltiplas, no primeiro modelo representado na tabela 3, 
procura-se evidenciar os efeitos diretos da variável independente (Brand equity) sobre a 
variável dependente (Intenção de Compra), as variáveis de controle e os efeitos diretos das 
variáveis de moderação. No segundo modelo, foram inseridas as variáveis interativas. No 
primeiro modelo houve um poder de explicação de 18,73%, enquanto no segundo modelo 
houve um poder explicativo de 25,20%. A diferença no poder explicativo entre os dois 
modelos é de ∆R² = 6,47. 
Na hipótese de relação direta (H1), demonstra-se que brand equity apresentou relação positiva 
com intenção de compra (β = 0,25; p<0,05), demonstrando que quanto mais o cliente atribui 
um valor na marca maior será sua intenção de adquirir o produto. Diante do apresentado, 
hipótese H1 foi confirmada. 
 

Tabela 3 - Análise de regressão sobre a intenção de compra 
 
Variáveis Independentes 

Intenção de Compra   Intenção de Compra 
Beta (β) Signif.   Beta (β) Signif. 

Variáveis de Controle      
Gênero 0,021 0,825   0,020 0,862 
Idade 0,087 0,461   0,130 0,334 
Escolaridade 0,056 0,352   0,059 0,352 
Renda 0,091 0,142  0,101 0,111 

Efeitos Diretos      

Brand equity 0,253*  0,049   0,241*  0,050 
Boca-a-Boca Positivo 0,091 0,101   0,103 0,083 
Boca-a-Boca Negativo -0,067 0,519   -0,094 0,279 

Efeitos interativos      
Brand equity x Boca-a-Boca Positivo    0,324*  0,032 
Brand equity x Boca-a-Boca Negativo    -0,121† 0,089 
      R² 29,95%   35,20% 

Nota: * p<0,05; † p<0,10. Coeficientes de regressão não padronizados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Para testar as hipóteses dos efeitos moderadores do boca-a-boca positivo e negativo, adotou-
se o modelo proposto por Aiken e West (1991). O procedimento foi estimar a variável 
interativa, produto entre a variável independente e a variável moderadora, a qual foi acrescida 
ao modelo de regressão da variável dependente. A tabela 3 apresenta os coeficientes não 
padronizados e a significância resultantes do modelo testado.  
A hipótese H2a propõe que boca-a-boca positivo aumenta a relação positiva entre brand equity 
e intenção de compra. Quando analisamos a relação interativa, verifica-se um coeficiente 
positivo e significativo (β = 0,32; p<0,05). 
A Figura 1 demonstra que a intenção de compra do cliente que recebe boca-a-boca positivo é 
melhor do que quando não recebe, confirmando a hipótese H2a. 
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Figura 1 – Efeito moderador do boca-a-boca positivo sobre a relação entre brand equity e 

intenção de compra 
 
A hipótese H2b propõe que boca-a-boca negativo diminui a relação positiva entre brand equity 
e intenção de compra. Quando analisamos a relação interativa, verifica-se um coeficiente 
negativo e não significativo (β = -0,12; p>0,08). Desse modo a hipótese H2b não foi 
confirmada. 
Diante desses resultados, suportam-se as hipóteses H1 e H2a, mas não H2b. Isto é, o brand 
equity aumenta a intenção de compra do consumidor e, quando a marca possui alto brand 
equity e ainda recebe boca-a-boca positivo, aumenta a intenção de compra, mas quando a 
marca possui alto brand equity e recebe boca-a-boca negativo, não há alteração na intenção de 
compra do consumidor. 
 
 
5 CONCLUSÃO 
 
 
Constantemente as pessoas são expostas a inúmeras marcas, seja na rua, no trabalho ou em 
casa, o que acaba gerando às empresas uma enorme concorrência por um espaço e pela 
preferência do consumidor. Sendo assim, buscou-se proporcionar uma maior percepção de 
compreender alguns fatores que influenciam a intenção de compra dos consumidores. Mais 
precisamente, o estudo retratado nesse artigo teve por finalidade, apresentar o impacto que o 
marketing boca-a-boca pode causar em relação ao brand equity e a intenção de comprar do 
consumidor. 
Os resultados dessa pesquisa apontaram que o brand equity é um importante fator que 
contribui para o aumento da intenção de compra, visto que, mesmo diante de um boca-a-boca 
negativo, não alterou o desejo do consumidore em adquirir determinado produto de alta 
tecnologia. 
Por isso, pode-se dizer que um dos pontos mais importantes revelados pela pesquisa foi de 
que a variável brand equity tem maior influência sobre o consumidor do que o boca-a-boca 
negativo, já que, como visto no resultado da hipótese H2b, mesmo quando o consumidor 
recebe boca-a-boca negativo sobre uma marca que possui alto brand equity, ele não deixa de 
adquirir determinado produto. 
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Pode-se afirmar ainda, que o poder de persuasão do boca-a-boca positivo é maior do que o do 
boca-a-boca negativo, uma vez que, conforme resultados obtidos na pesquisa, quando o 
consumidor recebeu boca-a-boca positivo sobre determinado produto, houve um aumento da 
intenção de compra do mesmo, o que não ocorreu quando o consumidor que já havia intenção 
de comprar o produto, recebeu um boca-a-boca negativo, não diminuindo ou alterando seu 
desejo de compra. 
Resumidamente, é visível a importância que o brand equity traz para o aumento da intenção 
de compra devido à confiança que o consumidor tem sobre a marca. E que acompanhado de 
boca-a-boca positivo, faz com que essa confiança aumente ainda mais. Quanto ao boca-a-boca 
negativo, não demonstrou interferir na intenção de compra quando a marca já possuía um 
nível considerável de brand equity. Portanto, pode-se dizer que o objetivo proposto por este 
estudo foi alcançado, em razão de que foi possível obter as respostas para o que foi proposto 
inicialmente. 
Contudo, este estudo possui algumas limitações, principalmente por ter sido aplicado em sua 
maior parte dentro do campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM).  Além disso, 
limitações na amostra também devem ser consideradas, dado que foi composta por apenas 
115 respondentes, que em sua maioria eram jovens estudantes da própria UEM. Utilizou-se 
ainda apenas produtos de alta tecnologia como meio de estudo. Outras alternativas poderiam 
ser carros, roupas, brinquedos, etc. 
É importante atentar para os achados aqui expostos, pois com relação a pesquisas futuras 
talvez se possa traçar estudos que contribuam para que marcas possam ampliar os efeitos de 
sua comunicação diante aos consumidores nas condições de lealdade à marca, associações e 
qualidade percebida, de acordo com Aaker (1998). Porém, a presente pesquisa seria apenas 
uma pequena parte para a formulação e realização de futuras pesquisas na área. 
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PESQUISA SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS DE ALTA 

TECNOLOGIA 
Essa é uma pesquisa acadêmica para o TCC do curso de Administração da UEM 
(Universidade Estadual de Maringá). Busca-se sua opinião sobre a intenção de 
compra de produtos de alta tecnologia. A pesquisa não requer sua identificação. 
Sua participação é muito importante. O tempo de resposta é estimado em 3 
minutos. 
 
INTENÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGI A 
Marque a opção do produto que você tem a intenção de adquirir em um futuro 
próximo (até seis meses): 
(   ) Smartphone 
(   ) Tablet 
(   ) Ultrabook 
(   ) Leitor de e-book 
(   ) Não tenho interesse 
(   ) Outro. Qual? _______________ 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A OPINIÃO QUANTO AOS ATRIBUTOS DO  
PRODUTO 
Com base no produto que você tem interesse em adquirir, marque sua opinião 
sobre os atributos que são mais importantes para você. 
A escala vai de 1 (pouco importante)  a 7 (muito importante) . 

1 2 3 4 5 6 7 
Ter um preço final baixo               

Ser fácil de encontrar peças e pontos de manutenção               

Ter formas de pagamento excelentes               

Ser econômico em energia               

Ser resistente e durável (dar pouca manutenção)               

Ter uma ampla garantia               

Ter pontos de venda e manutenção com excelente 
qualidade                

Apresentar design e aplicativos que estão na moda               

Apresentar recursos que parentes e amigos gostem               

Oferecer atributos que diferenciem e tragam prestígio e 
status ao proprietário               

Ter um design bonito e moderno               

Ter aplicativos úteis               

Ter tecnologia avançada               

Ter atributos e dispositivos personalizados               

Ter eficiência entre aparelho e sistema operacional               
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AUTOCONHECENDO O BOX: APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL EM UM BOX DO CAMELÓDROMO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE – SP.  
 

 
 

Patricia dos Santos Bigoli 
 
 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é compreender como as abordagens sobre Aprendizagem 
Organizacional (AO) consideram o processo de aprendizagem dos indivíduos e como 
acontece o processo de aprendizagem nas interações sociais em um box no Camelódromo de 
Presidente Prudente - SP. Para isso foi realizado uma revisão de literatura que visa 
compreender as contribuições da Teoria Pragmática da Aprendizagem de Bente Elkjaer. Neste 
contexto emergiu o conceito de experiência e investigação de Dewey como pontos de base 
para o entendimento da aprendizagem organizacional de Bente Elkjaer, que por meio de um 
estudo etnográfico em um box do Camelódromo de Presidente Prudente utilizando-se da 
técnica de observação participante procurou-se compreender a aprendizagem a partir da 
experiência e da prática profissional. Os resultados abriram espaço para novas discussões 
sobre o papel das interações sociais e a influência das tensões e paixões no processo da AO.  
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional. Teoria Pragmática da Aprendizagem. 
Experiência. Interações Sociais 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Ao pesquisar sobre aprendizagem organizacional, o leitor pode se deparar com uma 
multiplicidade de compreensões acerca desse tema, que tem se difundido no cenário atual em 
que as organizações passam por transformações das mais variadas. Por isso o interesse das 
organizações em se compreenderem como espaços de aprendizagem têm aumentado as 
perspectivas da AO. Dentre estas várias perspectivas, a AO reúne contribuições com bases 
cognitivas, culturais, na tomada de decisão e adaptação, na ação, na estratégia e teoria de 
sistemas conforme Antonello e Godoy (2010). Para Elkjaer (2003), as teorias de AO são 
abordadas sob duas perspectivas dominantes, que podem ser mais bem compreendidas a partir 
de duas metáforas denominadas aquisição do conhecimento e participação. 
A primeira se refere ao conhecimento como um recurso, em que indivíduos adquirem 
habilidades específicas, informações e conhecimento através de processos mentais de 
cognição para que as organizações sejam de aprendizagem. Esta aprendizagem está centrada 
na cognição individual do trabalhador, portanto indivíduo e organização são vistos como 
separados (Elkjaer, 2003). Nesta compreensão, a aprendizagem possui caráter normativo, uma 
ferramenta de controle para membros organizacionais compartilharem modelos mentais que 
mantenham a ordem organizacional (Reatto & Godoy, 2016). 
A segunda metáfora, de participação, segundo Elkjaer (2003) foca a aprendizagem em 
processos coletivos presentes nas práticas de trabalho e na vida organizacional. “O ponto de 
partida são as experiências da vida cotidiana e do entendimento de que aprender é participar 
dos processos sociais e interagir com eles” (Reatto & Godoy, 2016, p. 7). Agora a 
aprendizagem está inserida na vida do indivíduo não apenas cognitivamente, mas nas 
atividades nas relações sociais, porém esta abordagem não permite explicar como e o que se 
aprender e vê o espaço de aprendizagem como comunidades de práticas, que determinam o 
que vai ser aprendido (Reatto & Godoy, 2016). 
Portanto ambas as abordagens veem o indivíduo como subordinado à organização. É nesta 
problemática que surge a necessidade de uma terceira abordagem, que possa responder as 
incompletudes das abordagens anteriores e propor a relação integrada entre indivíduo e 
organização (Reatto & Godoy, 2016). 
É nesse contexto que nasce a Teoria Pragmática da Aprendizagem de Bente Elkjaer, 
fundamentada na aproximação dos conceitos de investigação e experiência de John Dewey e 
da Teoria dos Mundos Sociais de Anselm Strauss para enfatizar as aprendizagens advindas da 
informalidade, da improvisação e da conversação e entende que o conhecimento é 
compartilhado entre os indivíduos, os quais, ao aplicarem aquilo que foi aprendido, assumem 
o papel de praticantes e tornam-se parte da organização. (Elkjaer, 2003).  
Considerando esta nova perspectiva da Teoria Pragmática da Aprendizagem, o objetivo deste 
estudo é compreender como as abordagens sobre AO consideram o processo de aprendizado 
dos indivíduos e como acontece o processo de aprendizagem nas interações sociais em um 
box dos duzentos e setenta que estão presentes no Camelódromo de Presidente Prudente - SP.  
Para atingir este objetivo, realizei uma revisão bibliográfica sobre as perspectivas da AO e 
uma etnografia durante dez horas no mês de junho de 2018 no box número um do 
Camelódromo de Presidente Pridente – SP. A compreensão sobre o processo de aprendizagem 
foi constituindo-se no exercício do olhar (ver) e do escutar (ouvir) das experiências das 
trabalhadoras, consumidores e consumidoras por meio da observação participante e conversas 
informais relatadas em diários de campo.  
Com estes participantes do estudo, procuro compartilhar a autoridade tanto quanto possível, 
buscando uma autoridade polifônica, reinterpretanto as descrições por outras vozes reunidas 
no campo de pesquisa (Clifford, 2008), porém reconhecendo minha localização social, como 
mulher, cisgênera, branca e professora da rede pública de ensino (Ribeiro, 2017).  
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O estudo foi dividido em quatro partes, sendo a primeira parte a introdução, a segunda uma 
revisão das perspectivas da AO, a terceira o relato do processo de aprendizagem realizado no 
campo de estudo e análise dos dados pesquisados e a quarta oferece as considerações finais 
sobre o objetivo aqui proposto.  
 
2 AS PESPECTIVAS DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  
 
Nos últimos anos a área de estudos organizacionais ter abordado diferentes teorias de AO, 
pois como Gherardi e Nicolini (2001) citados em Antonello e Azevedo (2011) apontam, 
diferentes posições ontológicas e epistemológicas dão diferentes narrativas sobre um tema. 
Portanto o termo AO encontra-se expresso em uma variedade de compreensões, sejam elas 
práticas, teóricas, profissionais ou cotidianas.  
Porém podemos dizer que a grande parte da literatura sobre AO está dividida em duas 
principais perspectivas – a da aquisição e a da participação. Na primeira, a AO tem como 
ponto de partida a aquisição de habilidades e conhecimentos individuais na organização, na 
qual o conhecimento é algo que as pessoas possuem e a ênfase está no conhecimento explícito 
e individual. Na segunda abordagem, a aprendizagem é entendida como a participação em 
comunidades de prática, tendo seu ponto de partida na própria prática organizacional (Elkjaer, 
2003). 
Com o intuito de unir essas duas abordagens, Bente Elkjaer propõe a Teoria Pragmática da 
Aprendizagem, que visa avançar para apoiando-se nas ideias presentes no pragmatismo de 
John Dewey e na Teoria de Mundos Sociais de Anselm Strauss, abrindo um terceiro caminho 
de compreensão da AO. Para um maior entendimento dessas perspectivas, apresentarei uma 
explanação sobre cada uma delas.  
 
2.1 A AQUISIÇÃO NA AO  
 
Nesta perspectiva, a teoria é de aprendizagem individual, pois o desenvolvimento da estrutura 
cognitiva do indivíduo é realizado pela aquisição de um conhecimento que já está armazenado 
em algum lugar (em livros, bases de dados) à espera de ser transferidos e adquiridos por 
pessoas que precisam dele. (Elkjaer, 2003).  
A partir desse processo individual é que as organizações poderão ser orientadas em suas 
situações problemas. Desta forma, a organização é tida como um sistema em que os membros 
da organização são os responsáveis para o desenvolvimento de uma organização de 
aprendizagem. O problema conhecido nesta perspectiva é que o individuo é visto separado da 
organização, portanto não alteram as características um do outro.  
 
2.2 A PARTICIPAÇÃO NA AO  
 
A perspectiva da participação na aprendizagem organizacional é compreendida como uma 
prática, ao invés de um processo cognitivo, pois o conhecimento é resultado do processo de 
produção ativa determinado pelos padrões de participação em comunidades de práticas 
(Elkjaer, 2003).  
Assim, a aprendizagem se torna um processo social que exige mover-se em um território 
desconhecido em que o aprender se dá no envolvimento com uma comunidade de prática, que 
exige a participação em uma complexa rede de relações entre os seres humanos e atividades. 
As comunidades de prática “são parte integrante da vida das pessoas. São informais, às vezes 
não explícitas, mas cada indivíduo é pertencente a diferentes comunidades – na família, no 
trabalho, nas relações sociais. Como membro dessas comunidades, aprende-se o tempo todo, 
intencionalmente ou, na maioria das vezes, sem intencionalidade”. (Guimarães, 2018, p. 36).  
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Nesta compreensão, o indivíduo que não compartilha das práticas realizadas em sua 
comunidade ou ultrapassa os limites estabelecidos por ela, não consegue construir uma 
identidade em relação a essa comunidade. Esta abordagem também não permite explicar 
como e o que se aprender e vê o espaço de aprendizagem como comunidades de práticas, que 
determinam o que vai ser aprendido (Reatto & Godoy, 2016). 
 
2.3 TEORIA PRAGMÁTICA DA APRENDIZAGEM  
 
Para avançar nas questões sobre como e o que se aprende na perspectiva anterior, Bente 
Elkjaer apoia-se no seu entendimento de experiência e investigação de John Dewey e na 
Teoria dos Mundos Sociais de Anselm Strauss para compor as bases da Teoria Pragmática da 
Aprendizagem, teoria esta que visa contribuir para uma compreensão de experiência de 
Dewey, associada a um modo de viver dos seres humanos, pois os indivíduos ganham 
experiência pelo resultado de como vivem suas vidas e interagem com as pessoas em que o 
pensar e o agir são essenciais para o processo de aprendizagem.  
Somente como membros praticantes que investigam e pensam reflexivamente para resolver 
problemas e compartilham informações e experiências entre os membros da organização que 
terão capacidade de desenvolvimento e socialização (Reatto & Godoy, 2016). 
O conceito de investigação e experiência de Dewey é entendido por Elkjaer (2013) de forma 
que o indivíduo aprende dependendo da forma que interage com o seu meio, e a experiência é 
o elemento mediador dessa relação cognitiva. O ponto de partida são as situações de 
incertezas que exigirão investigação, portanto, o foco não é só indivíduo ou organização, pois 
as situações-problema possuem sentido transacional, em que tempo e espaço, indivíduo e 
organização compõe uma unidade integrada, por um elemento é dependente do outro e 
mudam mutuamente (Reatto & Godoy, 2016).  
Para responder o que o indivíduo aprende, o papel do pensamento reflexivo é o que determina 
o conhecimento pelas experiências, que não estão apenas no campo da ação, mas também 
como ideias, hipóteses e teorias que antecedem a ação ou acontecem simultaneamente. 
(Reatto & Godoy, 2016).  
A teoria dos mundos sociais de Anselm Strauss, segundo Reatto e Godoy (2016) é visto como 
forma de entendimento de como a aprendizagem acontece na dinâmica organizacional. Para 
Strauss (1993) o mundo social é entendido como “grupos compromissados com certas 
atividades, que compartilham recursos de muitos tipos para atingir seus objetivos e constroem 
ideologias compartilhadas sobre como dirigir seus negócios” (Reatto & Godoy, 2016, p.15).  
Os mundos sociais são compostos de arenas, assim como as organizações, que possuem 
tensões, competições conflitos e trocas. São os mundos sociais que definem o que os 
membros deverão aprender por obrigação ou porque querem para manter a coesão social 
(Reatto & Godoy, 2016). Neste caso, se manteria a condição de domínio da organização sob o 
indivíduo, porém Reatto e Godoy (2016) chama a atenção para o conceito de submundo, que 
emergem dessas tensões nas arenas, onde os indivíduos têm poder de agência ao 
manifestarem interesses distintos dos interesses de ordem da organização. Simultaneamente, 
há o compromisso com os interesses em comum e divergências que podem ter origem em 
emoções, pessoas e diversos outros catalizadores. (Reatto & Godoy, 2016).  
 
 
3 O RELATO ETNOGRÁFICO  
 
3.1 CAMELÓDROMO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
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Presidente Prudente é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo à 558k da 
capital, com população estimada no ano de 2017 em 225.271 habitantes, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente é um dos principais polos industriais, 
culturais e de serviços do Oeste de São Paulo, tanto é que passou a ser conhecida como a 
"Capital do Oeste Paulista".  
Esta cidade teve seu início em 1917 com a abertura do primeiro loteamento (Vila Goulart). 
Dois anos depois, quando da inauguração da estação ferroviária, outro loteamento foi aberto 
(Vila Marcondes), no lado oposto à estação. A área entre a Vila Goulart e a linha férrea 
tornou-se praça em 1925 – a Praça da Bandeira, um espaço público para o convívio e lazer de 
sua população. E com o aumento da extensão territorial da cidade, o viaduto Tannel Abbud 
em 1970, foi construído para integrar os dois bairros.  
Na década de 1990, com o aumento da informalidade, um grande número de camelôs sugira 
no centro de Prudente Prudente, o que gerou reclamações da população dos comércios do 
local, portanto o Poder Público realocou estes trabalhadores informais na Praça da Bandeira 
como solução temporária que permanece até os dias atuais.  

 

 
    Figura 1: Foto da Praça das Bandeiras. 

 

O box número um, no qual eu realizei o estudo empírico é de propriedade do Renato, que o 
comprou há dois anos atrás. Segundo ele, sua principal atividade é a pecuária, e o box no 
camelódromo foi uma alternativa para preencher seu tempo livre quando não está visitando 
suas fazendas.  
 
 
3.2 AUTOCONHECENDO O BOX 

Ganhar experiência e conhecimento sobre as mercadorias do box possibilita ter maior 
legitimidade e autonomia. Durante os dias de trabalho no box número, a maior parte do tempo 
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estive em contato com a trabalhadora Iara, ela fora contratada durante um mês para substituir 
Paloma, uma trabalhadora que estava de férias. Como ela havia trazido a filha para o box, um 
menina de 4 anos com roupa de bailarina que saia do box e demorava para voltar, passei uma 
boa parte preocupada com estes desaparecimentos, até perguntar se a Iara gostaria que eu 
cuidasse dela. Ela me respondeu “não precisa não, ela só vai até ali e volta” (notas de campo, 
junho de 2018). Só consegui me concentrar novamente quando o esposo da Iara veio buscar a 
filha. 
A Iara, mulher, negra, casada com dois filhos pequenos, subia uma pequena escada para 
acessar as capinhas de celular que ficavam nos ganchos mais altos. O box vendia em sua 
maioria, capinhas de celular, películas protetoras para aparelhos de smartphone e tablet, cabos 
e fonte de energia, aparelhos de som portáteis e phones de ouvido. Eram tantos modelos, 
principalmente de capinhas de celular que eu me perguntava, como ela sabe onde estão e 
quais são os modelos? 
 

