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A IMPORTÂNCIA DA DFC PARA O CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA DAS 
PEQUENAS EMPRESAS 

 
THE IMPORTANCE OF DFC FOR GROWTH AND SURVIVAL OF SMALL 

ENTERPRISES 

Isaque Andrade Da Cruz 
Moises Da Silva Martins 

 
RESUMO 
O presente artigo apresenta a importância da Demonstração do Fluxo de caixa para as empresas de pequeno 
porte, analisando os conceitos dessa ferramenta gerencial que auxilia na administração do controle de suas 
entradas e saídas de recursos, cuja finalidade principal é a de auxiliar o processo decisório, visando sempre 
atingir os objetivos esperados. A alta competitividade do mercado exige das organizações empresárias 
maiores eficiência no controle dos seus recursos, para tanto elas necessitam cada vez mais de um elevado 
entendimento da sua saúde financeira. As empresas de pequeno porte como são mais enxutas, optam em 
contratar uma pessoa que cuide de todas as áreas da empresa, ou o próprio dono acaba tomando conta, para 
reter despesas, e geralmente não tem noção de administração financeira, gerando muitos problemas como: 
pagamentos, recebimentos, adiantamentos e previsões de recursos, tendo como resultado a ineficiência 
financeira da empresa. O objetivo principal deste trabalho é evidenciar a importância da DFC como ferramenta 
do planejamento financeiro, para facilitar uma visão antecipada dos excessos ou escassez de caixa, grau de 
endividamento, demonstrando a importância do planejamento financeiro como instrumento indispensável, 
onde toda essa pesquisa teve como base pesquisas bibliográficas restritas a livros, artigos, e desenvolvida a 
partir de materiais já publicados, sendo compreendido esse texto pelos procedimentos de método qualitativo. 
Transmitindo como elaborar e utilizar o modelo de DFC, trazendo facilidade na gestão financeira da 
organização e na possibilidade de uma visão mais abrangente da empresa, já que será possível aplicar melhor 
os recursos, bem como antever a necessidade de ter que arcar com um empréstimo. 
Palavras-chave: Demonstração do Fluxo de Caixa. Controle Financeiro. Capital de Giro. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the importance of the Cash Flow Statement for small companies, analyzing the concepts 
of this managerial tool that assists in the administration of the control of their inflows and outflows of resources, 
whose main purpose is to aid the decision making process, always aiming to achieve the expected objectives. 
The high competitiveness of the market demands from business organizations greater efficiency in the control 
of their resources, so they increasingly need a high understanding of their financial health. Small businesses, 
such as those who are leaner, choose to hire a person who takes care of all areas of the company, or the 
owner himself takes over, to withhold expenses, and usually has no concept of financial management, 
generating many problems such as: payments, receipts, advances and forecasts of resources, resulting in the 
company's financial inefficiency. The main objective of this work is to highlight the importance of the DFC as 
a financial planning tool to facilitate an early vision of the excesses or shortage of cash, degree of 
indebtedness, demonstrating the importance of financial planning as an indispensable tool, where all this 
research was based bibliographic research restricted to books, articles, and developed from materials already 
published, being understood this text by the procedures of qualitative method. Transmitting how to design and 
use the DFC model, bringing ease in the organization's financial management and the possibility of a more 
comprehensive vision of the company, since it will be possible to apply the resources better, as well as 
anticipate the need to have to take out a loan. 
Keywords: Statement of Cash Flow; Financial Control; Working Capital. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em uma gestão financeira, 

com afirma Zdanowics (2002) é a de permite ao usuário observar como o caixa alterou de 

um período a outro, quais contas foram responsáveis por esta alteração e qual foi o 

resultado obtido com cada atividade deste fluxo. Contudo, as micros e pequenas empresas, 

normalmente, não a utilizam no seu negócio, seja por falta de conhecimento sobre o 

assunto ou por falta de um profissionalismo, já que pode pensar que isso não é necessário 

para um melhor desempenho. 

 Hoje, no Brasil, existe uma dificuldade muito grande de iniciar um negócio e 

conseguir sustentar bons resultados no longo prazo. É possível observar que além da carga 

tributária no país ser elevada, também existe um mercado altamente competitivo que, na 

maioria das vezes, não abre espaço para as micro e pequenas empresas se 

desenvolverem. Por isso, é necessário utilizar todas as ferramentas disponíveis para a 

gestão da organização, a fim de obter maiores vantagens competitivas.  

No mundo globalizado, o qual existe a troca de informações e tecnologia de forma 

praticamente instantânea, a busca pelo sucesso nos empreendimentos é constatada como 

fator essencial, não importando setor ou o seu tamanho, o aperfeiçoamento da utilização 

dos recursos disponíveis. Destaca-se como um dos principais pontos o planejamento e o 

controle do fluxo de caixa, pois é nítido que no país existem diversas empresas rentáveis 

com excelentes margens e desempenho.  Maximiano (2000), afirma que apesar de todos 

os empreendimentos oferecerem riscos é possível prevenir-se contra eles, utilizando 

ferramentas operacionais que possam amenizar e auxiliar o gestor na tomada de decisão. 

Ainda Maximiano (2000), afirma que o erro está no momento de não profissionalizar 

o seu planejamento e controle.  Isso faz com que não obtenham resultados sustentáveis. 

Na situação de mercado existente, cada vez diminui o espaço para administradores 

despreparados e o planejamento e controle financeiro passam serem os grandes 

diferenciais para a competição. 
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Nas micro e pequenas empresas, geralmente o que acontece é que os empresários 

acabam não se programando para o próximo período, então, ao ver o caixa com dinheiro, 

não se atenta para a duplicata que vencerá nos próximos dias, e acaba por, embolsar e 

gastar o dinheiro, enfatizado por Drucker (1995). Para Hoji (2010, p.79), “o Fluxo de Caixa 

é um esquema que representa as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um 

Fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-

versa)”. 

Em um estudo sobre a sobrevivência das Empresas no Brasil, realizado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) em pareceria com o Sebrae (2016), lançado em outubro 

de 2016, mostrou que a taxa de sobrevivência das Microempresas de até 2 anos é de 

apenas 55%, um elevado número de mortalidade, ocasionando prejuízos tanto para o 

empresário que investiu, quanto para a economia do país. 

O problema, aqui, abordado neste artigo expõe como a demonstração do fluxo de 

caixa, pode ajudar os micros e pequenas empresas obter bons resultados e crescer no 

mercado, reduzindo a probabilidade da empresa dissolver em seus primeiros anos, 

utilizando essa ferramenta gerencial o gestor conseguira prever o que irá ocorrer com seu 

caixa e tomar melhores decisões, gerindo liquidez para o seu negócio, pois muitos 

problemas de insolvência ou iliquidez ocorrem por falta de uma adequada administração do 

fluxo de caixa. Assim, de acordo com Iudícibus (1998, p.79), “por falta de demonstração do 

fluxo de caixa previsto, uma empresa rentável pode ter sua falência requerida por não ter 

fundos disponíveis em determinado período para pagar suas contas.” 

Pela simplicidade e abrangência com que se trata os aspectos financeiros, 

principalmente no médio e curto prazo do dia-a-dia das entidades, a DFC para Gitman 

(2001) é de extrema utilidade, pois informa e evidencia aos seus usuários a capacidade da 

empresa de gerar fluxo de caixa positivo, quitar suas dívidas, pagar dividendos, analisar 

alternativas de investimento e avaliar as situações presente e futura do caixa da empresa, 

adequando-se para que não chegue à situação de insolvência, onde tem como projeto 

neste artigo apresentar a estrutura para se montar a DFC. 
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Maximiano (2000) afirma que a DFC deve ser estruturada de forma a apresentar as 

alterações segregadas em no mínimo três fluxos: atividades operacionais, investimentos e 

financiamentos. As atividades operacionais são as relacionadas com ingressos e 

desembolsos de caixa necessários à manutenção da atividade fim da empresa. Braga e 

Marques (2001, p.10) destacam que as “atividades operacionais refletem o efeito que o 

resultado econômico gera no caixa, sendo que geralmente envolvem a produção e entrega 

de bens, como também a prestação de serviços.” 

Alguns dos eventos que afetam o caixa decorrente das atividades operacionais, 

segundo Campos Filho (1999, p.26) são: recebimentos de clientes, resultados de 

aplicações financeiras de liquidez imediata, recebimentos de dividendos e juros sobre o 

capital próprio, pagamentos e adiantamentos à fornecedores, pagamentos de despesas 

com pessoal, pagamentos de tributos, encargos financeiros, e outros pagamentos e 

recebimentos necessários à realização das atividades operacionais da empresa. 

“As atividades de investimento são aquelas relacionadas à compra e venda de ativos 

classificados no não circulante como também outros investimentos que não integrem os 

equivalentes de caixa” (BORSATO; PIMENTA e LEMES, 2009, p.171). Braga e Marques 

(2001, p.10) elucidam que as atividades de investimento se relacionam com alterações na 

composição da estrutura de investimento da entidade que afetam o caixa, não importando 

o prazo de realização, excetuando-se as atividades de natureza operacional. Já as 

atividades de financiamento “são operações que afetam o caixa, relacionadas com a 

estrutura de financiamento da empresa, envolvendo alterações no circulante e não 

circulante, como também no patrimônio líquido” (BRAGA; MARQUES, 2001, p.9).  

Essas atividades, como afirmam Borsato, Pimenta e Lemes (2009, p.171), “resultam 

em transformações no tamanho e composição do capital da empresa, como em seus 

empréstimos a pagar”. Movimentações no caixa decorrentes de atividades de 

financiamentos citadas por Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008, p.443) são: recebimentos 

pela venda de ações, ingressos decorrentes de empréstimos obtidos, recebimentos de 

contribuições destinadas a financiar a aquisição, construção ou expansão da planta da 

empresa, pagamento de dividendos, amortização de empréstimos obtidos de terceiros, 

pagamento pela aquisição de imobilizado, exceto quando sua finalidade for a produção. 
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Realizar a estrutura da Demonstração do Fluxo de Caixa e por fim realizar o 

planejamento financeiro é essencial para o sucesso das empresas, pois o administrador 

que a utiliza, faz uma projeção do que deverá realizar e o que necessitará para fazê-lo, a 

fim de maximizar os ganhos de acordo com os recursos que possui para gestão, ou seja, 

ele consegue aproveitar oportunidades e precaver-se de possíveis situações não benéficas 

para a empresa. 

Assim, planejar e controlar são chaves para o que o negócio seja sustentável, pois 

com o aumento da competitividade, é evidente que existirá mais dificuldade para que os 

despreparados continuem com suas empresas no mercado. Logo, o planejamento 

financeiro é ferramenta essencial para o administrador obter sucesso, já que com as 

projeções para o futuro é possível se preparar para eventualidades e também para o 

crescimento, tendo em vista recursos disponíveis e tempo para programar soluções. 

Portanto, a justificativa para esse trabalho é propor uma ferramenta, a qual é utilizada 

por todas grandes empresas de forma simples, eficiente e eficaz, que é essencial para o 

crescimento e administração do negócio, já que a concorrência sempre busca o 

aperfeiçoamento das ferramentas de gestão, assim como a inovação, seja com novas 

tecnologias ou a forma de utilizar os meios disponíveis. 

Campos filho (1999) afirma que há uma falta de conhecimento em gestão financeira 

nas empresas de pequeno porte, causando seu fechamento dentro dos seus primeiros anos 

de abertura. O motivo dessa causa é simples, pois a empresa que não projeta suas receitas 

e despesas com base no regime de caixa, corre o risco de não possuir capital de giro 

suficiente, para gerar sustentação as suas operações. 

Ao elaborar e utilizar o modelo de DFC trará facilidade na gestão financeira da 

organização e na possibilidade de uma visão mais abrangente da empresa, já que será 

possível aplicar melhor os recursos, bem como antever a necessidade de ter que arcar com 

um empréstimo. 

O objetivo geral foi demonstrar a real importância da Demonstração do Fluxo de 

Caixa na empresa de pequeno porte, para o bom desempenho e crescimento no mercado. 
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Em decorrência, os objetivos específicos foram conceituar a Demonstração do Fluxo 

de Caixa; descrever a estruturação da DFC classificando-as em atividade operacional, 

investimento e financiamento; identificar as vantagens e desvantagens da demonstração 

do fluxo de caixa, comparando os métodos diretos e indiretos visando um melhor 

entendimento das informações a serem explanadas; como a DFC auxilia nas tomadas de 

decisões financeira. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Principais Conceitos 

Para o sucesso de determinado negócio uma boa gestão financeira é um elemento 

crucial. Neste contexto, o gestor tem a sua disposição diversas ferramentas que o auxiliam 

a gerir com excelência. Dentre estas ferramentas, destacamos o fluxo de caixa, uma das 

ferramentas utilizadas na administração financeira empresarial, que auxilia na tomada de 

decisões e melhora o desempenho financeiro, através da otimização e alocação dos 

recursos da empresa. 

Fluxo de caixa, para Zdanowicz (2002, p. 21) por sua vez, instrui que “o fluxo de 

caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, 

coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa num determinado 

período”. 

Neto (2009) conceitua o fluxo de caixa como uma ferramenta prática de simples 

elaboração e compreensão que comprova as operações financeiras que serão conseguidas 

pela empresa, provocando a tomada de decisão. 

Ainda segundo Zdanowicz (2002) é o fluxo de caixa, que demonstra 

antecipadamente as necessidades de numerários para o cumprimento das obrigações da 

empresa, pois demonstra todos os ingressos e desembolsos de caixa, que podem ser 

controlados e analisados. 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

Figura 1 - Sistema de Fluxo de Caixa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zdanowicz (2002, p. 39). 

Zdanowicz (2002 p.23) afirma que “fluxo de caixa é o instrumento que relaciona o 

futuro conjunto de ingressos e desembolsos de recursos financeiros pela empresa em 

determinado período”. Esse fluxo pode ser entendido por meio da Figura 1, que retrata os 

principais meios de ingresso e consumo de capital em uma organização. 

Em Gitman (1997) o fluxo de caixa é a principal estrutura da empresa, sem ele seria 

impossível saber quando há recursos satisfatórios para apoiar as operações ou quando 

haverá exatidão de financiamentos bancários. 

2.2. Métodos de Elaboração 

2.2.1 Método Direto 

Este método demonstra todos os pagamentos e recebimentos de atividades 

operacionais da empresa, mostrando de forma clara a movimentação dos recursos 

financeiros, de onde vieram e a que se destinaram. É o que observam Iudícibus e Marion 

(1999, p.221): “As entradas e saídas do caixa são evidenciadas a começar das vendas 

pelos seus valores efetivamente realizados (recebidos), em vez do lucro líquido, como no 

Método Indireto. A partir daí, são considerados todos os recebimentos e pagamentos 

oriundos das operações ocorridas no período”. 
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Para Santi Filho (2004, p. 29), “o método direto consiste em evidenciar todos os 

pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da entidade, 

apresentando-os por seus valores brutos e utilizando as partidas dobradas”. 

Segundo Jochem (2012, p. 21):  

O método direto utiliza-se do princípio de demonstrar o fluxo de caixa 

líquido das atividades operacionais a partir dos recebimentos e 

pagamentos de caixa, obtidos a partir dos: registros contábeis, ajustado 

as vendas, os custos dos produtos e serviços vendidos e demais itens 

da demonstração do resultado e do resultado abrangente referente a: 

mudanças ocorridas nos estoques, contas operacionais a receber e a 

pagar e todos os outros itens que envolvem caixa e ainda as contas 

que possuem efeitos no caixa e que sejam decorrentes dos fluxos de 

caixa para financiamentos ou investimentos. 

2.2.2 Método Indireto 

No Modelo Indireto, as variações no caixa decorrente da atividade operacional são 

identificadas pelas mudanças no capital de giro da empresa. 

Nesta mesma linha Marion (2003, p. 156), considera que o Método Indireto mostra 

quais foram às alterações no giro (Ativo Circulante e Passivo Circulante) que provocaram 

aumento ou diminuição no Caixa, sem explicitar diretamente as entradas e saídas de 

dinheiro.  

Assim, “para calcular as variações líquidas, basta subtrair o saldo anterior do saldo 

atual das contas do Circulante (Ativo e Passivo).” (MARION, 2002, p.66). Já os grupos das 

atividades de Investimentos e Financiamentos são, na maioria das vezes, em dinheiro, 

fazendo parte de ambas as demonstrações. 