 
Figura 2: Foto das mercadorias do box número um  

 
Um consumidor encostou-se no balcão e perguntou “Vocês  tem capinha do Xiaomi Mi A1?” 
e ela logo respondia, temos sim. Ao perguntar como ela havia decorado preços e modelos, 
pois as mercadorias não possuíam etiquetas de preços, ela me respondeu “a gente pega 
experiência né, quando eu não sei eu peço o celular para o cliente e vou olhando um por um 
pelas entradas e modelo e assim vou aprendendo” (notas de campo, junho de 2018). Neste 
trecho, observo que os aprendizados são a partir das experiências do cotidiano, da prática e da 
vivência, aprendizagem informal como relevante fonte de aprendizagem pela experiência, e 
uma crescente necessidade de reflexão da aprendizagem, processo este que é dificultado pela 
intensidade das demandas. 
Observo também que entre os ganchos que suportam as capinhas possui uma etiqueta que 
orienta os modelos e marcas, mas que nem sempre estão corretos e a na maioria das vezes não 
possui preço, por isso ela consulta um sistema no único computador que o box possui, quando 
está em dúvida do valor.  
O valor é estipulado pelo Renato a partir da observação da mercadoria, para uma mercadoria 
ele diz “pode fazer por 50,00 reais” e para outra ele olha e diz “esse daqui pode fazer por 170 
reais” (notas de campos, junho de 2018).  



524 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

524 

Passei a realizar vendas observando e tentando ajudar quando o box ficava cheio, esquecendo 
de lançar os produtos vendidos o que gerou sobra de valor no caixa comparando com a saída 
de produtos no sistema. Este acontecimento não incomodou o Renato e a Iara confirmou que 
todos os dias sobram valores a mais no caixa que não são registrados e controlados, situação 
diária que o Renato não se importa.  
 
 

 

 
 Figura 3: Campos com as capinhas de celular identificadas por etiqueta.  
 

Neste dia em que o Renato saiu mais cedo, ela disse que prefere ficar sozinha, isso faz com 
que ela autoconheça o box, pois o cliente chega com uma situação problema e ela é obrigada a 
solucionar sozinha e assim, aprende mais. Segundo John Dewey citado em Antonello e Godoy 
(2011), o indivíduo aprende dependendo da forma de interagir com o seu meio, e a 
experiência é o elemento mediador dessa relação cognitiva. O ponto de partida são as 
situações de incertezas que exigirão investigação, portanto o foco não é só indivíduo ou 
organização, pois as situações-problema possuem sentido transacional, em que tempo e 
espaço, indivíduo e organização compõe uma unidade integrada, por um elemento é 
dependente do outro e mudam mutuamente. Quando Renato esta presente, Iara continua, isso 
é mais difícil, pois as pessoas sabem que ele é o dono e pedem para ele. Quando pergunto por 
que as pessoas sabem que ele é o dono, ela diz “O patrão é reconhecido porque ele é entrão, 
ele fala com inteligência e aí o cliente já acha que ele é o dono” (notas de campo, junho de 
2018). Iara expressa no tom de voz uma emoção de tensão ao ser impedida de interagir com o 
consumidor e assim desenvolver seus próprios aprendizados sobre as mercadorias e em certo 
momento questiona o Renato sobre seu comportamento em assumir a negociação quando ela 
está tentando demonstrar as funcionalidades dos produtos, e o Renato reage com a fala de que 
sua intenção é de ajudá-la.  
Com essa fala, ela explica que mesmo quando ele entra na venda dela, ela fica por perto para 
ouvir o que ele diz e como ele demonstra a mercadoria para a consumidora ou consumidor, 
pois acredita que aprender é importante para ter autonomia no box. Nos dias seguintes, 
observo a situação descrita por Iara, em que o Renato assume a negociação quando está 
presente, passando maiores informações técnicas e práticas sobre as mercadorias, o que faz o 
cliente deixar de falar com a Iara a direcionar a atenção para o Renato. Ao observar as cenas, 
compreendi que a figura de homem branco também é legitimado por uma autoridade 
discursiva que pretende universalidade. A mulher negra ocupa na estrutura social um lugar de 
maior vunerabilidade decorrente das opressões de gênero e raça (Ribeiro, 2017).  
 
 
4 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
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Este estudo buscou compreender como as abordagens sobre AO consideram o processo de 
aprendizado dos indivíduos e como acontece o processo de aprendizagem nas interações 
sociais de um box no camelódromo de Presidente Prudente.  
Para isso, foi realizada uma revisão das perspectivas que contribuem para as bases teóricas da 
AO na tentativa de compreender as lentes que conceituam o processo de aprendizagem dentro 
das organizacionais e suas contribuições.  
As perspectivas mais tradicionais compreendem a aprendizagem como um processo cognitivo 
e individual na abordagem de aquisição ou como um processo social em que o indivíduo 
aprende enquanto trabalha em uma rede de relações entre os seres humanos e as atividades, 
denominado comunidades de práticas. Para Elkjaer (2003), ambas as perspectivas 
compreendem o indivíduo como subordinado a organização e propõe a Teoria Pragmática da 
Aprendizagem como uma compreensão dos conceitos de experiência e investigação de Dewey 
como importantes para a resolução de situações problemas nas organizações.  
O relato etnográfico em um box do camelódromo de Presidente Prudente – SP busca 
compreender a aprendizagem a partir da experiência e da prática organizacional de uma 
trabalhadora redefinindo suas práticas a partir de necessidades presentes, que acontecem a da 
demanda da consumidora ou consumidor que chega ao box perguntando sobre oas 
mercadorias que o box comercializa. A experiência é reconhecida no processo de 
aprendizagem da trabalhadora Iara, que nas situações problemas, é estimulada a autoconhecer 
a loja para atender as demandas, portanto características da Teoria Pragmática de 
Aprendizagem de Bente Elkjaer foram identificadas no relato etnográfico.  
O presente estudo abre espaço para novas discussões sobre o papel das relações sociais no 
processo de aprendizagem e como as tensões e paixões influenciam a aprendizagem nas 
organizações (Cassandre & Elkjaer, 2018), já que quando interage com o dono do box, 
Renato, há conflitos e trocas.  
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RESUMO 
 
 
Este artigo discute a forma como um tema pode chamar a atenção dos políticos e burocratas e 
entrar na formação de agenda (agenda-setting) do governo. Tem como marco teórico a 
literatura sobre a análise de políticas públicas, especialmente no que se refere ao processo de 
formação de agenda. O objetivo do artigo apresentar os projetos que emergiram das propostas 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codem), com destaque para aquelas que 
passaram a compor a agenda política do governo municipal de Maringá e previstas nos planos 
plurianuais (PPA). A pesquisa é empírico-teórica, descritiva, estudo de caso quanto à 
estratégia de pesquisa, cujo objeto empírico é o Codem e os dados foram levantados por meio 
de entrevistas e informações divulgadas no portal do município de Maringá. Os resultados 
mostraram a trajetória de articulação do conselho para que os temas propostos acendessem à 
agenda governamental e quais foram as propostas do Codem que conseguiram entrar na 
agenda e ainda passaram a integrar o PPA como Programa ISS Tecnológico, o 
Prodem/empresa e Incubadora Tecnológica e outros por meio de leis municipais. Conclui-se 
que o processo de reconhecimento do problema público, até o momento em que este consegue 
chamar a atenção e ascender à agenda governamental é permeado pelo conflito em que alguns 
temas conseguiram entrar na agenda, enquanto que outros acabaram sendo descartados. 
 
 
Palavras-Chave: Formação da Agenda. Codem. Estratégia de Ação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Desenhar políticas públicas que sejam capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico 
e promover a inclusão social necessária a grande parte da população implica formar coalizões 
políticas capazes de equacionar detalhadamente a questão. Segundo Souza (2006, p. 21) as 
respostas a esse desafio não são fáceis nem consensuais porque as regras que regem as 
decisões de elaboração da agenda governamental são resultado de conflitos inerentes à 
política pública. 
Os conflitos vão desde as relações de poder entre os políticos (LINDBLOM, 1980) até as 
relações entre partidos políticos e grupos de interesse (EASTON, 1965), passando pela forma 
como se concebem as ideias e o conhecimento que influenciam o processo de políticas (Faria, 
2003 p. 23) e aos distintos interesses disputados pelos líderes políticos. 
Todavia, fundamentado nos conceitos de Tocqueville (2010, p. 85), de que nas “organizações 
locais a virtude cívica pode promover o bom governo sustentado por uma nova cultura 
política de liberdade e impulsionado pela própria sociedade civil”, é que se busca 
compreender os parâmetros utilizados para agenda-setting política definida pelo poder 
executivo do município de Maringá, Estado do Paraná, com a participação de atores 
pertencentes ao conselho gestor. 
A literatura mostra que o diversos atores podem influenciar na escolha de temas para entrar na 
formação da agenda. Esta pesquisa elegeu, entre os possíveis atores, os representantes dos 
Conselhos gestores, mas especificamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
(Codem). 
Neste artigo procurou-se avançar no sentido de combinar o tema agenda-setting com a 
capacidade/habilidade dos conselhos gestores em contribuir com ideias e conhecimentos que 
são absorvidos pelos gestores públicos e entram na pauta de discussão do 
legislativo/executivo. 
Ampliar a participação social, mesmo que seja por ação normativa do Governo Federal, 
permite que diversos atores que possuem “conhecimento mais íntimo sobre a realidade local, 
levem para as instâncias decisórias informações relevantes para a solução ou minimização de 
problemas, formas de intervenção, monitoramento” e critérios para a avaliação dos resultados 
(TATAGIBA, 2003, p. 31). Ao participar o cidadão aprende não apenas a tomar decisões, mas 
a se orientar cada vez mais pelo interesse público. Por outro lado, as “instituições públicas ao 
ouvirem essas instâncias são induzidas a um aprendizado reflexivo que pode se traduzir em 
um fértil processo de reinvenção institucional” (TATAGIBA, 2003, p. 38). 
Assim, diante da importância da participação de diferentes atores da sociedade civil 
organizada nas decisões quanto à proposição de ideias para agenda-setting de políticas 
públicas com vistas a fortalecer a democracia, este artigo tem por objetivo identificar os 
projetos que emergiram das propostas do Codem, e passaram a compor a agenda política do 
governo municipal de Maringá e foram inseridos nos planos plurianuais referente ao período 
de 2002 a 2017. 
Como problemática da pesquisa fica estabelecida a seguinte questão: Quais são as ações 
empreendidas pelo CODEM que resultaram nos projetos que influenciaram a agenda de 
políticas públicas junto ao governo do Município de Maringá? Isto porque, conforme 
veiculado na mídia local o Codem está consolidado como uma liderança política que emergiu 
da sociedade civil e que tem poder de influenciar fortemente decisões executivas e legislativas 
no que tange as negociações políticas e econômicas. 
Após a fundamentação teórica, que discute o debate acadêmico sobre agenda, apresenta-se a 
metodologia seguida dos resultados da pesquisa que foram elaborados a partir da coleta dos 
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dados e da interpretação das entrevistas realizadas. Por fim são apresentadas as considerações 
finais. 
 
2 O DEBATE ACADÊMICO SOBRE AGENDA 
 
Para elucidar a problemática desta pesquisa de mapear a influência do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Maringá na definição da agenda de políticas públicas junto 
ao Governo do Município de Maringá discutem-se os principais constructos teóricos sobre o 
processo de Formação da agenda de políticas públicas. 
Este artigo privilegia a análise sobre quando uma questão específica se torna importante num 
determinado momento, ao ponto de chamar a atenção do governo e passar a integrar a sua 
agenda. Diversos autores têm contribuído para a definição de agenda (SABATIER; 
JENKINS-SMITH, 1993; CAPELLA, 2007; KINGDON, 2006a; SOUZA, 2007). 
Primeiramente cabe realçar que entende-se por “políticas públicas um conjunto articulado de 
ações estatais orientadas para o enfrentamento de problemas públicos”. Esse conceito, 
adotado por Farah (2012, p. 3), articula a política pública (Policy) ao conceito de sistema 
político (polity) e à política (Politics) e segue o mesmo entendimento de Frey (2000). 
Convencionou-se pelos analistas de políticas públicas para descrever o policy cicle, em quatro 
estágios, podendo os diversos autores utilizar de nomenclaturas diferentes. Os estágios são: 
(1) agenda-setting ou a formação da agenda que se refere ao processo pelo qual os problemas 
chamam a atenção dos governos; (2) a formulação que se refere à definição de soluções 
adequadas e aceitáveis para o problema definido, a seleção dos atores envolvidos e à seleção 
de instrumentos de ação para a elaboração dos programas ou ações que poderão atingir os 
objetivos; (3) a implementação, que se relaciona ao modo como os governos dão curso efetivo 
a uma política; e (4) a avaliação que se refere aos processos pelos quais os atores monitoram 
os resultados da política avaliando a extensão dos impactos em relação ao problema inicial, a 
eficiência, a eficácia e a efetividade no sentido de corrigir os rumos da continuidade Jann e 
Wegrich (2007). 
Nesta pesquisa delimita-se ao estudo da agenda-setting. Para Cobb e Elder (1972, p. 44), 
agenda consiste na aplicação de “conhecimento a respeito dos conflitos sociais ao estudo da 
formação dos assuntos políticos”. Saravia (2006, p. 33) explica que a “noção de inclusão na 
agenda designa o estudo e a explicitação do conjunto de processos que conduzem os fatos 
sociais a adquirir status de problema público, transformando-os em objeto de debates e 
controvérsias na política e na mídia”. 
Na acepção de Kingdon (2006a, p. 222), agenda corresponde à “lista de temas ou problemas 
que são alvo em dado momento de séria atenção, tanto da parte de autoridades 
governamentais como de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às 
autoridades”. Dias e Matos (2012, p. 71) exemplificam que a “agenda pode tomar forma de 
um programa de governo, um planejamento orçamentário, um estatuto partidário ou ainda 
uma simples lista de assuntos que se entendem prioridades do governo”. O próprio dinamismo 
da vida política tem como consequência a entrada de uns temas na agenda e a saída de outros, 
e isto é tido como um fato natural explica o mesmo autor. 
Nem toda situação ou problema social é foco da atenção de políticos e burocratas e entra na 
agenda governamental. A possibilidade de um tema ganhar proporções e assumir lugar de 
destaque maior é se ele estiver associado a um problema importante naquele momento. “As 
situações passam a ser definidas como problema e aumentam as suas chances de se tornarem 
prioridade na agenda, quando acreditamos que devemos fazer algo para mudá-las” 
(KINGDON, 2006b, p. 227). “Somente a convicção de que um problema social precisa ser 
dominado política e administrativamente o transforma em um problema de policy” defendem 
Windhoff-Héritier (1987, apud Frey, 2000, p. 227). Fuks (2000) argumenta no mesmo 
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sentido, ao colocar que a condição para determinado tema passar a ser objeto de atenção é o 
reconhecimento de que é um problema público e, portanto, deixa de ter apelo apenas 
individual e passa a interferir na dinâmica social pública. 
Kingdon (2003) indaga por que alguns problemas se tornam importantes para um governo? 
Como uma ideia se insere no conjunto de preocupações dos formuladores de políticas, 
transformando-se em uma política pública? 
“As abordagens que destacam o papel das ideias e do conhecimento no processo das políticas 
públicas tem sido praticamente ignoradas no Brasil” afirma Faria (2003, p. 22). De acordo 
com o autor não há consenso entre os estudiosos na “maneira, na medida e no grau em que se 
concebe o modo como as ideias e o conhecimento influenciam ou constituem as ações”. 
Segundo Gottems at al. (2013), a agenda governamental segue um processo não intencional 
que se caracteriza por: (1) surgimento ou reconhecimento de um problema pela sociedade em 
geral; (2) existência de ideias e alternativas originadas de especialistas, investigadores, 
políticos e atores sociais, dentre outros; (3) contexto político, administrativo e legislativo 
favorável ao desenvolvimento da ação (KINGDON, 2003; BONAFONT, 2004; FERRAREZI, 
2007; ZAHARIADIS, 2007; CAPELLA, 2007). 
No estudo de Cobb e Elder (1972, p. 14), os autores questionam: Como é construída a agenda, 
isto é, como é que um determinado assunto ganha acesso a ela? E quem participa deste 
processo? Nesta pesquisa a discussão está centrada na segunda questão colocada por Cobb e 
Elder (1972) limitando-se a mostrar quais são os demais atores que participam do processo de 
definição de assuntos públicos, além de burocratas e políticos eleitos e quais são os temas 
sugeridos por esses atores. Neste artigo discute-se quais temas que entram na agenda advindos 
do Codem. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Para melhor elucidar o problema da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa. A 
pesquisa qualitativa é rigorosa, exige trabalho intenso, integridade e um exercício de 
julgamento por parte do investigador, que incluem a reflexividade e a atenção aos casos 
desviantes e à relevância (AUGUSTO, 2014). Ela depende do pesquisador na produção do 
conhecimento: habilidade, conhecimento e rigor na coleta dos dados (POZZEBON, 2014). 
Nesse tipo de pesquisa o pesquisador vai a campo para captar o fenômeno em estudo a partir 
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes 
(GODOY, 1995). Ela propicia o aprofundamento da complexidade de fenômenos e processos 
particulares (MINAYO E SANCHEZ, 1993). 
A estratégia da pesquisa é o estudo de caso que, segundo Stake (2005), é um caminho natural 
para conduzir pesquisas qualitativas. Pozzebon (2014) explica que o estudo de caso em 
profundidade consiste em um veículo metodológico adequado para o desenvolvimento de 
pesquisas qualitativas em pesquisas na administração pública, pelo leque de possibilidades 
que se abre para a compreensão dos significados. 
Trata-se de um estudo de caso único com procedimentos de coleta de dados por meio de 
entrevistas não formais com o ex-secretário do Codem e ex-secretaria executiva, conselheiros 
e ex-conselheiros, dois vereadores e três servidores públicos. 
Para subsidiar e validar os dados coletados, a pesquisa apoiou-se em documentos 
institucionais, site institucional, atas e leis. É uma pesquisa descritiva e como unidade de 
análise utilizou-se o posicionamento dos entrevistados quanto às atividades do Codem, 
delimitando a análise ao período de 2002 a 2017. 
 
4 O CODEM E SUA TRAJETÓRIA PARA COMPOR A AGENDA MUN ICIPAL 
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De acordo com Silva (2015) foi devido a ação coordenada pela ACIM na década de 1990 em 
reação à crise econômica do país e consequentemente do município de Maringá, que dentre 
outras justificativas, criou-se o Codem. Em meados da década de 90, a economia local sentiu 
os efeitos da estagnação econômica do país e alguns setores foram comprometidos, 
especialmente muitas empresas atacadistas de confecções e facções industriais, que eram as 
grandes geradoras de empregos na região (CODEM, 2011). 
 

ACIM mobilizou grande parcela da sociedade para encontrar uma saída 
à recessão econômica local que era acentuada em decorrência da 
disputa de dois grupos políticos antagônicos (Said Ferreira e Ricardo 
Barros), que na visão do empresariado paralisava a cidade (SILVA, 
2015, p. 175). 

 
 
A articulação dos membros da Acim para a criação do Codem intensificou-se com a 
proximidade das eleições de 1996 promovendo eventos setoriais e debates sobre o 
direcionamento da cidade. Foi convocado um fórum para discutir a vocação da cidade, para 
repensá-la, relata Silva (2015). Durante o “ano foram realizados 105 eventos setoriais para 
ouvir e arrolar propostas e contribuições de grande parte da sociedade civil organizada” 
(CODEM, 2011, p. 10). 
Os eventos setoriais envolveram os mais variados setores da sociedade: sindicatos patronais, 
sindicato de trabalhadores, associações empresariais, associações de classe, igrejas, clubes de 
serviços, organizações não governamentais, Universidade Estadual de Maringá e 
representantes dos poderes constituídos (CODEM, 2011). 
Esses eventos ficaram conhecidos como “Repensando Maringá” e culminou com a proposta 
de futuro para Maringá em 2020. Esse documento, que consolidava as demandas da 
coletividade sob uma perspectiva de 24 anos adiante, teve como resultados: (a) a 
disponibilização para a comunidade e a divulgação ampla pelos meios de comunicação, das 
demandas que representaram o compromisso compartilhado por todos; (b) a sociedade local 
estava organizada e passava a ter objetivos comuns a perseguir; (c) consolidava-se o 
comprometimento da sociedade civil organizada com a definição e a construção do futuro do 
município. 
O conselho passou a ser gerido por representantes das entidades da sociedade civil 
organizada; com caráter deliberativo e consultivo em assuntos de desenvolvimento 
econômico; com estrutura para possibilitar o fórum de debates; com espaço para a elaboração 
de estudos e formulação de propostas de políticas públicas de desenvolvimento econômico. 
Os membros do conselho pertencem a diferentes setores da economia como comércio 
varejista, prestação de serviços, pequena indústria e de profissionais liberais. Na composição 
do Codem houve a junção de segmentos não empresariais como sindicatos de trabalhadores” 
Gini (2009, p. 10), universidades, entidades não governamentais e clubes de serviços, 
“arquitetos e urbanistas cada um contribuindo com a sua expertise” explica o entrevistado. 
Completados dez anos da implantação do Codem esse deliberou por fazer uma avaliação para 
verificar se a cidade idealizada para 2020 evoluiu ou se estava evoluindo no caminho 
desejado. Disto, resultou no documento Maringá 2030 formado por um conjunto de objetivos 
para o município, diretrizes orientadoras do processo e de estratégias de condução. E em 
2016, o Codem apresentou o projeto “Masterplan2 Metrópole Maringá 2047”, contendo um 
planejamento para quando a cidade completar 100 anos: 
 

O presidente do Codem, Luiz Fernando Ferraz, esteve ontem na Câmara 
Municipal para apresentar o relatório do projeto Maringá 2030. O texto foi 
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elaborado nas câmaras técnicas do Codem, com a participação de 315 pessoas e 
93 entidades representativas da sociedade maringaense. O projeto estabelece 
diretrizes para a cidade alcançar nos próximos 19 anos (SIMÕES, 2011, p.1). 
Prestes a ter a primeira fase concluída, o Projeto “Masterplan Metrópole Maringá 
2047” foi apresentado, nesta sexta-feira (dia 2), aos oito candidatos que disputam 
a prefeitura de Maringá. A apresentação foi em uma reunião na sede da Acim, 
gestora do projeto junto com o Codem (ACIM, 2016a, p.1). 
A Acim entende que é imprescindível que as gestões municipais se comprometam 
a adotar as diretrizes do planejamento. O prefeito Roberto Pupin assinou um 
convênio comprometendo-se a utilizar o plano socioeconômico para suporte de 
planos diretores. Espera-se que as próximas administrações municipais, dada a 
importância do projeto, façam o mesmo (ANUÁRIO DA ECONOMIA, 2016, p. 
43). 