Verifica-se que, estando disposto dessa maneira, o fluxo não apresenta os valores 

efetivos de entrada e saída de caixa, mas sim valores originados de adições e subtrações 

do lucro líquido que não afetaram o caixa. 

Neste sentido, pelo método indireto, o fluxo de caixa das atividades operacionais é 

transferido do regime de competência para o regime de caixa. 
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Segundo Jochem (2012, p. 21):  

O método indireto é realizado a partir dos elementos que não afetam o 

caixa, fato este que justifica o seu nome. Assim o resultado é ajustado 

levando-se em conta os seguintes itens: mudanças nos estoques e 

contas operacionais a receber e a pagar durante o período, 

depreciação, provisões, tributos diferidos, receitas e despesas 

contabilizados pelo regime de competência e que ainda não foram 

pagas ou recebidas, variações cambiais não realizadas, lucros de 

coligadas e controladas não distribuídos, participação de não 

controladores, enfim itens que não afetam o caixa, e ainda, todos os 

demais itens cujos efeitos sobre o caixa sejam decorrentes das 

atividades de investimento ou de financiamento. 

2.3 Comparações entre o método direto e o indireto 

Na comparação entre os dois métodos é interessante frisar as vantagens e 

desvantagens existentes em cada uma delas. De acordo com Campos Filho (1999, p. 48) 

a comparação entre os dois métodos deve exceder aos aspectos técnicos:  

Método Indireto – Vantagens  

• Apresenta baixo custo. Basta utilizar dois balanços patrimoniais (o do início e 

o do final do período), a demonstração de resultados e algumas informações adicionais 

obtidas na contabilidade.  

• Concilia lucro contábil com fluxo de caixa operacional líquido, mostrando 

como se compõe a diferença.  

Método Indireto - Desvantagens  

• O tempo necessário para gerar as informações pelo regime de competência 

e só depois convertê-las para o regime de caixa. Se isso for feito uma vez por ano, por 

exemplo, podemos ter surpresas desagradáveis e tardiamente.  

• Se há interferência da legislação fiscal na contabilidade oficial, e geralmente 

há, o método indireto irá eliminar somente parte dessas distorções.  

Método Direto – Vantagens  
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• Cria condições favoráveis para que a classificação dos recebimentos e 

pagamentos siga critérios técnicos e não fiscais.  

• Permite que a cultura de administrar pelo caixa seja introduzida mais 

rapidamente nas empresas.  

• As informações de caixa podem estar disponíveis diariamente.  

Método Direto – Desvantagens  

• O custo adicional para classificar os recebimentos e pagamentos.  

• A falta de experiência dos profissionais das áreas contábil e financeira em 

usar as partidas dobradas para classificar os recebimentos e pagamentos. 

A imagem abaixo demonstra a DFC no modo direto e indireto: 

Quadro 1: Comparação entre os métodos de apresentação da DFC 
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Fonte: Adaptada de Quintana, Munhoz e Azevedo (2007). 

O Quadro 1 apresenta a elaboração da DFC em cada um dos métodos. Embora não 

exista determinação clara de qual método deva ser adotado, as normas existentes 

recomendam a utilização do método direto, por apresentar as informações de forma mais 

clara e objetiva, sendo, dessa forma, mais informativo e de fácil entendimento.  

2.4 Gestão Financeira 

A empresa sendo um organismo vivo, agindo em um ambiente em constante 

mudança, crescendo e aumentando seu valor patrimonial, necessita ter em mãos uma 

ferramenta para conduzir a mesma com relativa segurança, podendo ter condições de 

avaliar os riscos que está correndo, para tomar a tempo as medidas corretivas necessárias 

(BRASIL; BRASIL, 2002).  
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Cabe ao administrador financeiro utilizar seu conhecimento técnico e as ferramentas 

gerenciais disponíveis com a finalidade de aumentar a riqueza dos investidores (WERNKE, 

2008).  

2.5 Planejamento Financeiro 

O Fluxo de Caixa é o principal instrumento de gestão financeira que planeja, controla 

e analisa as receitas, as despesas e os investimentos, considerando determinado período 

projetado. Pode ser considerado como uma representação gráfica e cronológica de 

ingressos e desembolsos de recursos monetários, e faz com que as empresas executem 

suas programações financeiras e operacionais, projetadas para certo período de tempo. 

O Planejamento financeiro refere-se ao processo de estimar as necessidades futuras 

de financiamento e identificar como os fundos anteriores foram financiados e os motivos 

que justificam seus gastos (GROPPELLI; NIKBAKHT, 2006).  

É importante que a empresa faça uma previsão do seu caixa de acordo com o 

histórico passado e movimentos futuros, pois um bom administrador deve estar atento às 

sobras ou faltas de caixa, sabendo com antecedência como serão os dias que terá que 

enfrentar no seu futuro. A falta de recursos financeiros não constitui ausência de lucro, isso 

pode ser apenas um indício de uma má gestão financeira. 

O planejamento empresarial deve amarrar-se, em nível econômico e financeiro, ao 

crescimento equilibrado da empresa a curto e longo prazos (BRASIL, BRASIL, 2002). Ou 

seja, o planejamento empresarial é visto como um processo contínuo, como uma 

ferramenta de orientação, de interação organizacional, permitindo estabelecer objetivos e 

aumentar o desempenho da empresa.  

A principal parte do planejamento financeiro é a administração da liquidez. Em 

termos simples, o propósito da administração da liquidez é assegurar que a companhia 

nunca tenha deficiência de caixa (GROPPELLI; NIKBAKHT, 2006). Entretanto dois 

elementos essenciais do processo de planejamento financeiro são o planejamento de caixa 

e o planejamento de resultados. A previsão de caixa é uma demonstração que apresenta 
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as entradas e saídas de caixa planejadas da empresa, geralmente, o orçamento de caixa 

destina-se a cobrir o prazo de um ano, dividido em períodos menores. 

3. MÉTODOS 

Justifica-se a realização da pesquisa com base no pressuposto de que o fluxo de 

caixa se faz uma ferramenta essencial para que a organização tenha segurança e agilidade 

em suas atividades financeiras. Portanto, o fluxo de caixa deverá refletir uma fiel fotografia 

da situação da organização, em termos financeiros. 

Qualquer trabalho científico necessita de métodos para ser validado, pois 

“Metodologia quer dizer o estudo do caminho, e método cientifico designa a estrutura da 

parte do processo de conhecimento em que são elaboradas e testadas hipóteses que dizem 

respeito à ciência”. (MAGALHÃES, 2005, p. 248). 

A pesquisa teve como base pesquisas bibliográficas restritas a livros, artigos e 

internet, e desenvolvida a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos, onde foram retirados da rede de bibliotecas periódicos CAPES, SPELL, 

SciELO e Biblioteca Virtual Universitária.  

Quanto à forma de exposição do problema esta pesquisa foi elaborada de forma 

qualitativa devido à interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados não 

requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas verificando assim a abordagem de 

diversos autores de forma a desenvolver a parte teórica sobre o tema. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do presente artigo buscou de forma qualitativa abordar o fluxo de caixa 

como uma ferramenta que deve ser utilizada por empresas, independentemente de seu 

porte, na busca por um melhor processo de gestão e controle, garantindo-se assim, 

melhores resultados e benefícios. 

Desta forma, foram apresentados os conceitos de fluxo de caixa, bem como a 

Demonstração do Fluxo de Caixa e sua comparação entre o método direto e indireto. 

O Método Direto demonstra das atividades operacionais e contém informações com 

amplitude e visão, é executado na venda bruta demonstrando os itens que afetam as 
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entradas e saídas do caixa. O Método Indireto, por sua vez, é focado nas diferenças no 

lucro líquido, deixando de lado muitas informações importantes. Assim, acredita-se, que 

para os usuários do Fluxo de Caixa, o mais adequado é o método direto, no qual 

encontrarão com maior amplitude e visão as informações necessárias para as tomadas de 

decisões. 

A importância no controle de entrada e saídas aplicando o DFC facilita o 

monitoramento das receitas e despesas, que tem por finalidade obter informações, 

auxiliando o administrador realizar o planejamento da administração. E sem aplicação do 

fluxo de caixa, claramente percebemos a dificuldade que o gestor pode enfrentar ao 

administrar seu empreendimento.  

Por não serem obrigatória a elaboram da DFC nas microempresas, muitas não a 

utiliza alegando que seja um custo desnecessário para sua administração.  Deixo evidente 

que o êxito de crescimento de uma empresa se baseia na capacidade de pagar suas 

despesas em dias e priorizar suas receitas operacionais superiores aos seus custos 

operacionais, com a falta da elaboração desta ferramenta, o planejamento e controles da 

administração nas microempresas dificultam as tomadas de decisões para o crescimento 

do empreendimento. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS ORGANIZAÇÕES PARA O 
SUCESSO PROFISSIONAL 

 
THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ORGANIZATIONS FOR 

PROFESSIONAL SUCCESS. 

 
Amanda De Paula Marins 

Joselene Lopes Alvim 
 
RESUMO  
As organizações estão se tornando cada vez mais exigentes em relação aos seus colaboradores. É possível 
notar a importância que as competências emocionais dos profissionais possuem atualmente, sendo a mesma 
mais relevante que o quoeficiente intelectual de cada indivíduo. A inteligência emocional baseia-se na forma 
que as pessoas se comportam diante de situações complexas, avaliando sua capacidade de relacionar-se 
com os colegas e resolver conflitos, bem como, seu desempenho em atividades realizadas em equipe. Esta 
competência pode ser desenvolvida e algumas práticas ajudam na evolução da mesma, que é uma importante 
aliada para a conquista do sucesso profissional com mais facilidade e consistência. Sabe-se que quando as 
pessoas conseguem aprimorar suas habilidades emocionais, tornam-se melhores em relacionamentos 
interpessoais. Dessa forma, quando o colaborador é bom em gerencias suas próprias emoções, traz 
benefícios a ele mesmo e para a própria organização. Apesar de sua notável importância, a inteligência 
emocional é frequentemente negligenciada e este estudo analisou o conceito desta competência e suas 
características no ambiente corporativo; investigou a importância do desenvolvimento da inteligência 
emocional nas empresas; além de ter indagado o papel das organizações, na atualidade, no desenvolvimento 
das competências emocionais para seus colaboradores, bem como averiguou como se dão os processos de 
aplicação de inteligência emocional nas empresas. O estudo foi elaborado através da metodologia de 
pesquisa qualitativa e exploratória, os dados coletados através da pesquisa bibliográfica e analisados a partir 
do método de análise de conteúdo. 
 
Palavras-chave: Organizações. Inteligência Emocional. Profissional. Competência. 
 
 
ABSTRACT 
Organizations are becoming increasingly demanding of their employees. It is possible to notice the importance 
that the emotional competences of the professionals currently have, being the same more relevant than the 
intellectual quotient of each individual. Emotional intelligence is based on how people behave in complex 
situations, assessing their ability to relate to colleagues and resolve conflicts, as well as their performance in 
team activities. This competence can be developed and some practices help in the evolution of it, which is an 
important ally for the achievement of professional success with greater ease and consistency. It is known that 
when people are able to hone their emotional skills, they become better at interpersonal relationships. That 
way, when the employee is good at managing their own emotions, it brings benefits to themselves and to the 
organization itself. Despite its remarkable importance, emotional intelligence is often neglected and this study 
analyzed the concept of this competence and its characteristics in the corporate environment; investigated the 
importance of developing emotional intelligence in companies; in addition to investigating the role of 
organizations in the development of emotional competencies for their employees, as well as investigating how 
the processes of application of emotional intelligence in companies are given. The study was elaborated 
through the qualitative and exploratory research methodology; the data collected through the bibliographic 
research and analyzed using the content analysis method. 
 
Keywords: Organizations; Emotional intelligence; Professional; Competence. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Goleman, (2012, p. 46), a inteligência emocional é “[...] a capacidade 

de criar motivações para si mesmo e de persistir num objetivo apesar dos percalços; de 

controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos [...]”. Dado o exposto, 

é possível compreender que ser emocionalmente inteligente, é saber controlar suas 

próprias emoções e ter a capacidade de ser persistente mesmo em situações difíceis.  

O objetivo do estudo foi identificar o conceito de inteligência emocional e suas 

características no ambiente corporativo, além de investigar a importância do 

desenvolvimento desta competência nas empresas. Examinou qual é o papel das 

organizações no desenvolvimento das competências emocionais para seus colaboradores, 

bem como verificou como se dão os processos de aplicação de inteligência emocional nas 

empresas. 

Atualmente em processos seletivos as organizações priorizam os candidatos que 

possuam, como habilidades, a capacidade de ouvir, compreender e processar as próprias 

emoções, bem como as alheias, em diversas situações. Apesar de sua notável importância, 

a inteligência emocional é frequentemente negligenciada e este estudo buscou 

compreender profundamente as formas de desenvolver as habilidades desta inteligência, a 

fim de aplicar os resultados como aliados ao sucesso profissional. 

Goleman (2012, p. 49) enfatiza que, “[...] As pessoas com prática emocional bem 

desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em 

suas vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade [...]”. A partir 

do pensamento do autor, compreende-se que praticar o controle das emoções é de extrema 

relevância ao indivíduo que busca estimular suas produtividades e sentir-se satisfeito com 

a eficiência alcançada durante as experiências de vida. Além disso, possuir um grau de 

inteligência emocional elevado permite que o indivíduo possua comprometimento com 

pessoas e causas, além de contrair responsabilidades e atribuir a si mesmo uma visão 

ética, o que o torna solidário e atencioso em seus relacionamentos pessoais e profissionais. 

Segundo Salovey e Mayer (1990. apud LIMA; SILVA, 2017, p. 5) inteligência 

emocional é “[...] a habilidade de monitorar sentimentos e emoções próprias e dos outros, 

e utilizar essas informações para guiar pensamentos e ações [...]”. Assim, compreender os 
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próprios sentimentos é um passo importante para poder desenvolver o autocontrole 

emocional. Durante o planejamento das atividades empresariais, torna-se indispensável 

possuir tais habilidades que são obtidas através do aperfeiçoamento desta inteligência e 

que podem ser estimuladas através de treinamentos que a empresa oferece aos seus 

colaboradores. 

Atualmente, o quoeficiente intelectual ajuda a obter um bom emprego em uma 

grande empresa, contudo, é o quoeficiente emocional que, certamente, garante a 

manutenção e o progresso no mesmo. Aumentar o conhecimento sobre o assunto contribui 

no desenvolvimento das aptidões emocionais, estas que são de extrema importância para 

o indivíduo e às relações que ele estabelece com a empresa, seu cargo e os demais 

colaboradores. 

Levando em consideração o que tinha maior relevância na escola, os novos 

parâmetros pouco têm a ver. Através desta diferente forma de avaliar um colaborador, as 

habilidades acadêmicas que priorizam a capacidade intelectual são visivelmente menos 

importantes em relação às capacidades emocionais, sendo a última, focada nas qualidades 

pessoais, incluindo as habilidades sociais e as formas de comunicação e interação com os 

demais. Empatia e adaptabilidade são ainda, outros exemplos de diferenciais que impactam 

positivamente diante dos novos princípios do mercado de trabalho. 

Em um nível individual, as características desta inteligência são possíveis de ser 

identificadas, avaliadas e aprimoradas, cabendo ao gestor ao indivíduo adicionar essas 

competências à rotina da organização como forma de sobrevivência em uma era de 

contradições a respeito da estabilidade no emprego. Ademais, é importante ressaltar que 

ser emocionalmente inteligente oferece a todos, condições de viver de forma mais 

humanizada e com sanidade, sem levar em conta onde estamos e quais atividades 

profissionais exercemos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para Lima e Silva (2017), a inteligência emocional pode ser definida como uma 

habilidade de controlar os sentimentos e as emoções, além de auxiliar em pensamentos e 

ações. A partir desta característica, pode-se dizer que a inteligência emocional é um 
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conjunto de diversas habilidades que permite as pessoas terem maior facilidade em 

administrar pequenas e grandes adversidades. 

A inteligência emocional baseia-se em cinco pilares, considerados como as 

habilidades básicas para o seu desenvolvimento, sendo a autoconsciência, automotivação, 

autocontrole, empatia e sociabilidade. (GOLEMAN, 1995). 