 
De acordo com a literatura analisada, o Codem, tem participação ativa no controle político da 
cidade influenciando diretamente na formulação dos planos estratégicos da cidade que vieram 
a ser elaborados e nortearam as ações dos sucessivos gestores a partir da década de noventa” 
(FLEURY SILVA, 2015, p. 175). A atuação desse conselho tem representado uma força 
dirigente capaz de assumir o controle político da cidade, mesmo sem participar diretamente  
do processo eleitoral (GINI, 2007). 
Segundo Gini (2009), pode-se categorizar a atuação do conselho como de ordem: (1) técnica: 
coletar as ideias que emanam dos debates, realizar de estudos para organizá-las na forma de 
projeto ou ação e retornar para ver se realmente sintetiza os desejos da plenária (2) tática: que 
se refere à forma de abordagem, a forma como os temas das agendas são construídos e 
amarrados entre si, principalmente para que o cumprimento de um item force a execução de 
outros e (3) estratégica: está relacionada com a ação coletiva em si. Quem fala pelo Codem? 
Estrategicamente quem negocia? Como transformar as ideias em tema da agenda do 
executivo? Como elaborar e divulgar os documentos3 que apresentam e justificam 
asreivindicações? Como retratar a posição assumida pelo Executivo diante das demandas? 
Para evidenciar essa atuação o conselho estabelece os objetivos das propostas para o 
desenvolvimento econômico local e regional: 
 

Tornar-se uma cidade economicamente desenvolvida, com elevados níveis 
de emprego e riqueza e com renda mais equitativamente distribuída, com 
modelo econômico que garanta forte crescimento, ambiental e 
tecnologicamente sustentável e que tenha como fim último o 
desenvolvimento social, consolidando-a como centro de excelência em 
educação, em saúde, em infraestrutura logística e em desenvolvimento 
tecnológico, exportadora de tecnologia para o mundo e reconhecida como 
centro de comércio internacional. 

 
 
Para que os objetivos do Codem fossem alcançados fez-se necessário criar uma comissão de 
estudo, para organizar e sistematizar as ideias soltas que surgiam nas discussões das câmaras, 
buscar soluções ou alternativas para os problemas e então retornar o tema para o debate na 
respectiva câmara, de forma consolidada, para ver se a comissão tinha realmente absorvido os 
desejos dos membros das câmaras fala um entrevistado. 
Isto porque as câmaras representam o espaço onde surgem tanto as ideias, as demandas, as 
propostas de soluções e/ou alternativas para os problemas levantados com foco naquilo que se 
pensa representar o melhor para o município, como também os argumentos por aumentar ou 
garantir privilégios e apelos para a manutenção ou agregação de interesses. Muitas ideias 
eram novas e relevantes socialmente, outras eram replicação de ideias que deram resultado em 



533 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

533 

outros municípios. Nas entrevistas ficou registrado o depoimento de que era muito difícil 
escolher entre diversas alternativas, de modo que algumas ideias sobreviveram intactas, outras 
eram confrontadas e associadas em novas propostas, outras surgiram dos estudos que a 
comissão realizava. Tinha ainda aquelas propostas consideradas inviáveis que acabavam 
descartadas. 
A diretoria do Codem e seu comitê gestor eram os responsáveis pelo orquestramento das 
ideias que vingavam em diversos fóruns, meios de comunicação, site institucional, seminários 
e audiências públicas no sentido de sensibilizar os representantes das instituições públicas, 
demais associações e o público em geral para conseguir a sua aceitação comenta um dos 
entrevistados. O uso da persuasão acompanhado de indicadores que mostravam a realidade a 
ser mudada/melhorada eram frequentemente utilizados para ganhar mais adeptos. 
 
4.1 ESTRATÉGIA DE AÇÃO DO CODEM PARA UM TEMA FAZER PARTE DA 
FORMAÇÃO DA AGENDA 
 
Pelas entrevistas buscou-se entender as formas de atuação dessa entidade, composta por 
diferentes atores articulando temas de políticas públicas. Segundo um entrevistado, os 
representantes do Codem informaram que jamais iriam conseguir com que um tema entrasse 
na agenda somente porque era expectativa da comunidade e explica que: 
 

Propor e não propor não significa nada, dá na mesma, não sai do papel [...] 
Um político chegou a falar: quem foi eleito com mais de cem mil votos fui 
eu, porque vocês acham que podem intervir no meu governo [...] verificou-
se que levar ao legislativo ou executivo um tema, mesmo sendo a demanda 
de mais de duzentos e cinquenta entidades não era o caminho adequado 
para conseguir com que esse tema entrasse na agenda. Então como fazer 
com que o executivo comprasse a ideia? [...] Aí foi redefinida a estratégia 
de ação do Codem [...] Passaram a solicitar que representantes das diversas 
secretarias fossem participar das discussões. 

 
Assim, se o assunto era de crescimento e planejamento urbano, por exemplo, participaria um 
burocrata da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O presidente de honra seria o 
prefeito eleito. Assim, “todos os assuntos, todas as proposições nasciam em conjunto com a 
participação direta dos encarregados da execução para que eles sentissem que a ideia era 
também deles” fala um dos entrevistado. 
As ideias selecionadas associadas ao saber técnico e científico dos membros do conselho ou 
de consultarias contratadas eram apresentadas devidamente acompanhadas das alternativas a 
serem adotadas, com a definição do público alvo e a previsão dos benefícios a serem 
alcançados. “Tudo estrategicamente estudado com colaboração da expertise dos membros do 
conselho de acordo com a sua área de atuação [...]. Foi então que o Codem adquiriu força e 
conseguiu que várias das suas propostas entrassem na agenda [...] Foi um aprendizado [...]” 
enfatiza um entrevistado. 
Outra estratégia utilizada pelo conselho é a formação da opinião pública pela mídia com o uso 
de mensagens que tratam da relevância das ideias para alcançar seus objetivos e construir a 
sua imagem. Isto porque os quadros de notícias fazem com que os temas do discurso cheguem 
ao cidadão como é o caso da influência dos meios de comunicação de massa na cabeça do 
indivíduo. 
Pode-se perceber nas falas dos entrevistados que a discussão nesse espaço é permeada pela 
tensão e pelo conflito e caracterizam momentos e práticas que se diferenciam em sua eficácia 
democratizante conforme a maior ou menor proximidade entre os projetos políticos previstos 
pelo executivo local e sociedade civil. Segundo os depoimentos foi colocado que um limite 
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para o conselho é aliar as demandas da sociedade civil ali reunida com as propostas do 
governo eleito e outras vezes envolver-se em verdadeiros embates para conseguir a aprovação 
Apesar dos conflitos muitas propostas do conselho conseguiram entrar na agenda do governo 
conforme quadro 1: 

 
Esses temas entraram na agenda do executivo local e permanecem até hoje. O quadro 2 
apresenta um tema que permaneceu na agenda durante várias gestões, recebendo aporte 
financeiro do governo municipal, entretanto na gestão passada o governo resolveu não mais 
apoiar o projeto por considerá-lo muito arrojado para o município de Maringá. 
  

Quadro 01: Temas propostos pelo conselho que entraram na agenda 

1) Programa ISS Tecnológico4: O que é? Consiste em conceder benefícios fiscais para micro empresas 

prestadoras de serviços que realizarem investimentos para pesquisa e desenvolvimento tecnológico no 

Município de Maringá e se modernizarem investindo em software. Como surgiu a ideia? Curitiba e 

Londrina já desenvolviam esse projeto com sucesso. Os estudos técnicos realizados mostram que podia 

ser replicado em Maringá para manter e fortalecer as pequenas empresas de serviços incentivando a 

compra de equipamentos e dando mais recursos para elas crescerem e fomentarem os negócios das 

empresas de software que estão instaladas no município. Que necessidade motivou o programa? O setor 

de Tecnologia da Informação é significativo no município e a utilização de tecnologias locais visa 

promover a modernização e inovação de investimentos em pequenas empresas e o dinamismo nos dois 

setores. É uma forma de incentivar a geração de empregos, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 

de pequenas empresas. 

2) Prodem/empresa - Programa de Desenvolvimento Econômico de Maringá: O que é? Visa fomentar a 

expansão de empreendimentos já existentes e estimular a atração de novos empreendimentos no município 

de Maringá, com o fim primordial de gerar novos empregos e renda. Como surgiu a ideia? Para atrair 

investimentos no município e buscar uma contrapartida do município com a promoção de incentivos às 

empresas na aquisição de terrenos, isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto Sobre 

Serviços; executar infraestrutura primária em terrenos destinados à implantação dos empreendimentos. 

Que necessidade motivou o programa? Atrair investimentos para o município junto  as empresas 

interessadas em empreender que possam contribuir para alavancar a atividade econômica com a criação 

de novos empregos o que leva a melhorar os Indicadores de Qualidade de Vida com vistas a promover o 

desenvolvimento local sustentado. 

3) Incubadora Tecnológica de Maringá: O que é? A incubação consiste em dar condições às empresas para 

desenvolverem produtos, processos e serviços inovadores. Como surgiu a ideia? para dar apoio a empresas 

de base tecnológica como forma de facilitar a transferência de tecnologia, know-how, o desenvolvimento 

de produtos, processos ou serviços com emprego de tecnologias inovadoras. Que necessidade motivou o 
programa? A busca de promover o desenvolvimento Científico e Tecnológico do município pela criação 
de novas oportunidades de trabalho e a melhoria de desempenho dos negócios no nível local e regional. 

Estimular a geração de empreendimentos inovadores e promover e integração entre universidade, centros 

de pesquisas, empresas e a comunidade. 
Fonte: Documentos consultados e entrevistas realizadas 

 



535 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

535 

 
 
“Por meio do discurso do desenvolvimento e da retomada do crescimento, o conselho 
empreendeu uma forma de ação política que alcançou resultados significativos junto ao 
Executivo”, segundo Gini (2009, p. 3). Refere-se à elaboração e apresentação de uma agenda 
propositiva para os candidatos ao executivo em 2000, pontuando os anseios e as perspectivas 
do Codem. O documento intitulado “O que Maringá espera do novo governo”, tratava de um 
planejamento para políticas públicas de desenvolvimento econômico que presumia colocar a 
cidade na rota dos grandes investimentos e retomar o seu perfil de cidade próspera. O 
candidato do PT deu total atenção à agenda proposta Gini (2009). 
No documento Contribuições do Codem encontram-se mais de sessenta propostas e/ou ações 
discutidas e encaminhadas aos poderes constituídos como propostas de políticas no período de 
1997 a 2013. A origem das ideias propostas é muito dinâmica pode surgir de estudos de 
oportunidades desenvolvidos pela equipe técnica ou, como disse um entrevistado, da 
participação de um conselheiro em “algum evento de inovação, dentro ou fora do país, que 
vivenciou um case sobre leis de inovação municipal, fundos, ou leis de incentivos e traz a 
experiência para conselho”, ou de um conselheiro que participou: 

[..] de uma feira no setor do vestuário fora do Brasil e eventualmente viu uma 
questão urbanística que traz para o conselho e a equipe técnica vai investigar 
um pouco mais, depois vamos abrir a discussão, buscar contribuições entre os 
membros e o tema vai tomando corpo e pode evoluir em projeto, edital ou termo 
de referência. 

 
“Já ocorreu de muitas experiências trazidas pelos conselheiros serem apropriadas às questões 
que estavam sendo discutidas no momento e acabavam se materializando”, relatou a então 
secretaria executiva do Codem. Muitas soluções chegam para resolver problemas que já 
haviam sido levantados. Um problema não pode ser suscetível de dúvidas, tem que convencer 
a comunidade da sua importância e, portanto, para entrar na agenda precisa investir na 
argumentação. No quadro 3, acrescentam-se algumas outras propostas e o critério selecionado 
para apresentá-las foi a menção a elas por alguns dos entrevistados. 
  

Quadro 3: Propostas, Projetos, Ações e Contribuições do Codem 
 

Quadro 02: Tema proposto pelo conselho que entrou na agenda por determinado período de tempo 

Fonte: Documentos e entrevistas 

Parque Tecnológico de Maringá (TECNOPARQ) e Maringá Tecnópolis: O que é? Um condomínio 

tecnológico indutor para o desenvolvimento regional formado por empresas com a vocação tecnológica e 

inovadora cujas áreas são dedicadas às instalações industriais, laboratoriais, administrativas e de lazer com 

amplo foco em áreas verdes e na sustentabilidade. Os estudos contemplam a modelagem institucional e de 

gestão para a governança do empreendimento segundo um modelo inovador de parceria público-privada. 

Como surgiu a ideia? Das experiências de sucesso na implantação de parques tecnológicos de Saint Laurent, 

na região de Montreal e Quebec. Seriam alternativas para o desenvolvimento local, a geração de novos 

empregos, a criação de pequenas empresas, particularmente as de base tecnológica e a revitalização de 

economias locais, e evitar a fuga de talentos jovens da área de informática que se formam na universidade 

e faculdades locais. Que necessidade motivou o programa? Interpretando as propostas construídas para 

MARINGÁ 2020 sobre as políticas de desenvolvimento econômico a implantar identificou-se a necessidade 

da criação de um espaço que conseguisse reunir e articular ativos e equipamentos tecnológicos colocados 

em convivência com empresas de base tecnológica. A proximidade física a outras empresas e instituições, 

em particular universidades e centros de pesquisa, amplia as possibilidades de estabelecer cooperações. 

Assim, seria construída uma base técnica aglutinadora de 
pesquisadores e lideranças para participar e transferir conhecimento e tecnologia. 
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Contaminação do Subsolo, Lençol Freático e Córregos de Maringá por rejeitos primários foi uma 
proposta encaminhada aos poderes locais que culminou com a Audiência Pública e com a alteração de 
leis e códigos. Resultou na formulação e aprovação da Lei de Zoneamento Ecológico de Maringá. Esse 
estudo 
cumpriu parte da diretriz de desenvolvimento sustentável definida pelo Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Maringá, no documento Maringá 2020. 
Projeto do Agropólo para a Região da AMUSEP: visa a Integração Regional, Cadeias Produtivas 
Definidas, Integração Institucional, Inovação Tecnológica, Objetivos Comuns e Agente Catalisador que 
resultou na criação do Selo de Qualidade para Produtos Regionais; criação de um Serviço de Inspeção 
Regional - Sanidade; criação de curso técnico de nível médio em agronegócios, qualificação de mão de 
obra, com recursos do FAT, apoio institucional para as cadeias produtivas escolhidas; estímulo às 
Associações de Produtores e Incentivo a Criação de Outras; criação de Unidades Pilotos de Produção. 
Reciclagem de Embalagens de Agrotóxicos nas Propriedades Rurais. Estudo de caráter técnico e 
econômico, indicando a possibilidade de aproveitamento desse tipo de embalagem, criando, com isso, um 
maior interesse pelo seu recolhimento, armazenamento e destinação adequados. 
Apoio a Coopercicla: Viabilizou sua implantação. O projeto consistiu na realização de campanha para 
alocar recursos destinados ao financiamento da aquisição de carrinhos para equipar os catadores de lixo 
reciclável ligados à Cooperativa. 
Reflorestamento das Matas Ciliares. Iniciativa do CODEM, mas não logrou o êxito esperado, uma vez 
que dependia de articulação entre entidades públicas nos vários níveis de governo, o que deixou a desejar, 
principalmente em razão do pequeno interesse destas. 
Pólo da indústria têxtil e da confecção. Transformar a indústria de confecção local e regional, de 
indústria de roupa para indústria de moda. Maringá é um centro produtor de moda e, segundo o 
segmento, este ainda não sentiu o efeito China em suas atividades e, provavelmente, estará livre da 
concorrência meramente de 
preço. 
Organização do Sistema de Saúde de Maringá. O documento Maringá 2020 previa transformar a 
cidade num pólo de excelência em serviços de saúde. A proposta feita foi de um sistema com gestão 
unificada feita por uma Fundação Privada com participação pública e que envolvia todos os ativos 
públicos estaduais, municipais e, eventualmente, federais e filantrópicos. O projeto foi submetido à 
administração municipal para apreciação. Nesse ínterim houve alteração na administração municipal e a 
nova gestão entendeu que o 
modelo proposto não atendia à sua proposta de gestão municipal. 
Fonte: Codem (2016). 

 
Adiciona-se que a própria aprovação no legislativo da criação do Codem, como entidade 
articuladora de interesses entre a sociedade civil organizada e as instituições políticas locais é 
um tema que entrou na agenda em 1997 e tem se mantido a dezessete anos. Foi uma ideia 
incubada no nível local. No site institucional estão relatados alguns desdobramentos das ações 
do Codem, além daquelas citadas nos quadros 1 a 3, que são (1) as inúmeras comitivas de 
associações, representantes da sociedade civil e governamental que vem ao município de 
Maringá para conhecer essa experiência de participação para replicar5 nos moldes de projetos 
estratégicos de futuro e (2) as viagens dos diretores a convite de outros municípios ou capitais 
para realizar palestras sobre a forma de organização e coordenação da entidade. 
Nas propostas do Codem contata-se (a) a articulação das ideias para compor a agenda de 
políticas locais com objetivos claros de desenvolvimento socioeconômico ligado ao ramo 
tecnológico, (b) metas de inovação, (c) diagnóstico de oportunidades de mercado (d) o 
envolvimento dos poderes públicos legalmente instituídos no município na atração de 
determinado benefício para uma região específica da cidade e (e) a articulação com outros 
atores, como investidores imobiliários e universidades. 
Esses resultados, por um lado fazem com que, mais do que apenas um receptáculo, o 
município torna-se o catalisador do desenvolvimento de um polo tecnológico inovador, tanto 
pela economia tecnológica, quanto pela recuperação de um contexto urbano. Por outro lado, 
nota-se o fortalecimento e empoderamento da classe empresarial no nível local. Entretanto, de 
forma indireta a sociedade é beneficiada quando o cunho dessas propostas é incentivar a 
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geração de empregos, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico das empresas estabelecidas 
no município. 
Para confrontar se as realizações divulgadas nas publicações locais e no site do Codem 
estavam presentes nos planos de governo foi efetuado levantamento no Plano Pluri Anual 
(PPA) de 2002 a 2017 do município de Maringá. Pode-se constatar: 
Na função (22) indústria, sub função (661) Promoção Industrial consta a ação (0006.13) 
Implantação do Parque Tecnológico de Maringá – Tecnoparq no valor de R$ 3.532.000,00. 
Na função (22) indústria, sub função (661) Promoção Industrial consta a ação (0006.14) 
Infraestrutura para parques e áreas industriais no valor de R$ 5.523.218,00. Na ação (0006.13) 
Implantação do parque tecnológico de Maringá, Tecnoparq, no valor de R$ 151.000,00. 
Quanto ao Programa ISS Tecnológico e Prodem nada aparece no PPA, contudo é uma 
realidade uma vez que existem leis municipais que regulamentam e os programas estão em 
andamento, conforme entrevista com diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
Na composição do conselho analisado, constatou-se a forte presença de empresários e também 
de pesquisadores vinculados à academia e consultorias contratadas. O suporte da academia e 
das consultorias é conceber mecanismos de coordenação de estudos, de reunir informações 
para dar suporte no levantamento do problema, identificar os benefícios para a sociedade e 
prover com argumentos que unifiquem as suas decisões. Para os empresários o apoio 
especializado permite o enfrentamento dos obstáculos inerentes à situação econômica, social e 
política, em ação conjunta. Atuando em conjunto tem maior probabilidade de sucesso na 
articulação com os poderes constituídos, além de firmar os elementos democráticos de 
participação. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com o olhar voltado para a realidade local procurou-se identificar se a sociedade civil 
organizada do município de Maringá tem instrumentos para articular com políticos e 
burocratas temas tidos como preocupações com o desenvolvimento do município. Concluiu-se 
que os conselhos gestores podem ser esses instrumentos. Foi definido, então, como objeto 
empírico da pesquisa, o Codem, conselho idealizado por representantes da sociedade civil 
organizada que tem desenvolvido atividades para pensar o município no longo prazo. 
Pode-se dizer que a própria criação do conselho foi propiciada pela conjuntura econômica e 
política favorável para um problema entrar na agenda e trouxe novos atores com poder 
político de atuação junto aos poderes legalmente instituídos alcançando sucesso em lutar pelas 
suas demandas em um grupo que compartilha das mesmas questões. 
Como desafios na proposição de temas para a agenda de políticas públicas está o conflito e a 
disputa permanente por espaço para elencar temas e prioridades que emergem das discussões 
entre os conselheiros das câmaras técnicas mostraram as entrevistas. 
Contudo, o limite de atuação do conselho está na tentativa do executivo local em fazer 
prevalecer as suas próprias propostas de governo. A tensão e conflito nas negociações entre os 
atores estão presentes na fala dos entrevistados. As negociações para a aprovação de 
determinados temas podem levar meses até gestões, quando da mudança de prefeito. Pode-se 
concluir como limite de atuação do conselho a presença dos atores estatais na sua 
composição, por outro lado, somente trazendo esses atores a participar das ideias é que se 
consegue a aprovação de temas para a agenda. 
Entretanto, a pesquisa mostrou que para um tema fazer parte da agenda-setting a relevância é 
a condição inicial para caracterizar a necessidade de priorizar um problema. A relevância de 
um assunto e o sentimento de que um tema tem relevância para a comunidade nasce de muitas 
formas. Uma delas é trabalhar para compreender a realidade social e mostrar como o tema é 
importante. Os principais desafios para o avanço efetivo de uma participação que pretende 
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ampliar e melhorar os resultados das políticas públicas é o pensar no coletivo em defesa dos 
interesses sociais. 
Foram desenvolvidos saberes no Codem que conseguiram construir uma consciência coletiva 
sobre o problema e esse passa a ser um fator poderoso e determinante para a definição da 
agenda. Esse é um conselho que adquiriu poder político nas questões econômicas locais. Os 
conselheiros vão para as reuniões munidos de argumentos técnicos e científicos 
fundamentados por dados, gráficos, tabelas no sentido de defender um tema na plenária e 
apesar disso, o grande desafio que se percebeu pelas entrevistas é a construção do consenso. 
Algumas vezes com sucesso outras não, conforme relação de ações não concretizadas no 
quadro 2 e 3 como se pretendia. 
O cenário de análise limitou-se a discorrer sobre a problemática da pesquisa quanto às ações 
empreendidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá para influenciar a 
agenda formal de políticas públicas junto ao governo do Município de Maringá. Para 
responder ao problema de pesquisa apresentou-se as inúmeras ações e algumas inseridas no 
PPA conforme apresentado no texto, que aqui se caracterizou com o alcance desse conselho 
na proposição de temas para a agenda de políticas públicas. 
Como alcance do conselho analisado está a ação de intervir quando os poderes públicos 
legalmente instituídos não dão conta das políticas públicas de desenvolvimento econômico, 
entendidas como prioritárias no nível local. Essa intervenção dos representantes da sociedade 
civil organizada que participam do Codem é no sentido de agir politicamente na busca de 
soluções apropriadas para resolvê-lo, algumas vezes com sucesso, outras nem tanto. Como 
alcance registram-se, também, os resultados da entidade no levantamento de problemas e a 
estratégia de conscientizar a opinião pública para a importância de buscar soluções para os 
temas que despontam. 
Destaca-se como alcance que o conselho possui força política e econômica perante várias 
gestões do governo municipal independente de partido. Esse poder político significa trabalho 
em parceria na área econômica e de desenvolvimento com todos os prefeitos. “O Codem tem 
a disposição pessoal técnico e qualificado que pensa projetos de desenvolvimento para a 
cidade” no longo prazo diz um entrevistado. 
É exemplo de uma ação local que tem se mostrado capaz de dar uma resposta para as questões 
da sociedade civil organizada e o poder público favorecendo a complementariedade, a 
transversalidade e a integração entre as instâncias da democracia representativa, participativa 
e direta, além de fortalecer a capacidade do cidadão de exercerem a accountability. 
Políticos e burocratas são atores que tem uma atuação mais influente na definição da agenda 
por participar intensamente dos fluxos de problemas e de política e, portanto são responsáveis 
pela criação das oportunidades de acesso à agenda governamental. Contudo, não se pode 
ignorar o alcance dessa categoria de atores reunidos sob a capa de conselho que também são 
determinantes na escolha de alternativas, atuando principalmente sobre a agenda de decisão, 
com ideias, propostas, estudos e projetos. 
É uma iniciativa pioneira no município de Maringá e dá conta estabelecer uma mesa de 
diálogo, mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade 
civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar 
conflitos sociais. 
Pela análise dos dados pode-se concluir que grandes transformações produtivas no município 
de Maringá apoiaram-se na intervenção política do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Maringá nos temas da agenda e a sua presença é forte nas decisões econômicas tomadas 
pelo setor público. 
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RESUMO 
 