A autoconsciência de acordo com Costa (2009) é a capacidade inicial no que se 

refere às competências emocionais. Responsável por permitir que o indivíduo seja capaz 

de perceber o que está sentindo, a autoconsciência é a capacidade de reconhecer as 

próprias emoções e os sentimentos no momento que eles ocorrem. Conhecer a si mesmo 

é uma das competências essenciais no desenvolvimento da inteligência emocional, pois 

permite que exista a percepção de como os próprios sentimentos podem afetar os alheios. 

Hansen et al, (2018) entende que a automotivação não significa somente motivar a 

si mesmo como a própria palavra diz. Para os autores seria a capacidade de conseguir 

aproveitar a sua emoção para alcançar metas próprias já definidas, além disso, entendem 

ser importante que o indivíduo acredite que é capaz de atingir estas metas através do 

aproveitamento da energia que as emoções positivas proporcionam. Portanto, uma pessoa 

que possui a capacidade de perceber as próprias emoções, consegue administrar os 

próprios sentimentos rebeldes, mantém-se motivado em situações delicadas. As emoções, 

quando negativas, podem ser a peça chave para desencadear problemas no dia a dia 

empresarial, o que desvia a atenção de colaboradores e a produtividade diminui. As 

organizações precisam se concentrar mais em atividades que auxiliem em controles de 

emoções, para tanto, é necessário oferecer qualidade nas condições de trabalho. 

A capacidade de gerir as próprias emoções é conhecida como a competência de 

autocontrole. Devendo estar alinhada à autoconsciência, esta é responsável por permitir 

que os estados emocionais possam ser gerenciados pelo próprio indivíduo, proporcionando 

um autodomínio e evitando que o mesmo precise adotar comportamentos defensivos ou 

repreender aquilo que sente. Controlar as próprias emoções é de extrema importância em 

situações de raiva ou fúria para que o bem-estar emocional seja preservado. 

Com surgimento a partir da autoconsciência, a empatia é a capacidade do indivíduo 

em se colocar no lugar do outro, entretanto, de uma forma mais abrangente. É saber ouvir 

e ter consciência das situações diversas que as outras pessoas também enfrentam e 
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estabelecer uma sintonia com elas para que seja possível promover um sentimento de 

conforto. (COSTA, 2009). 

A quinta habilidade da inteligência emocional, definida como sociabilidade, é a 

capacidade que o indivíduo possui de criar, aprofundar e manter suas relações sociais, 

substituindo os sentimentos negativos por positivos e propagando-os, permitindo que os 

relacionamentos sejam mais extensos e verdadeiros. (SIQUEIRA et al., 1999). 

A Inteligência Emocional envolve a capacidade de perceber acuradamente, de 
avaliar e de expressar emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos 
quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o 
conhecimento emocional; e a capacidade de controlar emoções para promover o 
crescimento emocional e intelectual. (MAYER & SALOVEY, 1997, p. 15 apud 
BUENO e PRIMI, 2003, p. 279). 

De acordo com a percepção dos referidos autores, ser emocionalmente inteligente é 

ser capaz de expressar e controlar suas emoções de forma que o crescimento emocional 

e intelectual seja percebido. É notável também que esta competência permite ao indivíduo 

utilizar o controle das emoções para facilitar seus pensamentos e tomadas de decisões. 

Pires et al., entendem que o domínio das emoções com inteligência permite que as 

mesmas fluam de forma construtiva, o que faz com que as relações do indivíduo melhorem 

em todos os sentidos. (PIRES et al., 2016). 

Para Miguel (2015) definir emoção não é uma tarefa fácil, visto que a mesma é 

compreendida como uma reação única, mas que depende de diversos fatores. O autor 

então compreende emoção como uma condição que pode surgir a partir de experiências 

afetivas que são capazes de provocar alterações no funcionamento psicológico e fisiológico 

do indivíduo o que acarreta na sua preparação para uma ação. 

Rodrigues e Gondim (2014) entendem que as emoções são responsáveis pela 

criação de laços e aproximações de indivíduos, portanto, definem a emoção como 

fundamental para o ser humano, pois estão presentes durante toda a vida do mesmo. As 

autoras também afirmam que a emoção é capaz de proporcionar alegrias, bem como 

afastar e sinalizar situações de riscos, pois despertam sinais de alertas e também permite 

ao indivíduo situações de relaxamento. 

Conforme Morais et al., (2015), as emoções são originadas através das relações 

sociais, portanto não é um estado inconsciente dos indivíduos em si. A partir desta ideia é 

possível compreender que as experiências dos indivíduos perante a sociedade é que dão 
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origem as suas emoções. Certamente as emoções são importantes para a racionalidade. 

No equilíbrio entre razão e emoção, o sentimento trilha um caminho para as nossas 

decisões o tempo todo, contudo, sem soltar a mão da razão, o que interfere positiva ou 

negativamente o próprio pensamento. No mesmo sentido, a parte racional do cérebro acaba 

desempenhando um papel de administrador de nossas emoções, porém, sempre existem 

os momentos em que elas escapam do controle e a parte emocional toma conta da 

situação. 

Guebur, Poletto e Vieira (2007) acreditam que o ser humano possui um sistema 

intrínseco de orientação que, quando as necessidades naturais do mesmo não são 

satisfeitas, o sistema o alerta e o impulsiona a buscar algo para compensar a insatisfação, 

portanto, os autores afirmam que as emoções se desenvolveram e evoluíram conforme as 

necessidades de sobrevivência do indivíduo. 

Para SPREA (2009), a emoção tem ocupado um papel destaque quando o assunto 

são as competências necessárias para alavancar o sucesso profissional. O autor 

compreende que o sucesso das organizações está ligado à forma como o ser humano lida 

com os outros e consigo mesmo, alinhando a aplicação da inteligência racional com a 

emoção nas suas relações profissionais. Diante do que foi exposto, é possível compreender 

que atualmente as emoções são extremamente importantes para os colaboradores dentro 

da organização, pois a forma com que as pessoas se relacionam entre si tem recebido 

grande atenção por parte de gestores. Vale ressaltar que o próprio autor diz que a emoção 

pode também promover, ou não, o sucesso das organizações. Ou seja, este fator só 

auxiliará quando for positivo, por esse motivo é importante que a empresa considere as 

emoções de seus funcionários. 

Quando a emoção é estimulada de forma positiva em um colaborador, 

consequentemente estimula-se a capacidade de produção do mesmo, fazendo com que 

este esteja mais disposto a aprender atividades novas, se motive a traçar metas maiores e 

seja mais persistente para alcançá-las. (HANSEN et al., 2018). 

O ambiente organizacional está inserido em um mercado competitivo, globalizado e 
em fase de constantes mudanças que acarretam incertezas, ansiedades, tensões, 
pressões, impressões e alto gasto de energia voltado para a negação do novo. 
Todos esses processos colaboram para desestabilizar drasticamente as teorias 
utilizadas para a compreensão dos fatos, afetando negativamente a saúde 
emocional das pessoas. (GOLEMAN, 1999. apud BARROS, 2011, p. 29). 
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Quando o assunto é sobre a saúde dos profissionais, nem sempre as doenças 

adquiridas no trabalho são biológicas. É importante ressaltar que doenças emocionais 

podem afetar aqueles profissionais que não conseguem controlar as próprias emoções 

quando lida com situações tensas ou pressões da própria organização. Um colaborador 

que tem seu psicológico abalado devido às emoções negativas pode desinteressar-se pelas 

atividades rotineiras, distanciar-se do convívio com os colegas de trabalho e 

consequentemente, reduzir a sua produtividade.  

Levando em consideração o desencadeamento de doenças emocionais 

relacionadas ao trabalho, cita-se como exemplo a síndrome de burnout. Para Carvalho e 

Magalhães (2013), esta síndrome ocorre quando um indivíduo experimenta situações de 

cansaço emocional e o sentimento de incapacidade de realização profissional. Ainda 

segundo os autores, estes fatores fazem com que os trabalhadores não consigam exercer 

o seu trabalho, pois a sua aparente falta de energia dá início a uma falta de entusiasmo, 

ocasionando a frustração e tensão do profissional. 

De acordo com Coelho, Silva e Moreira (2017, p. 119), “No mundo atual corporativo, 

marcado por sessões empresariais, cumprimento de metas e exigências em geral, o 

ambiente organizacional torna-se cada vez mais competitivo e desafiador”. Pode-se 

perceber que com o passar do tempo, as organizações se deparam com constantes 

desafios onde veem a necessidade de adoção de estratégias de mercado para manter-se 

neste ambiente competitivo. O ambiente de trabalho está sendo cada vez mais valorizado 

e a fim de melhorar seus resultados, desenvolver as carreiras de seus colaboradores e 

consequentemente o sucesso empresarial, as empresas tem valorizado o trabalho da 

psicologia organizacional. Organizações que possuem em seu quadro de colaboradores 

profissionais capazes de manter a calma e a clareza diante de suas emoções, que são 

resilientes mesmo diante de atividades complexas e situações conflitantes, possuem 

grandes chances de alcançar o sucesso empresarial através dos novos paradigmas. 

Hansen et al. (2018) acredita que a inteligência emocional por muito tempo limitou-

se apenas as áreas de psicologia e por esse motivo, apenas os responsáveis pela gestão 

de pessoas nas empresas tinham pleno conhecimento sobre esta abordagem. 

Consequentemente, esta habilidade sofre resistência em grande escala dos profissionais 

de gestão, que dificilmente admitem a importância das emoções positivas aprimoradas em 
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gestores e membros de equipe, bem como a ligação das mesmas com o engajamento no 

trabalho. Apesar de sua importância já citada, a inteligência emocional tem começado a 

ganhar espaço e consideração apenas nas últimas décadas. Durante muito tempo esta 

competência foi negligenciada por muitas organizações que acreditavam que apenas o 

quoeficiente intelectual era o suficiente para o seu crescimento. Por conta disso, as 

empresas encontram dificuldades em lidar com a importância que quoeficiente emocional 

tem apresentado, muitas por simplesmente desconhecer o processo de aplicação desta 

competência em seu ambiente empresarial. 

Para Nascimento (2006) é papel dos gestores perceberem que um processo de 

gestão eficiente possibilita que os funcionários sintam um conforto emocional diante de 

situações adversas. Porém, entende que o incentivo para o desenvolvimento das 

competências emocionais precisa ser de responsabilidade da própria organização e isto é 

possível através do estímulo que a mesma pode oferecer aos seus gestores e 

colaboradores para que possam investir em seu crescimento, além do desenvolvimento 

pessoal. Este incentivo resultará em valor agregado aos funcionários e a própria 

organização. 

Para que a inteligência emocional possa ser desenvolvida nos profissionais inseridos 

em uma organização, é necessário investir em treinamentos que enfatizem as 

competências sociais e emocionais como pontos chaves no controle das próprias emoções. 

“Na área de consultoria empresarial observa-se que muitas organizações já buscam 

treinamentos para desenvolver habilidades emocionais e sociais, o que já sinaliza a 

utilização da prática desses conceitos”. (GONZAGA, 2009, p. 11). Nota-se que as empresas 

que se preocupam com o bem estar de seus colaboradores, bem como de seu próprio 

crescimento, têm investido no desenvolvimento das habilidades emocionais e dado devida 

importância para que as relações laborais permitam que essa competência seja cada vez 

mais considerada como prioritária no convívio do ambiente empresarial. 

Deschauer (2007) acredita que o relacionamento entre os funcionários de uma 

organização é importante quando o assunto é diferenciar-se no ambiente corporativo. 

Portanto, é interessante as organizações observarem como está o relacionamento entre os 

colaboradores. Prezar pela boa convivência deve ser um fator considerado de extrema 
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importância, pois, conforme citado anteriormente, as emoções não fazem parte do 

inconsciente dos indivíduos e sim, se originam a partir das relações sociais. 

No contexto mercadológico, a importância do desenvolvimento da inteligência 

emocional de colaboradores reflete na questão de competitividade organizacional. As 

inovações obrigam às empresas a se adequarem aos novos paradigmas, e estas 

frequentes mudanças podem gerar impactos negativos para aqueles profissionais que não 

forem treinados adequadamente para estes desafios. “A estratégia fundamental para a 

inteligência emocional no trabalho está focada em treinamento e desenvolvimento de 

competências sociais e emocionais, para que se possa promover o desenvolvimento de 

habilidades [...]”. (BARROS, 2011, p. 27). 

Para Deschauer (2007) não é de grande relevância para as empresas funcionários 

que possuem apenas habilidades técnicas como características, o mesmo compreende que 

a capacidade de se relacionar no ambiente profissional é o que as organizações mais 

procuram nos candidatos. Compreende-se que desenvolver as características da 

inteligência emocional é de extrema importância nesse ambiente, visto que inúmeras 

situações conflituosas surgirão e o bom profissional será aquele capaz de resolvê-las sem 

deixar que as mesmas afetem o seu equilíbrio emocional ou suas habilidades sociais.  

2.1. Desenvolvimento da inteligência emocional e o sucesso profissional 

Para Barros (2011), o desenvolvimento da inteligência emocional tem se tornado 

crescentemente crucial. O mundo organizacional tem sido enxugado e as mudanças e 

inovações técnicas, aliadas às competições mercadológicas e pressão de investidores tem 

ganhado força progressivamente. Este cenário tende a exacerbar a necessidade de 

investimento em treinamentos das habilidades emocionais dos colaboradores inseridos nas 

organizações, para que os mesmos possam reagir adequadamente às mudanças e aos 

constantes desafios do ambiente de trabalho. 

Para Goleman (1999) os padrões de seleções do mercado de trabalho mudaram. Os 

critérios de inteligência já não têm tanta relevância e as formações ou especializações dos 

candidatos já não importam mais, as organizações passaram a avaliar a qualidade dos 

relacionamentos intrapessoais e interpessoais. Estes diferenciais têm sido cada vez mais 

utilizados para as tomadas de decisões em seleções, é a partir das características 
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emocionais que são selecionados os candidatos que ficarão ou serão descontinuados dos 

processos. 

Na opinião de Rodrigues e Gondim (2014) lidar com as próprias emoções e com as 

dos demais tem se transformado em um importante requisito quando o assunto é a relação 

do indivíduo com a organização. Para as autoras, o controle das emoções impacta nas 

interações com os colegas de trabalho e também na relação com clientes. Diariamente no 

contexto profissional, mudanças organizacionais e as diferenças comportamentais de 

colegas de trabalho fazem com que a regulação das emoções seja necessária. 

Sabe-se que quando as pessoas conseguem aprimorar suas habilidades 

emocionais, tornam-se melhores em relacionamentos interpessoais. Além disso, para 

Cooper e Sawaf (1997, apud DESCHAUER, 2007, p. 73) “[...] a utilização da inteligência 

emocional no âmbito organizacional pode agilizar alguns processos, tais como: tomada de 

decisão, desenvolvimento da liderança e da iniciativa [...]”. Sendo assim, quando o 

colaborador é bom em gerenciar suas próprias emoções, traz benefícios a ele mesmo e 

para a própria organização. Portanto, é de extrema relevância que as empresas deem uma 

atenção maior ao desenvolvimento da inteligência emocional dentro do ambiente 

corporativo como forma de ampliar a produtividade da equipe e evitar conflitos.  

Nascimento (2006) compreende que a inteligência emocional apresenta grande 

contribuição no desempenho dos profissionais que conseguem regular as suas próprias 

emoções diante das tarefas executadas sobre pressão, afinal, o autogerenciamento das 

mesmas contribui na contenção das tensões, o que acarreta no ajustamento das mudanças 

organizacionais de forma satisfatória em relação aos profissionais que não desenvolveram 

esta competência. Através do desenvolvimento da inteligência emocional, a capacidade de 

controlar os próprios sentimentos tem maior envolvimento em relação às mudanças 

organizacionais, visto que, o colaborador que antes se tornava improdutivo diante das 

situações negativas passa a compreender que é preciso conter essa tensão, permitindo 

que ele possa encarar estas mudanças como positivas. 