 

 
 
O estudo de caso aqui proposto tem como objetivo relatar sobre a experiência da aplicação de 
uma metodologia intervencionista chamada MEDIATTA que propõe o estímulo ao 
desenvolvimento de modelos e soluções para casos reais para estudantes em formação escolar. O 
lócus de implementação da metodologia intervencionista se deu em duas turmas de quarto ano 
de um curso de graduação em Administração, tendo como protagonistas jovens estudantes 
matriculados numa disciplina de Recursos Humanos. A MEDIATTA é baseada em conceitos e 
métodos transpostos de autores da Teoria da Atividade Histórico-Cultural e, neste caso, 
operacionalizada em três fases: 1- Questionamento, 2 – Análise histórica e empírica e 3 – 
Modelação. A criação de modelos reais de solução de problemas em gestão de pessoas para 
empresas também reais é uma forma de estimular e potencializar a capacidade de articulação dos 
conhecimentos do estudante, valorizando o acumulado de seus outros saberes por meio da 
mediação de ações específicas e focadas para a concretização de etapas que conduzem ao 
aprendizado de conhecimentos demandados na formação escolar, porém, mais do que isso, a 
valorização do profissional em desenvolvimento, um futuro empreendedor. Para isso, a 
metodologia MEDIATTA parte dos recursos disponíveis e das capacidades, conhecimentos e 
habilidades que os alunos já dominam para propor a criação de ferramentas e soluções 
inovadoras, por isso pode se dizer que há uma relação com a abordagem effectuation de 
empreendedorismo. 
 
Palavras-chave: Ensino e Pesquisa em Administração. Metodologia Intervencionista. 
Empreendedorismo Jovem. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Ao se valorizar o empreendedorismo jovem como uma alternativa para o desenvolvimento 
das economias, bem como uma possibilidade de enfrentamento às crises da falta de emprego 
cabe um questionamento: é a finalização do curso de graduação o momento de se considerar o 
jovem estar preparado para empreender? Alguns diriam que sim, oficialmente o conjunto de 
conhecimentos necessários para um indivíduo ser considerado pronto para o mercado de 
trabalho só ocorreria na integralização das disciplinas oferecidas pelo curso. Outros diriam 
que o espaço de ensino aprendizagem da universidade é apenas um dos ambientes de 
formação do empreendedorismo jovem, portanto não sendo o cumprimento de disciplinas que 
garantiria ao estudante a sua prontidão para o momento de empreender. 
O título deste trabalho faz a alusão à necessidade de que os sujeitos envolvidos no processo 
formação escolar atualizem a dinâmica do ensino-aprendizagem. Assim como nas chamadas 
públicas da indústria automobilística, a metáfora faz uso dos termos test-drive, ferramenta e 
acelerar como se pudesse indicar que algumas mudanças se fazem necessárias para que a 
direção e o sentido da formação superior contemplem outras atualizações/mecanismos para 
potencializar outras formas de concretizar o ensino de uma profissão. 
A educação no ensino superior não é mais algo distante da realidade dos jovens, ao contrário, 
é pré-requisito para ingresso nas mais diversas áreas de atuação no mercado de trabalho e na 
conquista de uma profissão. A maneira que o mercado de trabalho, as organizações, as 
relações de trabalho, as relações de consumo e a interação com o cliente se modernizam e se 
alteram, é necessário que o ensino superior também se modifique. Porém, cabe aqui 
questionar, será que é isso o que é visto na educação superior atualmente, ou a atuação 
docente ainda segue o que Paulo Freire denominou de educação bancária? 
A educação bancária para Freire (2005) consiste em um sistema de depósito, em que o aluno é 
‘preenchido’ com os conhecimentos do professor, este sendo categorizado como o único 
capaz de ensinar. Freire em suas ideias aponta para um rompimento desse conceito, buscando 
ampliar o protagonismo, o senso crítico e a capacidade de ação dos próprios educandos, em 
um movimento que parte daquilo que já é conhecido pelo indivíduo. 
Potencializar a sala de aula como espaço de desenvolvimento do jovem é papel do professor, 
instigar e incentivar a inovação e criatividade, bem como proporcionar meios para que o aluno 
experimente e vivencie, são mecanismos que facilitam o processo de ensino e aprendizagem e 
trazem nova dinâmica à educação (Dewey, 1971). 
Inovar e criar, fazer de forma diferente produtos, serviços, atividades, práticas de ensino são 
também formas de empreender. O empreendedor tem por característica atuar na busca de 
inovação ou melhoria de algo que já vem sendo feito. O termo effectuation como uma 
abordagem para o Empreendedorismo, considera que ambientes que não são preditivos 
facilitam a inovação e produzem novas formas de pensar e agir. Dessa forma, ao empreender 
novas formas de ensino e aprendizagem, ocorre também inovação. 
A inserção de uma nova metodologia de ensino aplicada à graduação em administração, na 
qual os alunos têm a possibilidade de participar, criar, propor e elaborar soluções para 
problemas e conflitos organizacionais é o que é proposto neste artigo. 
Com a utilização de uma ferramenta teórico-metodológica intervencionista para 
aprendizagem, apoiada em um ciclo de três fases (mapeamento da situação, análise da 
situação, elaboração de um modelo), em que os alunos atuam na solução de problemas 
organizacionais na gestão de Recursos Humanos, podendo assim ter uma aproximação do 
mercado de trabalho e da gestão de organizações, é desenvolvida a pesquisa, objeto deste 
artigo. 
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Para aplicação dessa metodologia de ensino propôs-se que duas turmas pertencentes ao quarto 
ano de um curso de graduação buscasse resolver os problemas específicos de empresas 
selecionadas pela equipe de facilitadores, composta pelo professor da o terceiro semestre da 
disciplina de administração de recursos humanos e, dois discentes de um programa de pós 
graduação em nível de mestrado em Administração. Para tanto, no início do semestre, a 
equipe buscou estruturar um cronograma para atividades, sistema de avaliação, bem como 
definição de estratégias para amparar os alunos no processo de buscar respostas para as 
demandas organizacionais que lhes foram confiadas por cada gestor ou empresário 
responsável. 
Este trabalho foi construído por meio desta introdução, em seguida pelo capítulo que discorre 
sobre a temática do empreendedorismo e inovação na educação. No capítulo três é 
apresentado o caso usado para avaliar a eficácia dessa nova metodologia de ensino, bem como 
um aprofundamento sobre a base teórica que lhe dá sustentação, posteriormente, no capítulo 
quatro, a metodologia de ensino proposta é apresentada detalhadamente. Já o capítulo cinco os 
autores apresentam os principais resultados obtidos com a aplicação da metodologia, e por 
fim, nas considerações finais, buscou-se expressar pontos importantes sobre o 
desenvolvimento e aplicação da metodologia, bem como indicações para futuras tentativas. 
 
 
2 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
 
O Empreendedorismo está relacionado a empreender, desenvolver, criar um empreendimento, 
mudá-lo, melhorá-lo, bem como criar novas maneiras de executar práticas antigas. Segundo 
Filion (1999), o termo “empreendedorismo” tem conotação prática, mas também implica 
atitudes e ideias. Significa produzir algo novo, ou desenvolver novas e diferentes maneiras de 
realizar o que vem sendo feito. 
Muito se tem discutido sobre Empreendedorismo, e nas pesquisas realizadas nas duas últimas 
décadas, surgiram diversas abordagens para o tema, com as descritas por Sarasvathy como 
causation e effectuation (Faia, Rosa e Machado, 2014). A abordagem causation está baseada 
no planejamento e na análise, enquanto que a abordagem effectuation refere-se a estratégias 
emergentes e não preditivas. 
Os processos causais (causa) são direcionados para situações conhecidas, já os processos 
effectuais (efeito) são melhores utilizados na exploração de contingências. Dessa forma, na 
abordagem causal, a oportunidade é gerada a partir de uma análise profunda da informação e, 
na abordagem effectual, o produto final é imprevisível, e a partir das incertezas, decisões 
serão tomadas pelos empreendedores de maneira diferente das usualmente utilizadas, o que 
contraria a lógica causal que utiliza-se de modelos tradicionais e racionais. Assim, a lógica 
effectual está relacionada em aproveitar oportunidades em mercados que possuam nível de 
incerteza elevado “favorecendo um processo experimental e um aprendizado interativo que 
permitem ao empreendedor descobrir informações sobre o futuro, considerando o ambiente 
como dinâmico, não linear, sendo o futuro desconhecido e não mensurável. (Faia, Rosa e 
Machado, 2014 apud Fisher, 2012) 
Nesse ambiente descrito como repleto de incertezas é fundamental a figura do empreendedor. 
Para Drucker (1999), os empreendedores são pessoas que inovam. A inovação é o instrumento 
específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma 
oportunidade para um negócio ou serviço diferente. Dessa maneira, o termo empreendedor 
veio a ser utilizado para identificar pessoas que estimularam o progresso econômico, 
encontrando maneiras novas e melhores de realizar atividades, produtos ou serviços. 
No ambiente educacional não é diferente. Empreendedor é aquele cujo objetivo é direcionar 
esforços para que o novo aconteça, também no processo de educação. Gerar e viabilizar 
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condições favoráveis para que a criatividade ocorra, sendo a criatividade primordial para que 
novas formas de pensar e agir aconteçam, não só no ambiente organizacional, mas também no 
ensino. De acordo com Bessant e Tidd (2009, p. 60): 
 

A criatividade é a criação e a comunicação de novas conexões importantes 
de novas conexões importantes que nos permitem pensar em muitas 
possibilidades, experimentar formas variadas e utilizar diferentes pontos de 
vista; que nos permitem pensar em possibilidades novas e incomuns; e que 
nos leva a gerar e selecionar alternativas. Essas novas conexões e 
possibilidades devem resultar em algo valioso para o indivíduo e o grupo, 
para a empresa ou sociedade. 

 
Foi no sentido de buscar inovação e criatividade, como nova forma de se tratar o ensino que a 
metodologia de ensino apresentada neste artigo foi construída. Paulo Freire (2011) entende 
que a educação é uma das práticas sociais capaz de projetar mudanças na vida das pessoas. A 
educação, para isso, não pode ser um processo de conformação, mas um processo de 
questionamentos, cuja essência é a procura pela escrita da história por parte daquele que 
aprende, não só a escrita da história em si, mas de sua própria condição de sujeito histórico 
que tem um papel a desenvolver (Freire, 2005). 
Dewey (1971) considerava que a educação tradicional, seguindo o esquema de imposição de 
cima para baixo, e de fora para dentro, carregava padrões e métodos de adultos para crianças, 
que ainda não possuíam maturidade de entendimento, havendo um abismo entre professores e 
alunos. No qual professores buscavam ensinar um produto acabado e não a construção do 
conhecimento, como se estivesse ensinando algo estático. 
A experiência da educação não deveria ser algo enfadonho, que levasse ao automatismo, 
inibindo a capacidade de julgar e agir inteligentemente do indivíduo, mas que despertasse a 
curiosidade e a criatividade, não se preocupando somente em inserir atividades que levassem 
a simples experiência, mas que tivessem experiências de qualidade, que trouxessem 
enriquecimento, mobilizasse o seu esforço e, assim, o preparasse para experiências futuras. 
No seu conceito de experiência e nas atividades realizadas em seu laboratório, Dewey (1971) 
acreditava que a inserção de atividades dramáticas e jogos possibilitam ao jovem e a criança 
momentos de experimentação que facilitam o processo de aprendizado, criatividade e traziam 
nova dinâmica à educação. 
Buscando inserir elementos de criatividade e inovação no ensino, trazendo práticas que 
permitissem aos alunos um processo de experimentação, é que foi desenvolvida a 
metodologia de ensino tratada neste artigo. 
No item a seguir, descrevemos o caso de ensino realizado em uma universidade estadual de 
ensino superior. 
 
2.1 O CASO DE ENSINO 
 
A metodologia de ensino foi realizada com duas turmas de alunos do quarto ano do curso de 
Administração, de uma universidade estadual de ensino. O professor da disciplina contando 
com o suporte de dois alunos de curso de pós-graduação em nível de Mestrado buscou 
promover uma aproximação dos alunos com o ambiente organizacional, possibilitando que 
alunos ainda em fase de formação, tivessem um contato com empresas, vivenciando, 
conhecendo a rotina, a gestão das organizações que atuam no mercado. 
A busca dos parceiros ocorreu entre os meses de fevereiro e março/2018, onde foi efetuado 
contato com gestores de empresas para que pudesse ser informado sobre a proposta da 
metodologia, em que os alunos de graduação iriam atuar na solução de problemas de Recursos 
Humanos. Os temas a serem tratados foram demonstrados aos gestores e, cada gestor fez a 
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opção por um tema a ser trabalhado pelos alunos. Os temas estão descritos no quadro 1. 
 Após firmada a parceria com as empresas, foi apresentado para os alunos em sala de aula 
quais os temas e empresas seriam trabalhados no semestre letivo. 
 
Quadro 1: Temas para projeto “Soluções em Recursos Humanos para casos reais” 

Fonte: os autores, 2018. 
 
As empresas selecionadas variaram de pequeno a grande porte, possuindo áreas de atuação 
diversas e compostas por quadro de funcionários distintos. O quadro 2 traz uma breve 
representação das empresas. 
 
Quadro 2: Descrição das empresas participantes 
Fonte: os autores, 2018. 

  
As equipes de trabalho foram constituídas por meio de sorteio. Tanto equipe quanto empresa 
não foram livremente escolhidas pelos alunos, pois era importante que os alunos entendessem 
que no ambiente organizacional não é possível escolher com quais pessoas iremos trabalhar; 
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assim já estariam exercitando a busca de convivência com pessoas que não são os seus 
parceiros habituais, como também ocorre no ambiente organizacional. 
Na sequência serão descritos como a metodologia de ensino foi construída, sendo que o tópico 
3 apresenta a base teórica utilizada para a metodologia. 
 
 
3 BASE TEÓRICA: A FERRAMENTA MEDIATA 
 
A ferramenta MEDIATTA (Metodologias Intervencionistas para Aprendizagem 
Transformativa), utiliza as Metodologias Intervencionistas como base metodológica e, tem 
como base teórica para suas pesquisas a Teoria da Atividade Histórico-Cultural, que é uma 
teoria de origem russa, cuja gênese está situada nos trabalhos de Vygotsky. 
Porém antes de evidenciarmos o conceito de Metodologia Intervencionista, utilizada pela 
MEDIATTA, cabe uma breve apresentação da Teoria da Atividade Histórico-Cultural. 
 
 
3.1 TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO CULTURAL 
 
Na Teoria da Atividade Histórico-Cultural, Vygotsky é considerado o precursor, 
desenvolvendo pesquisas e estudos entre os anos 1910 até 1930. A partir de 1930 Leontiev, 
que era um dos discípulos de Vygotsky, deu sequência aos estudos. Na atualidade, vários 
pesquisadores em diversos países, continuam avançando nas pesquisas da Teoria da 
Atividade, sendo Engeström, um dos pesquisadores mais conhecidos. As fontes de pesquisa 
iniciais da Teoria da Atividade, foram na área da Psicologia e Educação, vindo a ser utilizada 
nas últimas décadas também pelo campo de pesquisa dos Estudos Organizacionais. 
(Cassandre & Pereira-Querol, 2014). 
Vygotsky desenvolveu ao longo de seu trabalho alguns conceitos-chave: Mediação, Zona de 
Desenvolvimento Proximal e Estimulação Dupla. No conceito de mediação, Vygotsky, 
entendia que o homem se comunica, se relaciona com o ambiente por meio de objetos, 
artefatos, até mesmo signos (símbolos, escrita, números), criados pela sociedade ao longo de 
sua existência humana. Assim há a internalização desses signos que foram e são produzidos 
culturalmente, tendo sua raiz na sociedade, por meio dessa internalização dos signos ocorre o 
aprendizado (Freitas, 2004). 
Ainda no que se refere ao processo de aprendizagem, Vygotsky, traz outro conceito 
denominado de Zona do Desenvolvimento Proximal (ZPD), que no entendimento de Freitas 
(2004), Vygotsky (1984, p. 97), assim definia “Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por intermédio da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes”. Para Engeström (2000, p. 157) no ambiente organizacional a ZPD é uma área entre: 
 

... as ações incorporadas na atividade atual com suas raízes históricas e 
contradições, e a atividade prevista, em que as contradições estão expansivamente 
resolvidas, e a atividade prevista em que as contradições levaram à contração e 
destruição de oportunidades. 

 
Vygotsky (1989), trabalhou também a Estimulação Dupla, que de acordo com as experiências 
realizadas pelo autor, tanto crianças, quanto adultos, são submetidos a execução de uma tarefa 
  
ou solução de um problema que estão além de suas capacidades no momento, não podendo 
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ser resolvidas com as habilidades que possui. Como estímulo é então colocado junto à criança 
/ adulto um objeto neutro, que normalmente é incorporado na atividade na busca de soluções, 
passando de objeto neutro para signo, permitindo que ocorra uma mudança na atividade. Para 
Vygotsky, o aprendizado do indivíduo é um processo mediado, pela interação dele/dela com o 
mundo exterior, por meio dos artefatos, objetos e signos. 
Leontiev deu seguimento nos estudos na Teoria da Atividade e avançou nos conceitos, 
entendendo que as ações do indivíduo não podem ser consideradas puramente mecânicas ou 
individuais, mas sim reflexivas e devem considerar o coletivo. Leontiev expande o conceito 
da ação da perspectiva individual para coletiva. O autor entende que as ações estão atreladas à 
um objetivo, que está intimamente relacionado à ação que o indivíduo executará, assim a ação 
está ligada a atividade. 
Ao mesmo tempo em que diversos pesquisadores fortaleceram e ampliaram os estudos em 
torno da Teoria da Atividade, Engeström amplia o conceito de Vygotsky e incorpora 
elementos da sociedade e das organizações, não se atendo somente nas ações individuais ou 
nas ações coletivas com um objetivo em comum, mas incluindo outros elementos sociais, 
históricos, culturais. Ademais, de “sujeito” e “objeto”, há a inclusão de mediadores (além de 
artefatos e signos), como regras, divisão do trabalho e comunidade, bem como fatores de 
consumo, produção, distribuição e troca, desenvolvendo assim o Sistema de Atividade. 
(Pereira-Querol, Cassandre & Bulgacov, 2014) 
 
Figura 1: Representação do Sistema de Atividade segundo Engeström 

 
Fonte: elaborado pelos autores, adaptado de Center for Activity Theory and Developmental 
Work Research, 2003. 
 
Após uma breve apresentação da Teoria da Atividade Histórico-Cultural, trataremos sobre as 
Metodologias Intervencionistas. 
 
3.2 METODOLOGIAS INTERVENCIONISTAS 
 
As Metodologias Intervencionistas têm como base teórica a Teoria da Atividade Histórico- 
Cultural, e as pesquisas que a utilizam têm o princípio de valorizar a produção de 
conhecimento, favorecendo novos atores no processo que sejam também corresponsáveis na 
condução e na construção do conhecimento coletivo. (Cassandre & Godoi, 2013) 
  
A Metodologia Intervencionista tem a capacidade de promover o diálogo e auxiliar no 
encontro de soluções que estão dentro da própria organização, ela não tem o poder de dar a 
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resposta, de prescrever maneiras de execução, mas sim de indicar, de orientar, de auxiliar a 
descoberta de caminhos e possibilidades que os próprios atores organizacionais encontrarão. 
 
A palavra intervenção pode ter como significado a ação de intervir, mediar ou interceder. 
Também é possível ser empregada em vários contextos, como, por exemplo, na Medicina, 
numa intervenção cirúrgica; na atividade policial, numa atuação no sentido de cessar ou 
paralisar uma ação rebelde; ou mesmo na área de negócios, na chamada “intervenção 
profissional” ou também chamada de “consultoria”, com o intuito de modificar, melhorar ou 
mudar uma dada atividade. (Cassandre e Pereira-Querol, 2014, p. 17) 
 
Para viabilizar a execução das metodologias intervencionistas, o pesquisador / 
intervencionista tem um papel fundamental na condução dos trabalhos e pesquisas, sendo este 
um facilitador no processo de pesquisa, devendo atuar de maneira proativa, mantendo um 
diálogo constante com as pessoas que pertencem à organização e participam da intervenção. 
(Cassandre & Godoi, 2013) 
Uma das metodologias intervencionistas é o Laboratório de Mudança (LM), que de acordo 
com Engeström, consiste na intermediação para a solução de um problema junto à um grupo. 
Inicia-se com a fase de levantamento de dados, também chamada de “Espelho”, onde o 
pesquisador levanta dados da organização e tenta identificar o problema, fazendo anotações 
em diários de campo, realizando entrevistas, observações participantes e não participantes, 
gravações de áudio e vídeo. (Lemos, Pereira-Querol & Almeida, 2013) 
O LM se propõe a atuação em sete fases, conforme a figura 2: 
 
Figura 2: Representação do Laboratório de Mudança e suas fases 

 
Fonte: Santos, 2017, p. 87 
  
Para a metodologia de ensino descrita neste artigo, foi efetuada até a fase 3 do Laboratório, 
assim descritas: 
1) Mapeamento da Situação (Dados-Espelho): iniciando com o reconhecimento dos 
sujeitos de que é necessário efetuar mudanças na atividade de trabalho; 
2) Análise da Situação (Sistema de Atividade do passado e do presente): análise do 
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passado para revisar como efetuavam as atividades, e reflexão quanto ao presente, 
identificando os problemas e contradições que geram dificuldades atualmente; 
3) Criação de um novo modelo: os sujeitos pensam a atividade “ideal” desejada para o 
futuro. Tendo em vista ser recente a utilização de Metodologias Intervencionistas no Brasil, 
no campo da Administração, apresentamos no tópico a seguir experiências já realizadas. 
 
3.3 EXPERIÊNCIAS EMPÍRICAS ANTERIORES 
 
No Brasil a transposição das metodologias intervencionistas para o campo da Administração e 
Estudos Organizacionais são propostos por Pereira-Querol, Jackson-Filho e Cassandre (2011); 
Cassandre, Pereira-Querol e Bulgacov (2012) e, mais recentemente nas pesquisas de mestrado 
de Maurício Donavan Rodrigues Paniza (2016) e Viviani Teodoro dos Santos (2017), que 
metodologicamente trabalharam com as metodologias intervencionistas, sendo o Laboratório 
de Mudança e uma metodologia Trans/Formativa (inspirada no Laboratório de Mudança), 
respectivamente. 
Cassandre e Pereira-Querol (2014), consideram que as pesquisas empíricas com metodologias 
intervencionistas na área da Administração no Brasil ainda são incipientes, sendo necessário a 
efetivação de tais pesquisas que viabilizem avaliar o seu uso efetivo e a possibilidade de 
produção de conhecimento e aprendizado específicos para cada organização. 
 

Compreende-se que as propostas de Metodologias Intervencionistas possuem 
em seu escopo uma composição teórico-metodológica capaz de pensar a 
organização como um fenômeno histórico, complexo, concreto, em 
movimento e dialético, rompendo-se, assim, com leituras formais, 
prescritivas e abstratas do fenômeno organizacional (Cassandre & Pereira-
Querol, 2014, p. 31). 

 
É possível ver a utilização do LM na pesquisa de dissertação de mestrado de Maurício 
Donavan Rodrigues Paniza, com título de “Aprendizagem Organizacional sob a perspectiva 
da Teoria da Atividade Histórico-Cultural: uma intervenção do Laboratório de Mudança na 
gestão de resíduos em um hospital-escola”, sendo a pesquisa realizada entre os anos de 2013 a 
2016, onde houve a implementação da ferramenta modelada pelo grupo por intermédio das 
reuniões/sessões do Laboratório de Mudança. (Paniza, 2016), em que se buscou solucionar 
um problema na gestão de resíduos contaminados do hospital, contribuindo para a redução de 
despesas financeiras e o risco de infecção. 
Outra metodologia intervencionista utilizada foi a Intervenção Trans/Formativa, baseada no 
Laboratório de Mudança, intitulada de “Intervenção Trans/Formativa: construindo e 
implementando uma ferramenta para a Aprendizagem Organizacional baseada na Teoria da 
Atividade Histórico-Cultural e na Psicologia da Libertação” de autoria de Viviani Teodoro 
dos Santos (2017). Tal pesquisa foi realizada até a fase 3 do ciclo, ou seja, a construção de um 
modelo que auxiliasse na solução do problema tratado, porém cabendo à organização a 
decisão de implementação ou não do modelo sugerido. Nessa pesquisa houve a busca de 
padronização e sustentabilidade no processo de limpeza, executado por uma empresa 
terceirizada. 
Buscando esses trabalhados como referência, foi possível projetar uma metodologia de ensino 
que tornasse o aluno de graduação em Administração um proponente de resoluções para 
problemas encontrados na gestão de recursos humanos de organizações em atividade no 
mercado. A metodologia criada será explicada no próximo capítulo, contudo é importante 
ressaltar que o protagonismo no desenvolvimento intelectual/cognitivo desses alunos exigiu 
que parte da responsabilidade do processo de aprendizagem fosse transferida, tornando-os 
mais responsáveis e auto afirmativos, sendo papel da equipe de provocares auxiliar a 
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conquista dessa confiança pessoal. 
 
4 AS FASES DO CASO: METODOLOGIA 
 
Para operacionalização da metodologia formaram-se equipes de e 5 alunos que atenderam às 
demandas de organizações previamente escolhidas, de tamanhos, faturamentos, número de 
funcionários e problemas variados. 
A metodologia proposta para a disciplina de Recursos Humanos foi estruturada por meio de 
cinco fases, sendo elas: diálogos, preparação, questionamento, análise e construção do novo 
modelo. 
A fase de diálogos teve como objetivo a elaboração do projeto de intervenção para 
conhecimento e aprovação da organização. Para isso foi criado um plano temático, bem como 
uma proposta prévia em que esses temas (quadro 1) eram apresentados bem como a 
metodologia em planos gerais poderia ser apreciada por parte dos gestores das organizações. 
Essa fase se deu em período anterior ao início das aulas, compreendendo cerca de vinte dias, 
em que diversas empresas foram contatadas e visitadas. As visitas possibilitaram maior 
aproximação com os gestores responsáveis, facilitando a apresentação da proposta de 
intervenção e a escolha da temática a ser desenvolvida pela equipe de alunos. 
Nove organizações aderiram à proposta intervencionista. Para tanto, solicitou-se que cada 
uma delas gravassem um vídeo aos alunos apresentando a empresa e a temática, além de fotos 
das fachadas e do interior de cada organização. O perfil dessas organizações pode ser 
encontrado (quadro 2). 
Com a definição das organizações e das temáticas a serem abordadas foi possível adentrar à 
fase de programação das atividades. Essa etapa teve início com a definição extra sala de aula 
do cronograma de atividades para o semestre, critérios avaliativos e instrumentos de 
avaliação. Em seguida, durante a primeira semana de aula, a proposta foi apresentada aos 
alunos por meio de aula expositiva em que o professor pode explicar em que consistem as 
metodologias intervencionistas, bem como a instrumentalização metodológica. 
Posteriormente, ocorreu o sorteio dos grupos e das organizações. Cada grupo reuniu-se 
rapidamente com a equipe de mestrandos e com o professor da disciplina para apresentação 
dos vídeos em que cada gestor responsável indicou o tema que gostaria que os grupos 
tratassem, além disso, foram retiradas dúvidas e repassadas informações colhidas na fase de 
diálogos específicas de cada organização. 
Durante a segunda semana foi proposta a atividade de coleta de dados espelho1; esses dados 
foram coletados por meio do vídeo gravado pelo gestor responsável, bem como pela busca de 
informações via internet em sites e redes sociais oficiais e veículos de notícias que em suas 
reportagens trouxessem dados sobre o setor ou sobre a organização em si. Com os dados 
espelho em mãos, os alunos foram convidados a pensar em como extrair informações 
diretamente da fonte, por meio de entrevistas, questionários e observação. Para isso, uma 
breve aula sobre instrumentos de coletas de dados foi ministrada. 
Deu-se início a fase de questionamento, em que os alunos foram instigados a ampliar a coleta 
de dados, buscando in loco dados primários capazes de embasar um diagnóstico preciso sobre 
a condição atual da organização em relação à temática abordada por cada equipe. Os dados 
espelhos coletados anteriormente embasaram a criação de estratégias de coletas de dados que 
foram apresentadas aos demais alunos para críticas, sugestões e contribuições. Depois que as 
devidas alterações propostas foram realizadas. Os grupos foram instruídos a criarem um canal 
de diálogo com os empresários. 
Durante a terceira semana cada equipe buscou apresentar suas estratégias de coletas de dados 
para seus respectivos gestores de área. Caso as estratégias fossem aprovadas, as equipes 
poderiam dar início a coleta de dados, em caso de reprovação as estratégias deveriam ser 
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revistas para atender aos critérios e as necessidades das organizações. Esse processo de 
correção foi realizado em sala de aula. 
As equipes tabularam os dados conforme a aplicação sugerida e definida com os 
representantes da área de RH de cada organização, bem como gerentes, diretores e 
funcionários. Essa etapa de coleta de dados demandou um momento de transcrição dos dados 
qualitativos e também da estruturação de dados quantitativos por meio de gráficos, tabelas e 
sistemas que facilitasse sua análise. 
Cada equipe, de posse de seus respectivos dados, apresentou na quarta semana um resumo 
para a sala, constando todo o percurso realizado até o momento, suas dificuldades, os 
principais dados coletados, quais informações esses dados continham, como elas seriam 
trabalhadas, bem como indicadores do problema central da organização e quais caminhos 
poderiam ser propostos para a resolução dessa problemática. Essa apresentação possibilitou 
que os alunos tivessem novos questionamentos. 
Para resolução desses questionamentos a quinta e a sexta semana foram reservadas para uma 
nova coleta de dados. Em sala foram ministradas aulas sobre diversidade nas organizações e 
cultura organizacionais, temáticas importantes para a formação de gestores de RH. Além 
disso, alguns momentos durante as aulas foram reservados para atendimento das equipes, em 
que dúvidas puderam ser sanadas. 
Durante a sétima semana as equipes tabularam novos dados coletados nas organizações e 
prepararam uma nova apresentação com os novos dados espelho coletados. Esses dados foram 
apresentados durante a oitava semana de trabalho para os demais grupos. Após a apresentação 
as equipes estavam aptas para prosseguir para a próxima fase, isso porque a quantidade de 
dados coletados era suficiente para a composição de um modelo para resolução do problema. 
Durante a nona semana o professor explicou a dinâmica de aulas da fase de compreensão e 
estruturação do Sistema de Atividade e Ciclo de Aprendizagem Expansiva. Também foi 
aplicada uma prova escrita cujo conteúdo reunia as compreensões teóricas apresentadas em 
sala e uma descrição das atividades desenvolvidas pelo grupo. O critério de notas do primeiro 
bimestre consistiu em prova escrita com participação individual, coesão do grupo cada uma 
em valendo até dois pontos e apresentação de relatório parcial contendo introdução, 
apresentação da organização, dados espelho coletados e indicações de caminhos para 
resolução do problema encontrado na organização. 
Com isso, deu-se início à fase Sistema de Atividade e Ciclo de Aprendizagem Expansiva na 
décima semana. As equipes receberam instruções sobre a construção da análise do presente, 
passado e futuro, utilizando o Sistema de Atividade como modelo gráfico para organização 
das ideias. Com a explicação as equipes começaram o desenvolvimento da análise do passado 
e do presente da organização estudada. 
A décima primeira, décima segunda e décima terceira semana foram destinados a pesquisa 
para criação do modelo gráfico do passado e presente por meio do Sistema de Atividade, bem 
como apresentação para as demais equipes para discussão e revisão da análise das conclusões 
obtidas pela equipe composta pelo professor e mestrandos em Administração. 
  
Com a discussão do Sistema de Atividade foi possível começar a última fase da metodologia 
denominada de construção do novo modelo com duração de cinco semanas. Primeiramente 
cada equipe recebeu dois artigos científicos capazes de embasar a criação de modelos em 
resposta aos problemas encontrados na organização. Além disso, os alunos foram provocados 
a buscar casos de outras instituições com problemas parecidos para que, de modo 
exploratório, novas ideias pudessem instigar a criatividade para a elaboração de novos 
modelos. As fases da metodologia MEDIATTA estão representadas na figura abaixo. 
 
Figura 3: Fases da metodologia MEDIATTA 
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Fonte: os autores, 2018. 
 
A partir dessa busca por modelos e da leitura de artigos cada equipe formou pelo menos duas 
propostas de possíveis modelos, elas foram apresentadas em sala para apreciação dos demais 
alunos, e pela equipe de facilitadores. Em seguida, essas propostas foram apresentadas aos 
responsáveis de cada organização que puderam escolher, dando feedback sobre como 
operacionalizar o modelo escolhido de formas mais adequadas à realidade da organização. 
Por fim, as equipes foram instruídas para a elaboração de um plano experimental com novas 
ferramentas e tipos de ação para que a organização fosse capaz de operacionalizar o novo 
modelo, esse plano incluiu todos os dados coletados durante as fases anteriores, informações 
relevantes, histórico da organização, definição do problema encontrado, caracterização do 
  
Sistema de Atividade proposta e descrição do modelo escolhido pela organização, fluxograma 
de atividades para operacionalização e descrição das atividades por meio de uma matriz 
5W2H2. 
A disciplina foi encerrada em solenidade especial contendo todos os alunos das duas turmas 
do quarto ano do curso de Administração em que o modelo pode criado para as organizações 
pudesse ser apreciado publicamente pela comunidade acadêmica e pelos demais empresários. 
Durante a apresentação, os empresários ou gestores de RH participaram da definição da nota 
referente ao segundo bimestre. A nota final foi composta pela média das notas atingidas no 
primeiro bimestre e notas individuais de participação, coesão do grupo, avaliação dos 
representantes das organizações (valendo de até dois pontos) e entrega do relatório final 
(valendo até quatro pontos). 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 
 
Por meio da metodologia MEDIATTA foi possível acompanhar o desenvolvimento dos 
alunos durante o semestre em que estiveram matriculados na disciplina de Recursos 
Humanos. É possível afirmar que a forma de organização da disciplina proposta surtiu efeito 
positivo na formação desses futuros administradores. Primeiramente, quanto a confiança 
desenvolvida em suas capacidades técnicas, desenvolvimento de uma postura mais 
profissional em que a linguagem falada e escrita foram melhor desenvolvidas de acordo com 
as necessidades das organizações. 
Em segundo lugar, houve a aproximação entre mercado e academia, algo importante para a 
formação de novos profissionais, não se pode negligenciar o fato que o ambiente 
organizacional atual é bastante diverso, com empresas, ONGs, instituições religiosas, dentre 
tantas outras formas de organização cuja funcionalidade própria e detalhes poderão ser 
apreendidos de forma mais eficiente na prática. 
Além disso, o lidar com incertezas é uma característica presente na maioria das organizações, 
lidar com um caso real, retirando os alunos do comodismo muitas vezes presente na sala de 
aula incentiva a reflexão rápida de como lidar com problemas que surgem de forma eminente. 
O surgimento de incertezas e conflitos é algo corriqueiro no dia a dia das organizações, o que 
os alunos puderam lidar em suas próprias equipes de trabalho. A necessidade de se relacionar 
com pessoas que não são de seu ciclo de convivência ou amizade gerou divergências de 
opiniões e posicionamentos, o que resultou na saída de dois alunos de seus grupos iniciais de 
trabalho. As equipes fizeram readequações e conduziram os trabalhos para que o modelo 
fosse construído e entregue às empresas. 
Em muitos momentos diversas dificuldades atingiram os alunos, pouco tempo para 
desenvolver atividades, gestores ocupados, dificuldade de deslocamento até a organização, 
ainda assim, foi possível perceber que muitos grupos agiram de maneira proativa, 
conseguindo manter um desempenho satisfatório de suas atividades. 
Embora a metodologia MEDIATTA estivesse estruturada, ela se faz na prática do dia a dia, 
portanto não há a segura dos métodos tradicionais que ofertam respostas prontas, sem a 
necessidade de um esforço de pesquisa do aluno. O aprendizado se dá em meio ao campo, no 
convívio com situações, pessoas e instituições. Os alunos são convidados a exercerem o papel 
de protagonistas ativos, inclusive desenvolvendo um relacionamento de trocas com a 
organização, em que seu trabalho é reconhecido não como o de um aluno de graduação, mas 
como um profissional jovem e capaz. 
O quadro abaixo oferece uma visão da satisfação geral dos gestores das organizações 
participantes. O feedback demonstrou que os projetos criados pelas equipes atenderam aos 
critérios estabelecidos pelas organizações. Durante a apresentação final por diversas vezes os 
grupos foram elogiados e conforme quadro 3: Notas dos gestores, ofertadas aos alunos por 
parte dos gestores foram elevadas, variando de 8 a 10. 
Como produto as organizações receberam dez propostas de ferramentas para melhoria de seus 
processos internos, sendo eles: Plano de Treinamento para Líderes; Modelo de Crescimento 
Saudável (planejamento estratégico, controles operacionais de estoque e novo desenho de 
layout); Desenho do Processo de Recrutamento e Seleção Interno/Externo; Plano de 
Formação de Líderes; Plano de Contratação de Funcionários; Modelo de fomento de bons 
comportamentos e Maturidade; Ferramenta de Gestão de Conflitos; Ferramenta de Controle 
da Produtividade; Modelo de Retenção de Talentos (universidade corporativa, plano de metas 
e bonificações e desenho de cargos e salários). Plano de Treinamento com Foco em 
Reclamações. 
 
6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
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Os alunos da disciplina de Recursos Humanos puderam não somente compreender como um 
departamento de Recursos Humanos funciona, mas também entender a gestão de maneira 
holística, habilidade esta desenvolvida no decorrer do curso de graduação em Administração. 
O convívio com diversas organizações, cujas características distintas fomentaram discussões 
em sala, facilitou e enriqueceu o aprendizado, pelo qual os alunos puderam compreender 
como as diversas áreas da organização se relacionam e se complementam, pois em 
determinados momentos identificou-se que a solução do conflito conduzido pela área de 
Recursos Humanos havia sido gerado em outra área e, que soluções simples, como 
implantação de controles por exemplo, apresentava-se como mecanismo de resolução do 
problema. Embora cada equipe tenha se encarregado de uma empresa específica, os vários 
momentos de socialização da produção de conhecimento fizeram com que os grupos se 
integrassem. 
Por meio dessa metodologia pode-se perceber que os alunos da graduação em Administração 
traziam consigo informações suficientes para a criação de modelos demandados pelas 
organizações, o principal desafio, portanto, não foi só técnico, mas comportamental. A 
instabilidade trazida pela proposta, fez com que diversos grupos sentissem dificuldades pois 
as respostas não estavam prontas, ou seja, sendo oferecidas a eles, mas construídas por eles. 
O sujeito que quer empreender deve ter em mente que um dos desafios para a criação de um 
novo negócio implica no enfrentamento de cenários bastante arriscados, algumas vezes 
imprevisíveis, saber caminhar por essa trilha exige maturidade, bem como a capacidade de 
relacionar-se, negociar e pensar em saídas, as vezes improvisadas, para problemáticas que 
surgem. 
Tal metodologia de ensino vem ao encontro do conceito de effectuation da abordagem de 
Empreendedorismo de Sarasvathy, em que em meio à incertezas, novas possibilidades são 
geradas. O ambiente propicia a criatividade e inovação, fugindo das formas tradicionais de 
ensino e da construção de soluções para os problemas e conflitos organizacionais. A 
abordagem effectuation é aquela em que os sujeitos produzem inovação por meio de recursos 
que já possuem, sendo assim, como gestores de Recursos Humanos os futuros 
administradores irão se deparar com demandas ambientais, bem como características e 
recursos que as organizações já construíram, como produzir algo novo, rever processos e 
trazer maior inovação para essa área? 
Crê-se que a sala de aula é um dos espaços capazes de instigar características empreendedoras 
naqueles que estão passando pelo processo de formação, no entanto, não se pode acreditar em 
velhos métodos, é preciso chamar a sala de para um recall. 
A metodologia de ensino ora desenvolvida é prática recente na Administração, porém é 
possível considerar que os resultados são favoráveis na produção de conhecimento e estímulo 
na geração de ideias por parte dos alunos. Cabe mencionar que a metodologia MEDIATTA se 
apresenta como uma ferramenta de pesquisa fértil a ser explorado, inclusive no 
desenvolvimento de outras disciplinas relacionadas ao ensino de Administração. 
Para complementação dessa metodologia de ensino propõe-se ainda a ampliação dos tipos de 
organização, como ONGs, repartições públicas, dentre outras para que os alunos possam 
perceber as especificidades e diferenças que existe na gestão de recursos humanos dos mais 
variados tipos de organização. Além disso, indica-se a o envolvimento de professores de áreas 
diversas da Administração para que os alunos possam contar com uma abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar, o que normalmente problemas na gestão das organizações 
demandam. 
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RESUMO 
 
 

O intenso crescimento na demanda de bens, produtos e serviços tem causado por um lado 
o aumento significativo na demanda por matérias primas e por outro lado, o aumento 
expressivo na geração de resíduos, o que tem fomentado a preocupação da sociedade com 
o meio ambiente. A rápida obsolescência dos produtos tecnológicos, mantém a taxa de 
consumo alta e isso tem contribuído para o descarte e para a geração de um grande 
montante dos denominados Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REE). O 
presente estudo busca analisar a importância da logística reversa na preservação dos 
recursos naturais e destinação correta de resíduos eletroeletrônicos, com foco direcionado 
para as atividades desenvolvidas pela ONG E-Letro. Para tanto, realizou-se o 
levantamento bibliográfico e o levantamento de dados e informações no site da E-Letro. 
A E-Letro tem incentivado a reciclagem e o reaproveitamento de diversos materiais como 
matérias primas em diversos processos produtivos, contribuindo assim para a redução da 
extração de recursos naturais. E também tem possibilitado o conserto e o reuso de 
diversos equipamentos eletroeletrônicos, os quais são doados ou vendidos, sendo que a 
renda adquirida com as vendas contribui para a manutenção das atividades da entidade. 