[...] a incorporação dos cinco componentes da inteligência emocional – 
autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais 
– que permite ao indivíduo tornar-se uma estrela do desempenho. Sem a IE um 
funcionário pode ter excelente treinamento, uma mente altamente analítica, uma 
visão de longo prazo e um inesgotável estoque de maravilhosas ideias, sem que 
isso faça dele um grande líder. Isso torna-se especialmente verdadeiro à medida 
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que o indivíduo sobe na hierarquia organizacional. As evidencias indicam que, 
quanto mais alto o escalão da estrela do desempenho, mais as capacidades de IE 
parecem ser a razão de sua eficácia. (ROBINS, 2009, apud SILVA e 
VASCONCELLOS, 2014, p. 89). 

O que se pode compreender a partir das palavras do autor é que não só o 

treinamento dos funcionários é suficiente para que os mesmos cresçam profissionalmente. 

Para ele, é necessário incorporar os cinco componentes da inteligência emocional para que 

o desempenho do indivíduo seja excelente. 

De acordo com Goleman (1999), as empresas já são capazes de compreender que 

não basta investir somente em treinamentos caros para aprimorar as competências de seus 

colaboradores. 

Para Fonseca et al., (2016), a inteligência emocional pode ser desenvolvida através 

da identificação dos pontos a melhorar em relação à emoção e comportamento do indivíduo 

e a partir do reconhecimento dessas deficiências é importante centralizar as forças nas 

formas possíveis para melhorá-las. Para ele, é preciso identificar no dia a dia as situações 

que são oportunidades de treinamentos para desenvolver as habilidades necessárias. Não 

somente os profissionais, mas também as organizações se beneficiam a partir do 

desenvolvimento desta competência tão considerada no ambiente empresarial atualmente, 

pois os colaboradores que a desenvolve passa a aumentar sua produtividade, melhorar seu 

atendimento a clientes e ter uma melhor reação perante as adversidades.  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho fundamentou-se, primeiramente, em pesquisa bibliográfica que, 

segundo Gil (2002), é desenvolvida com base em material já elaborado constituído, 

principalmente, de livros e artigos científicos.  

A pesquisa bibliográfica é representada pelas informações que são inseridas em 

livros, artigos e revistas científicas. Para este projeto, as pesquisas bibliográficas foram 

realizadas através de artigos recentes e livros sobre o tema abordado. 

A pesquisa bibliográfica é o fundamento que ampara todo o plano de investigação, 
pois é através desse referencial teórico que o investigador se atualiza sobre o 
assunto indicado e aumenta seus conhecimentos teórico e intelectual. É importante 
observar que a pesquisa deve induzir a uma abordagem reflexiva e crítica sobre o 
assunto [...] (ALYRIO, 2009, p. 81-82). 
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Sendo assim, a pesquisa bibliográfica foi escolhida como forma de coleta de dados, 

pois é um instrumento que permite encontrar atualizações sobre o tema abordado além de 

facilitar na reflexão sobre o assunto. 

O estudo teve como principal apoio bibliográfico as bases de dados do Google 

acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e o banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior (CAPES), realizando as 

buscas através das palavras chaves: Inteligência Emocional, Organizações, Profissionais 

e Competências. Obteve apoio bibliográfico também nas obras do autor Daniel Goleman. 

Baseou-se na metodologia qualitativa, pois, “[...] a pesquisa qualitativa é de particular 

relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida [...]” 

(FLICK, 2009, p. 20). Através deste método de pesquisa, é possível identificar e analisar os 

dados que não podem ser avaliados numericamente, por exemplo, sentimentos e 

percepções, ou seja, foram analisados dados da capacidade de desenvolvimento da 

Inteligência Emocional. 

A opção por esta metodologia fundamentou-se na vantagem de que quando a 

pesquisa qualitativa é bem aplicada, proporciona uma riqueza de análise de dados, além 

de possibilitar que o mesmo assunto seja abordado de diferentes maneiras e ainda assim, 

garantir uma riqueza de significados. 

O estudo foi formulado através da pesquisa exploratória. Segundo Alyrio (2009, p. 

58), “[...] a pesquisa exploratória é caracterizada pela existência de poucos dados 

disponíveis, em que se procura aprofundar e apurar ideias e a construção de hipóteses 

[...]”. Através da aplicação desta metodologia, serão elaboradas hipóteses para pesquisas 

futuras sobre o tema abordado. 

 “A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos”. (MORAES, 

1999, p. 2). Portanto, assim como a aplicação do método de pesquisa bibliográfica, o 

assunto da pesquisa foi analisado a partir da interpretação e descrição de conteúdos já 

existentes, de forma que a compreensão do seu significado pôde sobrepor-se a uma leitura 

comum. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo deste artigo foi identificar o conceito de inteligência emocional e as suas 

características no ambiente corporativo, investigando a importância do desenvolvimento da 

mesma nas empresas. 

Durante muito tempo esta competência foi negligenciada nas organizações, pois 

muitos não compreendiam sua real importância para alcançar o sucesso profissional. 

Entretanto, nos últimos anos as empresas têm priorizado em processos seletivos os 

candidatos que possuam as características da inteligência emocional. Portanto, o estudo 

buscou compreender profundamente as formas de desenvolvimento desta competência e 

a sua importância no ambiente profissional. 

Em virtude dos fatos mencionados, compreende-se que a inteligência emocional é a 

capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, bem como as alheias, 

utilizando esta competência para poder guiar os seus pensamentos e ações. 

O desenvolvimento dos cinco pilares da inteligência emocional (autoconsciência, 

automotivação, autocontrole, empatia e sociabilidade) permite ao profissional maior 

facilidade para compreender e lidar com diversos tipos de situações, além de dominar as 

suas emoções conforme elas ocorrem. 

Entretanto, para que o profissional possa desenvolver essas habilidades, é de 

extrema importância o envolvimento das organizações no processo. Para a concretização 

do desenvolvimento da inteligência emocional é necessário investir em treinamentos que 

enfatizem como proposta principal o controle das próprias emoções. 

Uma empresa que possui colaboradores capazes de compreender e controlar as 

suas próprias emoções apresentam chances notáveis de alcance de sucesso empresarial. 

Dessa maneira, as organizações têm valorizado o trabalho da psicologia organizacional. 

Portanto, a organização apresenta um papel importante no desenvolvimento da 

inteligência emocional de seus colaboradores, proporcionando o crescimento proporcional 

dos mesmos e, além disso, é uma das maiores beneficiadas por esta competência, visto 

que as produções e resultados da empresa tendem a aumentar significativamente a partir 

da importância dada às emoções das pessoas inseridas em seu ambiente. 

Por esses aspectos, pode-se afirmar que a inteligência emocional deve ser 

valorizada pelas organizações, bem como pelos profissionais. Muitos autores apresentados 
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no estudo citam que o mercado tem se tornado extremamente competitivo e as habilidades 

emocionais são consideradas como aliadas para o alcance do sucesso profissional. 

Levando-se em consideração todos os argumentos apresentados, conclui-se que o 

objetivo do estudo em compreender o significado da inteligência emocional e a sua 

importância para o sucesso profissional foi alcançado. Portanto, compreende-se que esta 

competência merece atenção dos profissionais que visam o crescimento e melhoria 

contínua, bem como das organizações que valorizam seus funcionários e pretendem 

diferenciar-se no mundo corporativo. Alinhar os propósitos das organizações e dos 

profissionais permite que esta competência tão importante seja desenvolvida e cada vez 

mais valorizada no ambiente corporativo. 
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A LIDERANÇA COMO FATOR MOTIVACIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

LEADERSHIP AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN THE WORK ENVIRONMENT 
 

Débora Regina Da Rocha 
Monalisa Moraes De Andrade 

Joselene Lopes Alvim 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo identificar como os gestores de uma organização podem liderar e motivar seus 
colaboradores para diminuir conflitos dentro da organização, mostrar como é importante a liderança e a 
motivação para que se aumente a eficiência e eficácia do trabalho realizado, pois consequentemente o 
desenvolvimento e sucesso da empresa serão positivos no mercado. Assim, a liderança e a motivação vêm 
sendo extremamente valorizadas na organização para que o desempenho e habilidade dos colaboradores 
sejam cada vez mais nítidos. O líder ocupa um dos papéis mais importantes dentro da organização, pois é 
através dele que se chega aos objetivos e estratégias de planejamento, de ação e resultados. A motivação 
causa entusiasmo e disposição para que os colaboradores realizem as atividades propostas na organização 
de forma plena. Como metodologia foi realizada uma Revisão Integrativa com artigos indexados na base de 
dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), e livros que descrevem a situação dos gestores como 
líder e que demonstram as características que eles devem ter para se comunicar com a equipe, utilizando-se 
de pesquisa exploratória por meio da técnica de análise de conteúdo, culminando numa abordagem qualitativa 
dos dados obtidos. 
 