 
 

Palavras-chave: Resíduos Eletroeletrônicos. Logística Reversa. ONG E-Letro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 



557 
XXXVIII SEMAD 2018 – SEMANA DO ADMINISTRADOR/UEM – 24/09 a 28/09 – Maringá/PR 

557 

O intenso crescimento na demanda de bens, produtos e serviços tem causado por 
um lado o aumento significativo na demanda por matérias primas e por outro lado, o 
aumento expressivo na geração de resíduos, o que tem fomentado a preocupação da 
sociedade com o meio ambiente, sobretudo, nas últimas décadas. Salienta-se que a rápida 
evolução tecnológica tem incentivado a crescente demanda por equipamentos 
eletroeletrônicos. Todavia, a rápida obsolescência dos produtos tecnológicos, mantem a 
taxa de consumo alta e isso tem contribuído para o descarte e para a geração de um 
grande montante dos denominados Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REE). 
Sendo que essa grande quantidade de resíduos, aliada a ausência de uma legislação mais 
rigorosa e de uma fiscalização mais abrangente e adequada sobre sua destinação correta, 
tem contribuído para que muitos equipamentos eletroeletrônicos sejam descartados 
inteiros ou fracionados no lixo comum. E isso pode resultar em sérios problemas para o 
meio ambiente e para a saúde da população, haja vista que os equipamentos 
eletroeletrônicos são compostos por diversos metais pesados altamente tóxicos, tais como 
o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o cobre, o arsênio, entre outros, e estes além de poluir o 
ar, representam grandes riscos à saúde das pessoas que os manipulam e, se entrarem em 
contato com o solo, podem ainda contaminar os mananciais, as plantas, os animais e, 
consequentemente, afetar a saúde humana (MORIGI, 2018). 

Contudo, deve-se ressaltar ainda que a capacidade de reciclagem no Brasil é 
muito limitada, pois não tem conseguido acompanhar o amplo crescimento do consumo e 
do descarte de produtos tecnológicos. Ademais, cabe enfatizar que há também uma 
grande necessidade de conscientização da sociedade em relação ao correto procedimento 
de descarte de equipamentos obsoletos ou estragados, visto que muitas pessoas 
desconhecem ou então ignoram os perigos de se descartar os resíduos eletroeletrônicos 
em lixo comum, o que acaba contribuindo para a limitação da capacidade de reciclagem 
de tais resíduos. 

O papel da conscientização por parte de programas institucionais e do governo, a 
educação ambiental ensinada em todos os níveis de ensino, e a ideia de consumo mais 
consciente propagada em diversos meios de comunicação, muito embora busquem 
estimular uma mudança de comportamento e tenham auxiliado no processo de destinação 
de resíduos sólidos, não tem se mostrado suficiente. No intento de amenizar os impactos 
ambientais gerados na sociedade, a logística reversa tem se mostrado como um 
importante mecanismo de reinserção de resíduos às indústrias com a finalidade de 
direcionar de forma correta e eficaz o que tratamos como lixo, reutilizando-os no 
processo produtivo. Assim sendo, a logística reversa se apresenta como uma atividade 
que além de proporcionar bons resultados econômicos, auxilia ainda na retirada de 
resíduos prejudiciais à natureza. 

Vale mencionar que a responsabilidade das organizações pelo ciclo de vida dos 
seus produtos tem sido cada vez maior, inclusive no tocante ao descarte final, que, se 
realizado de forma inapropriada, pode resultar em diversos problemas de ordem 
econômica, ambiental e social. Com a pretensão de instituir e regulamentar a logística 
reversa, o Estado Brasileiro criou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Entretanto, a fiscalização praticada ainda é ineficiente, o que acaba contribuindo 
para uma conduta inadequada de diversas organizações em relação ao cumprimento dos 
regulamentos atrelados à logística reversa. À vista disso, outras organizações 
identificaram oportunidades de negócios e passaram a explorar essas lacunas, como a 
ONG E-Letro, localizada na cidade de Londrina e que atua em diversas cidades do 
Paraná e de São Paulo. 

Nesse sentido, o presente estudo busca analisar a importância da logística reversa 
na preservação dos recursos naturais e destinação correta de resíduos eletroeletrônicos, 
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com foco direcionado para as atividades desenvolvidas pela ONG E-Letro, enaltecendo a 
importância da intermediação desta ONG no processo logístico reverso de materiais 
eletroeletrônicos. 

 
2 METODOLOGIA 

 
Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se o levantamento bibliográfico e o 

levantamento de dados e informações no site da ONG E-Letro. Desse modo, a presente 
pesquisa é de natureza qualitativa e caracteriza-se como de tipo descritiva, utilizando-se 
de material bibliográfico, tendo como escopo da análise o estudo exploratório. 

Para Minayo e Sanches (1993) a investigação qualitativa trabalha com valores, 
crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. 

De acordo com Gil (2007), a pesquisa descritiva tem como escopo fundamental a 
descrição das características de determinado fenômeno, ou de uma população, ou de 
relações entre variáveis. 

Contribuindo com o exposto, Cervo e Bervian (1983) argumentam que a pesquisa 
descritiva busca descobrir, com certa precisão, a frequência que um determinado 
fenômeno ocorre, bem como sua relação e conexão com outros, assim como sua natureza 
e características. 

Vergara (2000, p. 47) discorre que a pesquisa descritiva pode revelar as 
características de determinada população ou fenômeno, e estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Além disso, "não têm o compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação". 

Para Gil (2007), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído sobretudo de livros e artigos científicos. 

No entendimento de Vergara (2000, p. 48) “a pesquisa bibliográfica é o estudo 
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, 
redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Logística Reversa 

 
Cabe enfatizar que as organizações empresariais estão cada vez mais em busca de 

diferenciais competitivos que proporcionem além de responsabilidade socioambiental, 
redução de insumos da produção, de custos e de tempo. Diante dessa necessidade, a 
logística reversa torna-se uma grande aliada das organizações, trazendo retornos 
financeiros e competitivos, além de ser uma ferramenta estratégica de grande relevância. 
Perante a esse cenário, o Estado tem buscado instituir cada vez mais, instrumentos 
regulatórios com o intento de normatizar o descarte e o tratamento adequado dos 
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REE). Sendo que uma dessas iniciativas foi 
a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada em 2010, que entre 
outros princípios e instrumentos, instituiu a logística reversa (BRASIL, 2010). 

Chaves e Alcântara (2009) descrevem a logística reversa como a atividade 
responsável pelo planejamento e gerenciamento do fluxo reverso de produtos vindos do 
consumidor até o ponto de origem, com o intento de promover a valorização dos bens 
retornados, por meio da redução de custos, ganho de imagem corporativa ou até mesmo 
em atendimento a questões legais e ambientais. Em síntese, a logística reversa trata do 
retorno de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. 
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Conforme explana Ayres (2009, p. 283), em 2001 o Council of Logistics 
Managemente (CLM) definiu a logística reversa como “a parte do processo da cadeia de 
suprimentos que planeja, implementa e controla de modo eficiente e eficaz o fluxo 
direto e 

reverso e o estoque de bens, serviços e informação entre o ponto de origem e o ponto de 
consumo com o propósito de atender os requisitos dos clientes”. 

Para alguns autores, a logística reversa é denominada como a logística verde 
devido à relação que esta apresenta com o a preservação do meio ambiente. Conforme 
Ayres (2009, p. 
284) “a logística reversa, ou logística verde como é também conhecida por relacionar-se 
com aspectos de preservação ambiental e gestão do meio ambiente é a área da logística 
que trata dos aspectos de retornos de produtos, embalagens ou materiais aos centros 
produtivos”. 

Segundo Leite (2002), a logística reversa é a área da logística empresarial, que se 
preocupa com o retorno de bens de pós-consumo e de pós-venda ao ciclo produtivo, o 
que permite adicionar valor a eles, tais como os valores econômico, ecológico, legal, 
logístico, de imagem organizacional etc. 

No que tange a logística de pós-venda, Leite (2009, p. 17) explana que esta 
“refere-se ao fluxo físico e das informações logísticas de bens não usados ou com pouco 
uso e que, por distintos motivos, retornam aos diversos elos da cadeia de distribuição 
direta e fazem parte dos canais reversos pelos quais estes produtos fluem”. Ao passo que, 
o pós-consumo “possibilita aos bens descartados pela sociedade, em geral, retornar ao 
ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo agregando valor a um produto inservível ao 
proprietário original ou que ainda possuam condições de utilização”. (LEITE, 2009, p. 
17). 

Contribuindo com o exposto, Souza e Vieira (2015) discorrem que o 
reaproveitamento de materiais constituintes, configura-se como uma estratégia que pode 
resultar em ganhos de competividade, decorrentes da redução de custos pelo uso de 
materiais constituintes dos produtos retornados, os quais podem ser reutilizados na forma 
de matéria prima secundária ou então revendidos no mercado secundário. 

Já Oliveira e Almeida (2013), compreendem a logística reversa, como fator 
econômico, pois permite ganhos diretos (reaproveitamento de materiais, redução de 
custos e adição de valor na recuperação) e indiretos (antecipação a imposições legais, 
proteção contra a competição de mercado, imagem corporativa associada à proteção 
ambiental e melhora de relacionamento fornecedor/cliente). 

No entendimento de Stock et al. (2002), a logística reversa deve ser vista como 
uma oportunidade, a fim de construir uma vantagem concorrencial. Nessa mesma linha 
de raciocínio, Leite (2009, p.15) destaca que: 

 
Nos ambientes globalizados e de alta competitividade em que vivemos, as 
empresas modernas reconhecem cada vez mais que, além da busca pelo lucro 
em suas transações, é necessário atender uma variedade de interesses sociais, 
ambientais e governamentais garantindo seus negócios e sua lucratividade ao 
longo do tempo. 

 

Para Shibao et al. (2010) as principais atividades da logística reversa são: coleta 
do material, reprocessamento e distribuição. Sendo que a logística reversa pode ter suas 
atividades divididas em cinco funções básicas, as quais são: 

 
a) Planejamento, implantação e controle do fluxo de materiais e do fluxo de 
informações do ponto de consumo ao ponto de origem; b) Movimentação de 
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produtos na cadeia produtiva, na direção do consumidor para o produtor; c) 
Busca  de uma melhor utilização de recursos, seja reduzindo o consumo de 
energia, seja diminuindo a quantidade de materiais empregada, seja 
reaproveitando, reutilizando ou reciclando resíduos; d) Recuperação de valor e; 
e) Segurança na destinação após utilização (SHIBAO et al., 2010, p.4.). 

 
De acordo com Lacerda (2002), o conceito de logística reversa relaciona-se à 

extensão da vida dos produtos, uma vez que essa não termina na entrega ao consumidor 
final. Haja 

vista que, os produtos, quando obsoletos ou danificados retornam ao seu ponto de origem, 
com a finalidade de serem adequadamente separados, descartados ou até mesmo 
reaproveitados. A Figura 1 demonstra de maneira detalhada o processo logístico reverso. 

 

Figura 1: Processo Logístico Reverso. 
Fonte: Adaptado de Lacerda (2002). 

 
Em suma, é importante destacar que o Conselho de Profissionais de Gestão da 

Cadeia de Suprimentos (Council of Supply Chain Management Professionals– [CSCMP], 
2010) definiu a logística reversa como um segmento especializado da logística que foca o 
movimento e gerenciamento de produtos e materiais após a venda e após a entrega ao 
consumidor. Inclui produtos retornados para reparo e/ou reembolso financeiro. Contudo, 
conforme supracitado, pode-se ainda incluir o processo de descarte de resíduos no pós- 
consumo. Portanto, a logística reversa envolve canais reversos que devem ser 
devidamente implantados e gerenciados, para apresentarem uma adequada 
funcionalidade. 

 
3.2 Resíduos Eletroeletrônicos e Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 
O crescente aumento do consumo de produtos e serviços dos mais variados tipos e 

de distintas classificações tem chamado atenção das organizações e da sociedade em 
decorrência da ampla representatividade dos índices tanto do consumo quanto dos 
descartes, muitas vezes, realizados de maneira inadequada. Com a aprovação da Lei 
Nº12.305, em 2010, foi instituída a Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS que 
passou a exercer pressão legal sobre diversos atores da sociedade. Dentre os principais 
aspectos abordados pela lei supracitada destacam-se: 

 
(1) o compromisso dos fabricantes na análise do ciclo de vida do produto 
durante todas as fases de produção, consumo e descarte; (2) a responsabilidade 
compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 
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resíduos sólidos, pela minimização do volume de resíduos, bem como pela 
correta destinação pós-consumo e, (3) a aplicação da logística reversa (LEI 
Nº12.305, 2010). 

 
Vale salientar que a Lei Nº12.305 profere que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, de pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e produtos 
eletroeletrônicos, são responsáveis pelo produto, até mesmo após o fim da sua vida útil, 
obrigando-se a estruturar e implantar um sistema de logística reversa para assegurar o 
retorno dos produtos para os domínios da empresa, após o uso pelo consumidor. Sendo 
que a 

responsabilidade deste último é limitada à devolução do resíduo. Assim sendo, na  
implantação dos sistemas de logística reversa pelo fabricante ou importador, com sistema 
obrigatório de coleta e retorno de produtos ou REE, os distribuidores e os pontos de 
venda serão obrigados a recebê-los dos consumidores e armazená-los temporariamente 
em depósitos até o momento do envio para as indústrias de reciclagem. Portanto, o varejo 
acaba servindo de conexão entre clientes e indústrias, através dos postos de coleta de 
REE. 

Destaca-se ainda que, a PNRS tem como escopo promover o gerenciamento 
ambiental adequado dos resíduos sólidos, tanto de forma isolada pelo Governo Federal, 
como em regime de cooperação entre Estados, Distrito Federal, Municípios ou 
particulares (LEI Nº 12.305, 2010). Apesar de a PNRS regulamentar os processos 
relativos ao descarte dos resíduos sólidos, há uma significativa preocupação em relação 
os resíduos eletroeletrônicos. 

Contribuindo com o exposto, Carvalho e Xavier (2014, p. 2) explanam que os 
Equipamentos Eletroeletrônicos (EE) podem ser definidos como: “aqueles que dependem 
de corrente elétrica ou campo eletromagnético para funcionar, bem como aqueles que 
geram, transferem ou medem correntes e campos magnéticos”. Esses equipamentos 
foram divididos em quatro grandes grupos pela indústria de eletroeletrônica, os quais são: 
Linha branca: é caracterizada por equipamentos de grande porte como geladeiras, fogões, 
micro-ondas, entre outros; Linha marrom: é caracterizada por equipamentos de som e 
imagem como televisores, rádios, DVDs, etc.; Linha verde: representada pelos 
equipamentos como computadores, celulares, tablets entre outros; e, Linha azul: 
caracterizada por equipamentos de pequeno porte como liquidificadores, ferro de passar 
roupas, aspiradores de pó, etc. (ESPINOSA, 2002,  apud CARVALHO; XAVIER, 2014). 

Carvalho e Xavier (2014, p.2) destacam ainda que os resíduos de equipamentos 
eletroeletrônicos podem ser definidos como “aqueles produtos parte ou componentes de 
EEE pós-consumo”. Já Sant'Anna et al. (2014, p.2) pontuam que “a expressão popular 
“lixo eletrônico” é comumente usada para definir os produtos eletrônicos após o fim de 
sua vida útil”. Entretanto, a terminologia mais adequada seria Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos - REE, pois, apesar da existência de substâncias perigosas no interior de 
tais produtos, há também metais valiosos que podem ser recuperados e até mesmo 
reinseridos no ciclo de produção (DWIVEDY E MITTAL, 2012). Apesar disso, a 
presença dessas substâncias pode desencadear diversos danos à saúde humana, conforme 
demonstra a Tabela 
1. Nesse contexto, cabe sublinhar que os REE são mais complexos que os demais tipos de 
resíduos, e por tal motivo, carecem de um processo de coleta e de reciclagem mais 
específico e bem mais complexo. No Brasil, esses processos, muitas vezes, se mostram 
ineficientes e acabam causando a destinação inadequada dos resíduos. E isso acaba 
contribuindo para contaminação ambiental e colocando em risco a saúde da população 
em decorrência da elevada concentração de metais pesados nesses resíduos 
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(CARVALHO; XAVIER, 2014). 
 

Tabela 1 - Substâncias tóxicas presentes nos REE e os principais efeitos que elas podem 
causar à saúde 

 
Substância Ocorrência nos REE Efeitos à Saúde 

Antimônio Semicondutores, ligas e soldas. Inibição de enzimas; cancerígeno e efeito 
bioacumulativo. 

Arsênio Presentes em placas de circuito 
impresso. 

Efeito bioacumulativo, com absorção e 
retenção no corpo humano; inibição de 
enzimas; aumenta riscos de câncer na bexiga, 
rins, pele, fígado, pulmão e cólon. 

Bário Monitores de tubo de raios 
catódicos. 

Inchaço do cérebro; fraqueza muscular; 
danifica o coração, o fígado e o baço 

Berílio Fontes de energia, lentes de raio Sensibilização devido a constante exposição, 
 

 X. mesmo a quantidades pequenas; enfisema e 
fibrose em pulmões; cancerígeno. 

Cádmio Placas de circuitos impressos; 
semicondutores e detectores de 
infravermelho; tubos de raios 
catódicos mais antigos; baterias, 
interruptores; materiais 
fluorescentes. 

Acumula-se no corpo humano, especialmente 
nos rins, podendo deteriorá-los; pode causar 
câncer quando cloreto de cádmio; efeitos 
cumulativos no ambiente devido à toxicidade 
aguda e crônica; aumenta a pressão sanguínea; 
pode causar problemas e câncer nos pulmões. 

Chumbo Soldagem de placas de circuitos 
impressos; vidro dos tubos de 
raios catódicos; solda e vidro de 
lâmpadas elétricas e fluorescentes. 

Danos ao sistema nervoso central e periférico; 
danos ao sistema endócrino; efeito negativo no 
sistema circulatório e rins; efeitos secundários 
nos intestinos e ossos; efeitos negativos no 
desenvolvimento do cérebro de crianças. 

Cobre Presente em diversos 
componentes. 

Pode gerar cirrose no fígado. 

Cromo 
Hexavalente 

Fitas de dados, disco flexível, 
superfícies decorativas, aço 
inoxidável. 

Irritação do nariz, garganta e pulmões; dano 
permanente nos olhos devido ao seu contato 
direto com o ácido crômico ou poeiras 
cromadas; dermatites e úlceras na pele devido 
a efeito prolongado com a pele; sensibilização 
ao cromo; problemas no fígado. 

Mercúrio  Termostatos,  sensores, 
interruptores, sistemas de 
transmissão de  dados, 
telecomunicações e telefones 
celulares, luzes “fluorescentes”, 
baterias. 

Pode transformar em metilmercúrio, 
acumulando-se nos organismos vivos e 
causando efeitos crônicos e danos ao cérebro; 
problemas no sistema nervoso central e rins; 
pode conectar com o DNA e causar problemas 
na reprodução. 

PBB (bifenilas 
polibromadas) 
e PBDE (éter 
difenil 
polibromados) 

Usados na proteção contra 
inflamabilidade em placas de 
circuito impressos, componentes 
como conectores, coberturas de 
plástico e cabos em TVs e 
eletrodomésticos de cozinha. 

Desreguladores endócrinos; podem se 
acumular biologicamente na cadeia alimentar. 

Fonte: Adaptado de Horner e Gertsakis (2006); AEA Technology (2006); Yu (2005). Organizado pelos 
autores. 

 
Carvalho e Xavier (2014) ressaltam que o consumidor final apresenta grande 

capacidade de influência ao escolher no ato da compra, produtos que foram fabricados 
por empresas que colocam em prática medidas sustentáveis, tanto na produção, como no 
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descarte dos resíduos oriundos de seus produtos. Além disso, o consumidor também 
precisa ser conscientizado para compreender a importância e passar a priorizar a 
reutilização dos equipamentos eletroeletrônicos por meio de ações como reparos, 
recondicionamentos e remanufaturas, processos estes que permitem a ampliação da vida 
útil do produto e, desse modo, ele só será encaminhado para a disposição final quando 
não houver mais outra forma de reusá-lo. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria - CNI (2012), uma das 
maiores dificuldades enfrentadas pela indústria eletroeletrônica no Brasil é o baixo 
quantitativo de recicladoras especializadas em diversas regiões, uma vez que a maioria 
executa apenas o trabalho de intermediadora desse ciclo de logística reversa. Em relação 
aos impactos sociais, Labuschagne et al. (2005) mencionam a geração de emprego e 
renda decorrentes das atividades de coleta e reciclagem dos REE. Conforme enfatizam 
Varin e Roinat (2008), os benefícios econômicos e financeiros dos REE estão 
relacionados especialmente ao mercado de segunda mão, à criação de empresas de 
reciclagem e de reutilização de equipamentos eletroeletrônicos. Sendo que esse 
segmento, por sua vez, acaba beneficiando os consumidores 

que não tem condições financeiras de adquirir equipamentos novos e optam pela 
aquisição de produtos de segunda linha, além de contribuir para a promoção da inclusão 
digital e eletrônica de uma determinada comunidade. 

Todavia, vale mencionar que a ausência de uma maior conscientização da 
sociedade quanto ao descarte correto dos resíduos REE, aliada a falta de uma fiscalização 
mais eficiente, acabam criando um ambiente propício para que as empresas não se sintam 
pressionadas e obrigadas a realizarem a logística reversa. Isso acaba permitindo o 
surgimento de algumas lacunas, as quais possibilitam a atuação de outras organizações 
em algumas etapas da cadeia produtiva, as quais identificaram nessas lacunas novas 
oportunidades de negócios e passaram a explorar esse nicho, contribuindo com a 
inovação e com uma gestão mais sustentável dos REE. Como exemplo destas 
organizações, cita-se a ONG E-Letro, a qual será enfatizada a seguir. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A ONG E-Letro é uma Organização Não Governamental, fundada em 17 de 
março de 2008 e está localizada na cidade de Londrina -PR. Até o primeiro trimestre de 
2018 esta organização se chamava ONG E-lixo, mas o seu fundador resolveu alterar o 
nome dela para E-Letro. Esta ONG configura-se como uma entidade associativa, sendo a 
única entidade de Londrina e da região que possui licença ambiental de operação 
específica para lixo eletroeletrônico, prescrita pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 
Ademais, é a única ONG do Paraná que trabalha com esse segmento e está entre as 
pioneiras no Brasil. Ao realizar atividades de coleta e destinação ecologicamente correta 
do lixo eletroeletrônico a E-Letro colabora com o desenvolvimento sustentável e ainda 
serve de exemplo para outras organizações adotarem a prática de atitudes mais 
sustentáveis. Lembrando que, esta entidade possui como função principal coletar, 
reciclar, reutilizar e dar a destinação correta para o lixo eletroeletrônico (SITE ONG E-
LETRO, 2018). 

A E-Letro recebe o descarte de lixo eletroeletrônico de aproximadamente 90 
cidades do Paraná e de São Paulo, sendo que além de atender diversas cidades do Norte 
do Paraná, também tem atuado na cidade de Curitiba e região, onde tem buscado 
expandir as suas atividades. Sendo que nas cidades atendidas a ONG E-Letro realiza as 
coletas programadas, agendadas e itinerantes, sendo que esta última é realizada em 
shoppings, escolas, praças, igrejas, universidades, mercados municipais, fazendas, etc., 
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facilitando desse modo o processo de destinação adequada de tais resíduos por parte da 
população em geral, uma vez que atende desde o cidadão que busca o descarte correto de 
um simples aparelho celular, até empresas de diferentes portes e segmentos que 
geralmente apresentam uma quantidade mais elevada de lixo eletroeletrônico. Destarte, 
esta ONG possui parcerias com diversas empresas, realizando a coleta dos REE e dando a 
destinação correta, ficando, portanto, responsável por realizar o processo de logística 
reversa de diversos equipamentos. A Tabela 2 demonstra os principais itens que a ONG 
E-Letro coleta. 

 
Tabela 2: Principais Itens Eletroeletrônicos que a ONG E-Letro Coleta 

 
Aparelho de DVD Central Telefônicas Fontes 

Aparelhos de Fax Chapinhas Impressoras 

Aparelhos de Som Computadores Máquinas Fotográficas 

Aparelhos de Controle de Vídeo 
Game 

Equipamentos de Rede/ Wireless Memórias 

Aquecedores Placas de Vídeo Modem 
 

Ar Condicionado Placas de Computadores Monitor CRT 

Placa Mãe Conectores Monitor LCD 

Cabos Copiadoras Mouse 

Caixas de Som CPU No Breaks 

Baterias de Celular Tablets GPS 

Carregadores HD Notebook 

CD Room Estabilizadores Pen Drives 

Celulares Fios Teclados 

Batedeiras de Bolo Máquinas de Escrever Filmadoras 

Máquinas de Lavar Torradeiras Secadores de Cabelo 

Aspiradores TV Projetores 

Retroprojetores Máquinas Registradoras Scanners 

Ventiladores Refrigeradores Telefones com ou sem fio 

Fogões Geladeiras Micro-ondas 

Fornos Elétrico Ferros de Passar Liquidificadores 

Panelas Elétricas Cafeteiras Elétricas Escovas Elétricas 

Barbeadores Elétricos Grill Máquinas de Pão 

Fritadeiras Elétricas Sanduicheiras iPads e iPhones 

Processadores Depuradores de Ar Similares 

Fonte: Site da ONG E-Letro, 2018. 

 
Destaca-se que as atividades da E-Letro se configuram a partir do descarte 

realizado pelos consumidores, que, diante de um equipamento eletroeletrônico cuja vida 
útil tenha finalizado ou seu uso descontinuado, realiza a sua doação à referida ONG. 
Nesse contexto, vale ressaltar que de acordo com Afnor (2015), a cadeia produtiva deve 
ser compreendida como uma sucessão de processos com finalidade econômica, que 
envolve desde a exploração da matéria prima até seu retorno à natureza. À vista disso, 
pode-se dizer que a E-Letro atua no final da cadeia produtiva, visto que responde pelo 
processo de descarte, e que o equipamento ou componente por ela coletado pode 
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apresentar três tipos de destino: retorna à indústria, à sociedade ou ao meio ambiente. A 
Figura 2 evidencia as principais características da cadeia produtiva da indústria 
eletroeletrônica e a atuação da ONG E-Letro. 

Ao analisar a Figura 2 pode-se perceber o posicionamento da referida ONG na 
cadeia produtiva da indústria eletrônica e sua relevância para gestão sustentável do lixo 
originário dessas indústrias. Sendo que a primeira etapa realizada pela E-Letro engloba a 
coleta e seleção dos materiais. Lembrando que no processo de seleção, os equipamentos 
são subdivididos em conserto, antiguidades e separação. Os equipamentos coletados e 
posteriormente consertados são encaminhados à venda ou à doação, dependendo do seu 
estado de conservação e do seu valor de mercado. Já os equipamentos considerados 
antigos e clássicos são encaminhados à venda em uma área destinada exclusivamente a 
antiguidades. Ao passo que, os equipamentos coletados cujo conserto não é mais viável 
são destinados à separação, e realiza-se a extração manual das peças e componentes, os 
quais são separados de acordo com a composição do seu material, para enfim serem 
comercializados com as indústrias recicladoras (LIMA et al., 2017). 

 

 

Figura 2: Cadeia de Produção e Distribuição da Indústria Eletrônica. 
Fonte: Lima et al. (2017). 

 
Em entrevista realizada por Lima et al. (2017, p. 108), o diretor da ONG E-Letro 

destacou que: “na verdade, nós estamos no mercado porque não existe logística reversa. 
Os grandes fabricantes de produtos eletrônicos deveriam pegar os produtos de volta, mas 
eles não fazem essa logística e nós fazemos. A gente não fabrica nada, mas os produtos 
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que a gente devolve para o reuso, amanhã ou depois nós pegamos de volta”. 
A ONG E-Letro dispõe de diversos barracões (Figura 3) nos quais os materiais 

recolhidos são separados por categorias pelos funcionários, principalmente considerando 
aqueles que apresentam uma facilidade maior de separação, tais como: metais, ferro, lata, 
fios, cabos e plásticos. Salienta-se que os materiais considerados de difícil separação, 
como por exemplo, as placas de circuito impresso, demandam tecnologias mais modernas 
para o processamento adequado, e por tal motivo são exportados para indústrias da 
Bélgica ou da Alemanha (SITE ONG E-LETRO, 2018). 

 

 
Figura 3: Vista Parcial dos Barracões da ONG E-LIXO. 
Fonte: RPC, 2016; Rotary Club de Rolândia Caviúna, 2018. 

 
Muitos equipamentos coletados pela E-Letro ainda estão funcionando 

normalmente ou precisam passar por pequenos reparos. Desse modo, a ONG passou a 
testar todos os equipamentos recebidos, após estes passarem pelos processos de separação 
e triagem, para verificar se funcionam ou não, para poder definir qual a destinação mais 
adequada para os mesmos. Portanto, os equipamentos que ainda estão em boas condições 
de uso, ou aqueles que precisam de reparos simples, tais como a substituição de uma 
peça, são consertados e posteriormente comercializados na loja situada na própria sede da 
E-Letro (Figura 4) ou então em sites de vendas na internet, por preços bem abaixo do 
mercado. Além do mais, a entidade também tem fornecido peças isoladas de 
determinados equipamentos que não estão mais funcionando para pessoas interessadas, e 
a ONG também realiza ações de cunho  social através de doações de computadores para 
escolas, órgãos públicos e entidades assistenciais, situados em Londrina e outras cidades 
da região. 
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Figura 4: Vista Parcial da Loja da ONG E-LIXO. 
Fonte: ONG E-LETRO, 2017; RPC, 2016. 

Vale ressaltar que nem todos os equipamentos recolhidos pela E-Letro podem ser 
reaproveitados. Lembrando que, os equipamentos que podem ser reaproveitados são 
doados a entidades assistenciais ou então vendidos, conforme supracitado. Ao passo que 
os equipamentos que não têm mais utilidade são desmontados e os componentes são 
separados por categorias e posteriormente vendidos para indústrias, que os utilizam como 
matéria prima em seus processos produtivos. Destarte, a E-Letro atua como uma 
intermediária entre o consumidor e a indústria de reciclagem, e desenvolve uma etapa 
fundamental que é a separação de materiais por categoriais, o que permite que cada tipo 
de material possa ser comercializado isolado dos demais tipos, atendendo os requisitos de 
aquisição das indústrias que realizam a reciclagem. De acordo com os dados da própria 
ONG, é possível aproveitar cerca de 95% daquilo que é recolhido, sendo que os materiais 
que não possuem nenhum tipo de aproveitamento são enviados para aterros sanitários, 
contribuindo dessa maneira para a destinação adequada de tais resíduos. 

Cabe enfatizar que no corrente ano a E-Letro também passou a realizar a coleta de 
lâmpadas e pilhas e alguns tipos de baterias, mas cobra uma taxa de coleta para tais 
produtos, visto que esses produtos não possuem valor comercial e apresentam legislação 
própria que determina que após seu esgotamento energético, devem ser repassadas aos 
fabricantes para que estes possam aplicar os procedimentos de disposição final 
ambientalmente adequada. É importante salientar que dentre os tipos de materiais 
coletados os monitores e outras peças de computadores são os que possuem relevância 
maior, uma vez que podem ser utilizados na remontagem de computadores que serão 
vendidos para subsidiar a manutenção das atividades que esta ONG desenvolve. 

Vale mencionar que a E-Letro dispõe de carros e caminhão próprios e realiza 
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coletas agendadas na cidade de Londrina e também na região. Sendo que para as coletas 
realizadas em Londrina é cobrada uma taxa de R$40,00 reais, e para as cidades da Região 
Metropolitana de Londrina os preços variam de acordo com a distância a ser percorrida. 
Destaca-se ainda que a E-Letro é uma entidade independente e não recebe nenhum 
repasse governamental, logo, a renda obtida com a venda dos equipamentos e dos 
materiais é utilizada para a manutenção da ONG, que incluem o pagamento de aluguel 
dos barracões, pagamento de conta de luz e também o pagamento dos salários de seus 
funcionários (SITE ONG E-LETRO, 2018). 

Em síntese, pode-se dizer que os processos de separação e de destinação dos REE 
realizados pela ONG E-Letro têm contribuído significativamente para a realização da 
logística reversa adequada do e-lixo, contribuindo desse modo para a promoção da 
redução desses resíduos, para o reaproveitamento e a reciclagem de matérias primas, para 
a geração de empregos e de renda com inclusão social e a diminuição da disposição de 
lixos em aterros, além de contribuir para a redução da degradação ambiental. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das discussões arroladas neste artigo, pode-se dizer que a logística reversa 
tem desempenhado um papel de grande relevância para a reciclagem, redução e 
reutilização dos componentes e materiais que integram o chamado e-lixo que contempla 
os REE, cuja a quantidade tem crescido expressivamente nas últimas décadas, em 
decorrência da rápida evolução tecnológica que num curto período de tempo, tem por um 
lado, possibilitado o desenvolvimento de produtos cada vez mais atualizados e modernos 
e por outro lado, tornado obsoletos os equipamentos eletroeletrônicos. Salienta-se ainda 
que a logística reversa tem se mostrado uma importante ferramenta estratégica e eficiente 
na gestão de resíduos eletroeletrônicos. Todavia, vale frisar que no Brasil as operações 
logísticas acabam sendo prejudicadas ou dificultadas em decorrência dos custos elevados 
dos sistemas de transportes, devido à infraestrutura precária ou ausente, pedágios, má 
conservação das vias e deficiência na promoção da intermodalidade, o que 
consequentemente acaba por refletir nos custos de reciclagem. Por conseguinte, para que 
possa ser desenvolvida a correta gestão ambiental de resíduos eletroeletrônicos tanto 
pelas pessoas jurídicas como pelas pessoas físicas, torna-se necessário colocar em prática 
esforços conjuntos da sociedade, das empresas e do Governo, que possam contribuir com 
a educação ambiental e conscientização sobre o uso e o descarte correto dos produtos 
eletroeletrônicos, com a aplicação de uma legislação e de uma fiscalização com maior 
eficácia para que possam ser atribuídas responsabilidades aos fabricantes, aos 
comerciantes e também aos consumidores, e que possam incentivar a criação de diversos 
pontos de coleta de fácil acesso em diversas cidades brasileiras, que assegurem condições 
logísticas adequadas e também incentivos fiscais para práticas de reciclagem e destinação 
correta desses resíduos, respeitando suas características e suas especificidades. 

Por ser a única entidade de Londrina e de sua Região Metropolitana que possui 
licença ambiental de operação específica para lixo eletroeletrônico, conforme prescreve o 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a E-Letro tem contribuído de modo significativo 
para a redução dos impactos ambientais resultantes do descarte incorreto dos REE, pois 
ao dar uma destinação correta para esses resíduos, tem incentivado a reciclagem e o 
reaproveitamento de diversos materiais como matérias primas em diversos processos 
produtivos, contribuindo assim para a redução da extração de novos recursos naturais, 
gerando ainda economia no consumo de água e energia elétrica, e também tem permitido 
o conserto e o reuso de diversos equipamentos eletroeletrônicos, os quais são vendidos 
em sua loja física, situada na própria ONG ou então vendidos em sites de vendas. Sendo 
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que a renda adquirida com as vendas 

contribui para a manutenção das atividades da E-Letro. Além disso, esta ONG realiza 
ações de cunho social por meio de doações de computadores para escolas, órgãos 
públicos e entidades assistenciais, situados em Londrina e em outras cidades da região. 
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RESUMO 
 
 
O papel da distância cultural na decisão sobre o investimento direto estrangeiro tem sido 
estudado ultimamente na literatura de negócios internacionais, sendo um dos fatores 
influenciadores. No entanto, a literatura descobriu evidências conflitantes sobre a relação 
entre a distância cultural e o investimento direto estrangeiro (Shenkar, 2012; Brouthers & 
Brouther, 2001). Diante deste problema, o objetivo do presente artigo é analisar como a 
distância cultural do autor Geert Hofstede e Kogut e Singh (1988) são trabalhados 
conjuntamente com o investimento direto estrangeiro, por meio de uma revisão sistemática. 
Para tanto, foi necessário analisar 45 artigos obtidos a partir de um banco de dados. Os 
resultados desta revisão sistemática sugerem que a distância cultural é um fator impulsionador 
importante para o investimento direto estrangeiro, mas não deve ser analisada separadamente 
de outras variáveis. Por fim, finalizamos com a conclusão do estudo, especificando as 
possíveis limitações do artigo e propondo sugestões para pesquisas futuras. 
 
 
Palavras-chave: Distância Cultural, Distância Psíquica, Investimento Direto Estrangeiro, 
Hofstede, Kogut e Singh. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A literatura referente ao investimento direto estrangeiro (IDE), que é um tema bem frequente 
na internacionalização das empresas (Rugman, Verbeke & Nguyem, 2011) concentra-se em 
três aspectos distintos: (1) por que as empresas investem no mercado externo; (2) quais os 
fatores impulsionadores dos fluxos de IDE e (3) quais os impactos na economia do país 
anfitrião (Casi & Resmini, 2017). Sendo que o foco deste artigo será o item 2, fatores 
impulsionadores e influenciadores no IDE, já que os estudos sobre a distância psíquica e 
cultural se intensificaram na literatura de negócios internacionais (Cho & Padmanabhan, 
2005; Dow & Ferencikova, 2010; Ghemawat, 2001; Johanson & Vahlne, 2009; Kogut & 
Singh, 1988; Rocha & Almeida, 2006), especialmente a relação deles com o IDE. A 
importância desses estudos é a busca em esclarecer contextos e fenômenos específicos que 
estão sob influências de características regionais (Ferreira, Serra & Reis, 2011). Assim, a 
diferença cultural entre os países tem efeitos significantes no IDE (Liu et al., 1997). 
A distância cultural mensura até que ponto as diferentes culturas são semelhantes ou distintas 
entre si (Shenkar, 2012), mede os índices influenciadores informais de uma economia e o 
sistema de valores sociais dentro de uma sociedade (Hofstede, 1980), é considerada uma 
contingência que influencia as decisões do modo de entrada e o desempenho do IDE, seja por 
aquisições, joint venture ou greenfield (Kogut & Singh, 1988), mas estudos da distância 
cultural e o modo de entrada possuem resultados conflitantes (Brouthers & Brouthers, 2001; 
Shenkar 2001). No estudo de Brouthers e Brouthers (2001) é encontrada a hipótese que o 
risco do investimento no mercado-alvo modera o impacto da distância cultural na seleção do 
modo de entrada e a experiência da empresa juntamente com a distância cultural seriam uma 
variável mais apropriada do que somente o estudo da distância cultural. 
Contudo, a principal hipótese entre os pesquisadores é que quanto maior for a distância 
psíquica e cultural entre o país sede e o país anfitrião, menor será a propensão ao investimento 
e maior será a dificuldade encontrada na transferência de informações entre os países 
(Hofstede, 1983; Johanson & Valhne, 1997, 2009; Verbeke, 2003), mas outros estudos 
demonstram que outros tipos de empresas, além das multinacionais, tais como as Born Global 
e os novos empreendimentos internacionais, minimizam os efeitos negativos da distância 
psíquica e cultural durante a internacionalização da empresa (Cavusgil & Knight, 2015; 
Chetty & Campbell-Hunt, 2004; Dib, Rocha & Silva, 2010; Oviatt & McDougall, 2005). 
Portanto, as distâncias psíquicas e culturais, para algumas empresas, podem ser entendidas 
como um constructo que dificulta ou impede o fluxo de informações entre a empresa e o 
mercado. 
Um dos argumentos para justificar tal estudo é que “embora muitos estudos e abordagens 
teóricas tenham sido usadas no debate sobre o IDE, possivelmente existem duas abordagens 
que são centrais” (Marchiano et al., 2018, p. 35). Segundo os mesmos autores, a primeira 
abordagem seria os fatores macroeconômicos (Groose & Traviño, 1996); e a segunda 
abordagem, que é o nosso foco, aquelas relacionadas à distância psíquica (Johanson & 
Vahlne, 1977) e cultural (Hofstede, 1980, 1991; Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Kogut 
& Singh, 1988). 
O objetivo deste artigo é analisar como a distância cultural e o IDE são discutidos 
conjuntamente na literatura de negócios internacionais, com foco principal se as dimensões 
como a distância do poder, individualismo/coletivismo, masculinidade/feminilidade, aversão à 
incerteza (Hofstedde, 1980), orientação a longo prazo/curto prazo (Hofstede & Bond, 1988; 
Hofstede, 1991), indulgência/restrição (Hofstede & Hofstede, 2005; Hofstede, Hofstede & 
Minkov, 2010) e a distância cultural do estudo de Kogut e Singh (1988) são abordadas. Para 
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alcançar tal objetivo, foi realizado uma revisão sistemática da literatura, que é “uma síntese de 
estudos científicos de melhor qualidade sobre um tópico específico ou questão de pesquisa” 
(Kitchenham et al., 2009, p. 8). 
O artigo está organizado da seguinte forma. Na próxima seção será apresentada a revisão da 
literatura, discutindo a distância psíquica, distância cultural e suas influências com o IDE. Em 
seguida, apresentaremos a metodologia, explicitando como foi realizado o passo a passo para 
chegar nos artigos analisados. Posteriormente, discutiremos os achados do estudo, 
apresentando como esses artigos trabalham com esses dois temas. Finalmente, serão 
abordadas as conclusões e as limitações do estudo com sugestão para pesquisas futuras. 
 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
As distâncias psíquicas e culturais têm se difundido como fatores influenciadores nas decisões 
do destino nos investimentos. A distância cultural é a diferença cumulativa em normas 
culturais entre dois países (Kogut & Singh, 1988), sendo que possui um grande impacto no 
IDE (Shenkar, 2001). Uma das primeiras definições da distância psíquica é “a soma dos 
fatores que evitam o fluxo de informação entre e para o mercado” (Johanson & Vahlne, 1977, 
p. 24), fatores que podem ser linguagem, religião, desenvolvimento industrial, cultura, 
educação e sistema político (Johanson & Vahlne, 1977; Dow & Karunaratna, 2006, 2010). 
Diante disto, a língua e a cultura são importantes obstáculos para a decisão da 
internacionalização das empresas (Johanson & Vahlne, 1977).  
Já para os tipos do modo de entrada, uma das mais importantes e relevantes contribuições de 
Johanson e Vahlne (1977, 2009) é que o conhecimento que a empresa adquire no mercado 
externo ajudará nas próximas decisões do modo de entrada, sendo um processo gradual e 
incremental, e expandirá sua atuação para distâncias psíquicas mais diferentes do seu país de 
origem. Nesse mesmo sentido, Brouthers e Brouthers (2001) confirmam que a interação da 
distância da cultura com o risco envolvido influência na decisão do modo de entrada e “que as 
diferenças de culturas entre os países influenciam a percepção dos gestores em relação aos 
custos e à incerteza dos modos alternativos de entrada” (Kogut & Singh, 1988, p. 413-414). 
Chang e Rosenzweig (2001) completam que os custos de transação mais os fatores culturais e 
a experiência da empresa, conjuntamente, influenciam o IDE. 
Mas os resultados dos estudos da distância cultural no IDE são inconsistentes. Shenkar (2001) 
relata que é devido as propriedades conceituais e metodológicas utilizadas no constructo da 
distância cultural. Alguns pesquisadores descobriram que a distância cultural está associada à 
escolha de modos totalmente próprios, aquisição ou greenfield (Cho & Padmanabhan, 2005), 
outros pesquisadores descobriram que uma maior distância cultural entre o país de origem e o 
de destino está relacionado a modos de entradas compartilhados, joint venture (Gatignon & 
Anderson, 1988; Kogut & Singh, 1988). 
Outras termologias foram utilizadas ao se tratar de distância cultural. Shenkar (2012) 
considera o termo “distância” inapropriado, substituindo por Fricção Cultural, em que o 
contato entre dois países, indiferente da distância geográfica entre eles, causa uma fricção ao 
realizarem negócios. Outros autores utilizaram termos e abordagens distintas também, 
proximidade cultural (Voyer & Beamish, 2004), “distancing” e “othering” (Franz, Fuchs& 
Henn, 2018), “cultural opennes” (Crescenzi, Cataldo & Faggian, 2018) e relação da distância 
cultural, proximidade cultural e cultural opennes (Quer, Claver & Rienda, 2012).  
O modelo da distância cultural de Hofstede (1980) é baseado em 4 dimensões. Primeiro, 
Individualismo/Coletivismo, em que a “questão fundamental envolvida é a relação entre um 
indivíduo e suas ou seus colegas” (Hofstede, 1983, p. 79), isto é, se a sociedade é mais 
individualista ou se relacionam em grupo, pensando coletivamente. Em uma sociedade mais 
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individualista, os indivíduos cuidam dos seus próprios interesses em primeiro lugar e, talvez, 
da sua família mais próxima (Hofstede, 1983), em que “as pessoas preferem agir como 
indivíduos e não como membros de grupos” (Hofstede, 1984, p. 6). Por outro lado, em 
sociedade coletivista, as pessoas “são integradas em grupos internos fortes e coesos, que ao 
longo da vida das pessoas continuam a protege-las em troca de lealdade inquestionável” 
(Hofstede, 2001, p. 225).  
A Distância do Poder é a segunda dimensão. Nessa dimensão a “questão fundamental 
envolvida é como a sociedade lida com o fato de que as pessoas são desiguais” e nas 
organizações “o nível de Distância do Poder está relacionado ao grau de centralização da 
autoridade e ao grau de liderança autocrática” (Hofstede, 1983, p. 81). Nas culturas de alta 
Distância do Poder, os indivíduos não questionam e não criticam seus superiores, já em 
culturas de baixa Distância do Poder há uma interação maior entre superior e subordinados 
(Bergiel, Bergiel & Upson, 2012). E de acordo com Tara, Kirkman e Steel (2010) a maioria 
dos estudos que utilizam a Distância do Poder como instrumento de avaliação de valor 
cultural é altamente consistente com a teoria de Geert Hofstede. 
Em terceiro, a dimensão Masculinidade/Feminilidade não condiz necessariamente com o 
gênero, concentra-se em quais tipos de valores – masculinos ou femininos – prevalecem em 
uma sociedade educacional (Saleh et al., 2017). Nas culturas masculinas, valores como 
assertividade, ambição e competitividade dominam, enquanto nas sociedades femininas a 
harmonia, as relações interpessoais e a igualdade são valorizadas (Hofstede, 2001). E para 
desmistificar ainda mais a relação da dimensão masculinidade/feminilidade com o gênero, 
Ferraro (2002) define como sociedades ternas e rígidas.  
Finalmente, a Aversão à Incerteza é o grau em que as pessoas em uma determinada cultura 
geralmente preferem a estrutura ao risco (Hofstede, 1984). Algumas sociedades socializam os 
indivíduos para serem mais tolerantes ao risco, comportamentos e opiniões diferentes dos 
seus, pois não se sentirão acuados em situações adversas (Hofstede, 1984, 2001). Por outro 
lado, “culturas com alto grau de Aversão à Incerteza ficam ansiosas por situações não 
estruturas, obscuras ou imprevisíveis” (Bergiel, Bergiel & Upson, 2012, p. 70), mantendo 
crenças e comportamentos rígidos em verdades absolutas (Hofstede, 1986).  
Estudando a cultura chinesa, o confucionismo e o quanxi, revelou-se uma quinta dimensão 
significativa, denominada Orientação a Longo/Curto Prazo (Hofstede & Bond, 1988; 
Hofstede, 1991), referindo-se a recompensas instantâneas ou tardias (Hofstede & Bond, 
1988). Isto é, a Orientação a Longo Prazo refere-se a valores orientados para o futuro, como 
persistência e economia; e Orientação de Curto Prazo são valores que remete o presente, 
como consideração pela tradição e o respeito das normas sociais (Tara, Kirkman & Steel, 
2010).  
Hofstede, Hofstede e Minkov (2010), a terceira edição do livro - a última até o ano de 2018, 
incluíram a sexta dimensão, Indulgência e Restrição. Assim, essa dimensão indica em que 
medida e analisa a importância da felicidade e do controle da vida. As sociedades com alto 
índice de Indulgência permitem que as pessoas satisfaçam livremente suas necessidades 
(gratificações) humanas básicas e seus desejos, especialmente aqueles relacionados com o 
desfrute da vida e a diversão; já o seu polo oposto, “reflete a convicção de que tal gratificação 
precisa ser contida e regulada por normas sociais restritas” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 
2010, p. 281). 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
O objetivo deste artigo é analisar como a distância cultural e o IDE são discutidos 
conjuntamente na literatura de negócios internacionais. Para alcançar esse objetivo, foi 
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realizado uma revisão sistemática da literatura desenvolvida em 7 etapas, com base nos 
critérios do estudo de Rowe (2014): (1) preparação do objetivo da pesquisa; (2) seleção e 
aplicação dos termos de pesquisa na base de dados; (3) escolha do critério para selecionar os 
artigos; (4) seleção dos artigos dentro deste critério; (5) leitura e análise dos artigos 
selecionados; (6) construção da revisão sistemática e (7) síntese e análise dos resultados.  
Na primeira etapa, o objetivo da pesquisa foi descrito conforme mencionado anteriormente. 
Na segunda etapa, primeiramente foi escolhido quais os termos de pesquisa seriam utilizados 
no site do banco de dados, assim, foi definido os termos “fdi” e “cultur*”, em inglês. O termo 
cultur* foi definido com o asterisco (*) para englobar todas as variações da palavra, como por 
exemplo: culture, cultural e outras. Posteriormente, aplicado esses termos na base de dados do 
Web of Science no campo Pesquisa Avançada, seleção do rótulo do campo TS (tópico), 
selecionado todas as línguas, somente artigos como tipos de documentos e com a seleção do 
período de 1980 a 2018. A data inicial foi definida de acordo com o primeiro trabalho da 
distância cultural de Hofstede em 1980. 
A terceira etapa buscou selecionar os artigos pesquisados. A consulta foi realizada no dia 28 
de Maio de 2018 e resultou em um total de 219 artigos para os termos e critérios selecionados. 
Com isto, foi decidido selecionar um total de 50 artigos como base para a revisão sistemática, 
sendo os 25 artigos mais citados e os 25 artigos mais recentes. Esse critério foi decidido para 
englobar a maior chance possível de analisar de forma criteriosa e consistente o assunto do 
objetivo do artigo, pois a maioria dos artigos mais citados eram artigos mais antigos, 
conforme a Tabela 1, e para incluir as 2 novas dimensões de Hofstede, Hofstede e Minkov 
(2010) e estudos mais recentes, foi decidido a seleção dos 25 artigos mais recentes.  
A quarta etapa foi baixar os arquivos pelo próprio banco de dados do Web of Science. Alguns 
artigos eram inacessíveis por esta plataforma, assim, como segunda opção foi acessar o site 
ResearchGate, em que os próprios autores liberam o acesso para o texto completo. E para os 
artigos que não estavam disponíveis em nenhuma das duas plataformas, foi enviado um e-
mail direto para os autores do artigo solicitando o arquivo do texto completo, conforme pode 
ver na Tabela 1. Assim, após essas etapas, resultou um total de 45 artigos (24 mais citados e 
21 mais recentes). 
A quinta etapa foi realizar a leitura dos artigos para analisar como a distância cultural é 
trabalhada com o investimento direto estrangeiro. Com isto, percebeu-se que 5 artigos não 
tinham relação com os temas, finalizando em 40 artigos para ponderar os resultados (21 mais 
citados e 19 mais recentes). A sexta etapa foi a elaboração da revisão sistemática da literatura, 
apontando os resultados encontrados e as principais lacunas percebidas na análise, a fim de 
possibilitar uma melhor reflexão sobre o assunto investigado. Finalmente, foi desenvolvido a 
síntese nos seguintes tópicos: conclusão, limitação do estudo e sugestão para novas pesquisas. 
A Tabela 1 apresenta os artigos estudados. 
 
4 RESULTADOS 
 
Dos 40 artigos analisados para realizar a presente revisão sistemática, somente 26 artigos 
citam em algum momento Geert Hofstede e/ou Kogut e Singh (1988), sendo que 18 artigos 
não referenciam Geert Hofstede. Desse montante, somente 12 artigos trabalharam algumas 
das seis dimensões das distâncias culturais (Hofstede, 1980; Hofstede & Bond, 1988; 
Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). 



Tabela 1 - Características principais dos estudos.         

Ano Pesquisadores Revista* Dimensões da distância psíquica 
Dimensões de 

Hofstede 
Cita Hofstede e/ou Kogut 

e Singh 
nº de 

citações** 
Como foi acessado o artigo 

1992 Benito e Gripsrud JIBS Distância cultural 4 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 183 Site ResearchGate 
1997 Liu et al. WARWE Distância cultural 4 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 33 Sistema Web of Science 
2001 Zhang CEP Proximidade cultural  - - 53 Sistema Web of Science 
2002 Bandelj SF Laços culturais - - 51 Sistema Web of Science 
2002 Habib e Zurawicki JIBS Distância cultural e geográfica 4 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 308 Sistema Web of Science 
2002 Wong e Slater IJHRM Distância cultural e quanxi - Hofstede   42 Sistema Web of Science 
2004 Robertson e Watson SMJ Distância cultural 2 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 74 Sistema Web of Science 
2004 Voyer e Beamish JBE Proximidade cultural  - Hofstede | Kogut e Singh 42 Autor enviou por email 

2005 Cho e Padmanabhan IBR 
Distância cultural e experiência da 

empresa - Hofstede | Kogut e Singh 69 Sistema Web of Science 
2007 Filatotchev et al. JIBS - - - 167 Site ResearchGate 
2007 Mani, Anita e Rindfleisch SMJ Experiência da empresa - Kogut e Singh 34 Sistema Web of Science 
2008 He e Lyles BH Distância cultural 5 Dimensões Hofstede   40 Autor enviou por email 
2008 Wang e Schaan MIR Distância cultural - Hofstede | Kogut e Singh 34 Sistema Web of Science 
2009 Ragozzino MIR Distância cultural e geográfica 4 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 37 Sistema Web of Science 
2009 Sun WE - - - 37 Sistema Web of Science 
2010 Dow e Ferencikova IBR Distância cultural 4 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 41 Autor enviou por email 
2011 Makino e Tsang JIBS Distância cultural - Hofstede | Kogut e Singh 33 Sistema Web of Science 
2012 Cui e Jiang JIBS Distância cultural e institucional - Kogut e Singh 165 Sistema Web of Science 
2012 Kearney EMR Distância cultural 4 Dimensões Hofstede   41 Sistema Web of Science 
2012 Quer, Claver e Rienda  APJM Distância cultural e institucional - Hofstede | Kogut e Singh 62 Autor enviou por email 
2014 Contractor et al. IBR Distância cultural e institucional 1 Dimensão Hofstede | Kogut e Singh 32 Site ResearchGate 
2017 Campisi e Caprioni TIBR Quanxi - - 0 Sistema Web of Science 
2017 Casi e Resmini EPPS - - - 0 Sistema Web of Science 
2017 Cheng e Yang JBR Distância cultural - Hofstede | Kogut e Singh 0 Autor enviou por email 
2017 Diemer PBRI Inteligência cultural - - 0 Sistema Web of Science 
2017 Ghosh, Lien e Yamarik AEJ Quanxi - - 0 Site ResearchGate 
2017 Gossel JID - - - 0 Sistema Web of Science 
2017 Hornstein CER Distância cultural 2 Dimensões Hofstede   0 Sistema Web of Science 
2017 Kao e Kuo JFBS - - Kogut e Singh 0 Sistema Web of Science 
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2017 Lee NAJEF - - - 0 Sistema Web of Science 
2017 Saleh et al. RIBF Distância cultural e institucional 5 Dimensões Hofstede | Kogut e Singh 0 Sistema Web of Science 

2018 
Crescenzi, DiCataldo e 

Faggian PRS "Cultural openning" - - 0 Sistema Web of Science 
2018 Franz, Fuchs e Henn ZFW Distância geográfica e "othering" - - 0 Site ResearchGate 

2018 Hernández, Nieto e Boellis GSJ 
Distância geográfica e 

institucional - - 1 Sistema Web of Science 
2018 Kayalvizhi e Thenmozhi EMR Distância cultural 6 Dimensões Hofstede   0 Sistema Web of Science 
2018 Lin ET Transferência cultural - Hofstede   0 Sistema Web of Science 

        



Na revisão sistemática encontramos estudos que mencionam a cultura como um dos fatores 
influenciadores do IDE, mas não deixam claro a teoria e a abordagem que estão se referindo 
sobre a distância cultural. Estudos que não mencionam os autores do objetivo deste artigo e 
tratam como links históricos e culturais (Zhang, 2001) e laços culturais (Bandelj, 2002), sem 
aprofundar a teoria em si da distância cultural. Outros estudos também não citaram Geer 
Hofstede e/ou Kogut e Singh (1988), mas utilizaram teorias fortemente embasadas no campo 
dos negócios internacionais para relacionar a cultura. Pelo vasto estudo sobre o modo de 
entrada relacionando com as capacidades e características da empresa, a governança 
corporativa e a rede de relacionamentos são alternativas de estudos (Filatotchev et al., 2007) – 
confirmado nos resultados encontrados por Verdu (2010) sobre as redes de relacionamentos – 
relacionando com a perspectiva da economia de custos de transação (Kao & Kuo, 2017) e 
com a perspectiva oriental do Quanxi (Campisi & Caprioni, 2017; Gosh, Lien & Yemarik, 
2017; Wong & Slater, 2002). Referente à governança corporativa, uma das hipóteses de 
Kayalvizhi e Thenmozhi (2017) é que “uma maior adaptabilidade cultural modera a 
governança dos países na atração de IDE para as economias emergentes” (p. 178) 

Os estudos sobre IDE são complexos (Johanson & Vahlne, 1977, 2009), ainda mais os 
motivos da internacionalização das empresas (Verbeke, 2003) e quais fatores influenciadores 
levam essas empresas a procurar o mercado externo e qual o país de destino (Groose & 
Traviño, 1996; Hofstede, 1980, 1991; Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Johanson & 
Vahlne, 1977; Kogut & Singh, 1988; Marchiano et al., 2018). Assim, diante dessas inúmeras 
possibilidades contingenciais influenciadoras na decisão da internacionalização, concordamos 
que vários fatores devem ser estudados, separadamente e conjuntamente, no campo dos 
negócios internacionais. Como a distância cultural é um dos fatores que incorrem na decisão 
do IDE, a mesma não foi utilizada como variável em alguns artigos analisados nesta revisão 
sistemática (Casi & Resmini, 2017; Gossel, 2017; Lu et al., 2018; Sun, 2009). 

Alguns estudos utilizam o índice da distância cultural de Kogut e Singh (1988) adotando uma 
perspectiva política para estender a aplicação da teoria institucional e encontram uma 
correlação com significância positiva entre as pressões normativas e a distância cultural (Cui 
& Jiang, 2012), uma significância negativa nos resultados entre a distância cultural e 
institucional (Hernández, Nieto & Boellis, 2018; Quer, Claver & Rienda, 2012), uma 
correlação negativa da alta distância cultural com o PIB do país anfitrião (Williams & Vrabie, 
2018) e uma significância positiva entre a menor distância institucional e a aquisição 
majoritária com uma significância negativa entre a alta Aversão à Incerteza com uma 
aquisição majoritária (Contractor et al., 2014), em que esses últimos autores utilizam somente 
uma dimensão da distância cultural de Hofstede (1980) como variável, a Aversão à Incerteza.  
Referente aos 12 artigos que estudam uma ou mais dimensões dos valores culturais de Geert 
Hofstede, 2 artigos utilizam duas dimensões. As dimensões Aversão à Incerteza e Distância 
do Poder (Hornstein, 2017), enquanto a Aversão à Incerteza e Masculinidade/Feminilidade 
são consideradas como hipóteses de quanto maior o nível dessas dimensões maior será o nível 
percebido da corrupção, um estudo que analisa o impacto da corrupção no IDE (Robertson & 
Watson, 2004).  
Todas as dimensões da distância cultural de Hofstede (1980) e o índice cultural de Kogut e 
Singh (1988) são estudas como variáveis em estudos do ano de 2010 ou antes em 5 artigos 
(Benito & Gripsrud, 1992; Dow & Ferencikova, 2010; Habib & Zurawicki, 2002; Liu et al., 
1997; Ragozzino, 2009). Benito e Gripsrud (1992) não encontraram evidências para 
corroborar as hipóteses gerais que a menor distância cultural serão os primeiros IDEs ou que 
os IDEs subsequentes serão em distâncias culturais maiores, um resultado inverso do estudo 
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de Ragozzino (2009) que menciona a grande importância da distância geográfica para 
determinar a escolha do mercado internacional e do tipo de empreendimento da empresa 
multinacional no exterior. Contudo, mesmo o estudo de Kearney (2012), realizado após a 
terceira edição do livro de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010), considerando somente as 4 
dimensões de Hofstede (1980), é um dos artigos que demonstra mais claramente os resultados 
de cada dimensão separadamente aplicado em países emergentes. O mesmo caso acontece 
com o estudo de Saleh et al. (2017), um trabalho que considera somente 5 dimensões em um 
momento que já possuíam 6 dimensões de valores culturais, mas os autores especificam de 
uma forma eficiente tais dimensões relacionando com o Paradigma Eclético e com a Teoria 
Institucional demonstrando que a distância cultural é importante para as decisões do IDE, mas 
não devem ser as únicas variáveis analisadas.  
Por fim, as 6 dimensões de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) são estudadas em somente 1 
artigo do total dos 40 artigos analisados na revisão sistemática. O trabalho de Kayalvizhi e 
Thenmozhi (2018) estudou como a tecnologia, cultura e governança corporativa influencia o 
IDE em 22 mercados emergentes. Os autores confirmam que o grau do fluxo interno de IDE 
para as economias emergentes dependem da ligação entre a governança do país e a cultura, 
isto é, as economias emergentes precisam adaptar os valores e crenças culturais ao ingressar 
no país de destino. Assim, um dos resultados encontrados é que as dimensões culturais como 
a Distância do Poder e o Individualismo/Coletivismo impulsionam o IDE (Kayalvizhi & 
Thenmozhi, 2018). 
 
 
5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
 
Os estudos dos índices dos valores culturais de Geert Hofstede sofreram inúmeras críticas. 
Hofstede nunca estudou cultura e é um estudo teórico com bases fracas por ter realizado a 
pesquisa na empresa IBM e ter ampliado os resultados para as nações (Baskerville, 2003), a 
definição de cultura de Hofstede é equivocada por considerar que seja tão simples como se a 
cultura fosse uma programação mental (Jones, 2007) e que culturas nacionais, organizacionais 
e relacionadas ao trabalho não são questões dependentes (Williamson, 2002). Contudo, Geert 
Hofstede foi um dos primeiros pesquisadores a oferecer um modelo de valores culturais que 
poderia ser usado em pesquisas quantitativas (Tara, Kirkman & Steel, 2010), é uma das 
pesquisas mais abrangentes sobre a distância cultural (Benito & Gripsrud, 1992) sendo um 
tema muito importante na literatura dos negócios internacionais (Cho & Padmanabhan, 2005).  
Desta maneira, reconhecemos os pontos fracos da Teoria das dimensões culturais de Geert 
Hofstede, não é e não deve ser a única variável estudada sobre os fatores influenciadores que 
levam as empresas (multinacionais e born global) a investir no mercado externo, 
principalmente por IDE, em que as mesmas possuem um maior contato com o país anfitrião. 
Mas, diante desta revisão sistemática, notou-se que poucos trabalhos estão atualizados e 
utilizando todas as 6 dimensões de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010). Como já informado 
anteriormente, dos 40 artigos analisados, somente 12 artigos trabalharam alguma dimensão 
dos valores culturais de Geert Hofstede, sendo que foram encontrados 3 artigos que 
mencionam 5 ou 6 dimensões, um número muito baixo mesmo pela pequena amostra utilizada 
neste trabalho. 
Contudo, os resultados encontrados foram satisfatórios, pois tiveram estudos diversificados 
trabalhando com variáveis distintas para estudar de maneira mais eficiente os fatores 
influenciadores do IDE. Além da distância cultural dos autores do objetivo deste artigo, tudos 
acrescentaram a Teoria Institucional (Contractor et al., 2015; Cui & Jiang, 2012; Hernádez, 
Nieto & Boellis, 2018; Quer, Claver & Rienda, 2012; Saleh et al., 2017; Williams & Vrabie, 
2018), analisaram a experiência adquirida da empresa (Cho & Padmanabhan, 2005; Mani, 
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Anita & Rindfleisch, 2007), a distância geográfica em si (Franz, Fuchs & Henn, 2018; 
Marchiano et al., 2018), entre outros. E mesmo os artigos que não trabalharam a distância 
cultural, trouxeram resultados positivos para o campo de negócios internacionais na 
compreensão do IDE, pois analisaram outras variáveis que interferem na decisão da 
internacionalização da empresa. 
O presente artigo apresenta algumas limitações. Primeiro, possíveis termos fracos para a 
pesquisa da revisão sistemática, assim, não conseguindo a abrangência desejada. Segundo, 
uma amostra total analisada baixa de 40 artigos dentre os 219 disponíveis. Em terceiro lugar, 
realizar a pesquisa dos artigos somente no Web of Science, deixando de analisar outros 
periódicos importantes que não estão na base de dados desta plataforma. Porém, nossa revisão 
sistemática não pretende ser exaustiva, mas apenas complementar o conhecimento gerado por 
artigos de revisão mais gerais sobre a relação da distância cultural com o IDE. 
De acordo com tal estudo, percebe-se uma necessidade de mais estudos relacionando todas as 
6 dimensões de Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) para uma melhor compreensão e 
validação dos valores culturais como influenciadores no IDE. Uma outra sugestão para 
futuros estudos é fazer pesquisas fora do eixo Estados Unidos da América e China, entre os 40 
artigos analisados, a maioria se referiam a esses dois países. Mas, tiveram estudos relevantes 
sobre os países emergentes, um campo que pode trazer novas contribuições e resultados. 
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