Palavras-chave: Liderança, Motivação, Organização. 
 
 
ABSTRACT  
The aim of this article is to identify how the managers organization could lead and motivate their supporters 
for decrease conflicts in the organization, show how is important the leadership and motivate to increase the 
efficiencies and effectiveness of the work, because consequently the company’s development and success 
will be positive in the market. Therefore, the leadership and the motivate are increasingly valued in the 
organization so the supporters performance and skills will be clear. The lead is one of the most important 
person in the organization because is through him that the company get the objectives and strategies of 
planning, action and results. The motivation causes enthusiasm and disposal to the supporters do an activity 
in the organization. The methodology done was an interactive review with the articles index in the database of 
the Scientific Electronic Library Online (SciELO), and in the books that describe the manager’s situation as a 
lead that show the characteristics threat they should have to communicate with the team. Thus to achieve the 
maximum of exploration research and analyzed though the analysis contend and technique in the qualitative 
approach. 
 
Keywords: Leadership, Motivation and Organization 
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1 NTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo geral analisar como os gestores motivam sua equipe em 

busca de novas oportunidades e alcançar o sucesso nas organizações. Mostra-se a 

importância da liderança em motivar sua equipe para atingir metas em buscas de resultados 

positivos. 

Liderança pode ser conceituada como o comportamento de uma pessoa capaz de 

influenciar as outras em seus desempenhos, reforçando assim a ideia de que uma boa 

gestão influencia positivamente o seu crescimento, além de proporcionar um bom clima 

organizacional. Dessa forma, “a liderança é uma função, papel, tarefa ou responsabilidade 

que qualquer pessoa precisa desempenhar, quando é responsável pelo desempenho de 

um grupo” (MAXIMINIANO, 2010, p. 331), sendo que neste contexto o líder exerce o papel 

fundamental. 

Ainda nesse sentido, pode-se definir a liderança como uma influencia interpessoal, 

que trabalha através da comunicação e de incentivos aos colaboradores em busca de 

objetivos específicos para a organização. Dessa maneira, todo trabalho que envolver um 

grupo de pessoas precisa-se de um líder. O papel do líder na organização é importante 

para incentivar o funcionário a realizar determinadas tarefas e gerar lucros para a empresa 

(TANNENBAUM; WESCHLER; MASSARIK, 1961). 

As empresas buscam por profissionais com capacidades para solucionar problemas 

em equipes, levando motivação para os colaboradores para que haja um ambiente com 

uma relação saudável. O gestor que deseja liderar uma equipe precisa saber compreender 

e agir com a organização para que consigam alcançar os objetivos da empresa. Assim o 

processo de gerenciar, quando adequadamente executado, envolve uma gama de 

atividades que incluem, entre outras, planejar, organizar, liderar e controlar (PINHEIRO, 

2009). 

Diante disso, faz-se necessário evidenciar a seguinte problemática: O que é preciso 

explorar do gestor quando se diz respeito à motivação em grandes empresas para que não 

gere conflitos e estresse entre seus colaboradores e fornecedores? Quais as características 

que um líder deve ter? 
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Os colaboradores precisam de motivação e reconhecimento para que abram 

caminhos onde possam alcançar suas metas. Com isso um líder precisa oferecer estímulos 

e ajustar os interesses individuais e da empresa. O gestor que lidera e mantem uma 

organização agradável com seus colaboradores, que define metas, incentiva e orienta sua 

equipe, sabe administrar problemas e conflitos, que são inevitáveis em qualquer 

organização. Segundo Drucker (1954, p. 341) “o trabalho do gerente é similar ao trabalho 

do maestro, sendo que o gerente, além de conduzir a orquestra, desempenha o papel de 

interprete”. Um bom líder de equipe cria um ambiente de trabalho agradável, motiva sua 

equipe para trabalhar harmoniosamente e, dessa forma, realizar os objetivos da empresa 

de modo inspirador.  

Não se pode ignorar os ensinamentos de Chiavenato, que entende que: 

 
A liderança é um processo chave em todas as organizações. O administrador 
deveria ser um líder para lidar com as pessoas que trabalham com ele. A liderança 
é uma forma de influência e uma transação interpessoal em que uma pessoa age 
para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira 
intencional (CHIAVENATO, 1999, p. 533). 

 

Sendo assim, para definir um bom líder o mesmo deve possuir determinadas 

características como:  

• Comunicação Eficaz: A comunicação do líder nas organizações deve ser eficaz, 

onde todos possam compreender suas necessidades e desejos diante do trabalho 

exercido. Por meio da comunicação o líder consegue expressar suas ideias, corrigir 

e orientar de modo efetivo e agregador (FREIRE, 2009). 

• Bons exemplos: O líder que deseja passar exemplos positivos para a organização 

deve saber exercer a influencia na equipe, ampliando os conhecimentos e 

aprendizados, de forma que promova o comprometimento dos funcionários com a 

empresa, tornando nítidas as competências e habilidades e relacionando as ações 

desenvolvidas pelos colaboradores. Sendo assim um exemplo de comportamentos, 

hábitos ou crenças que poder ser seguidos dentro e fora da empresa (DAVID, 2000). 

• Inovação: O líder deve estar engajado com as mudanças que ocorrem no macro 

ambiente (politica, econômica, cultural e tecnológica), sempre deve estar atualizado 

tanto no ambiente interno quanto no externo. Um líder que saiba inovar dentro da 

empresa, mostrando ter profissionais mais antenados e ousados. Os colaboradores 
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devem se inspirar no seu líder para alcançar resultados positivos na organização 

(FALCONI, 2016). 

Em relação às características de um líder, deve-se dizer que não há a estrita 

necessidade de que todos sejam iguais, pois existem características incomuns encontradas 

naqueles que são persistentes, que tem poder e segurança na sua organização. 

Na empresa a motivação gera melhoria no desempenho dos colaboradores, pois o 

clima organizacional torna-se positivo, fazendo crescer a produtividade, que por sua vez, 

traz bons resultados, ou seja, atinge-se o objetivo desejado. Segundo Ferreira (2010, p.518) 

“Motivação é: 1. Ato ou efeito de motivar. 2. Exposição de motivos ou causas. 3. Conjunto 

dos fatores que determinam a atividade e a conduta individuais”.  

Segundo Chiavenato (2014, p. 139) as conclusões sobre a motivação podem ser 

resumidas em: 

• Varias teorias tentam interpretar de maneira diferente e enfatizar vários aspectos 
da motivação. 

• O conceito de motivação está intimamente relacionado com o comportamento e 
desemprenho das pessoas. 

• A motivação das pessoas certamente envolve metas e objetivos. 

• Existem “diferentes fisiológicas, psicológicas e ambientais das pessoas que são 

fatores importantes na explicação da motivação”. 
 

Esta pesquisa teve como objetivo específico identificar o comportamento dos lideres 

na organização, através de levantamentos das atividades que motiva a equipe dentro da 

organização. 

O gestor da empresa deve acompanhar o lado humano dos colaboradores, sendo 

tolerante e paciente procurando manter um relacionamento aberto e franco. Segundo 

Kanfer (1990) existe uma síntese que implica na reconsideração do construto de metas, 

tendo como base a direção mais promissora para alcança-la, onde se permeia o 

funcionamento diário e em longo prazo no contexto do trabalho. Apenas motivar os 

colaboradores não faz, necessariamente, que aumente a produtividade de uma vez, sendo 

que o gestor pode determinar metas na organização para garantir a participação de toda a 

equipe. 

As organizações que não buscam reconhecer o valor de um gestor que saiba liderar 

e motivar sua equipe correm o risco de não serem beneficiadas, pois as tarefas não serão 

bem desenvolvidas e não terão, futuramente, resultados satisfatórios para a empresa. A 
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motivação é uma ferramenta utilizada para realizar tarefas com mais prazer e menos 

obrigação. 

De acordo com Robbins (2005), os executivos buscam motivar seus funcionários em 

cima de uma boa comunicação para determinar as atividades a ser realizada, a 

comunicação também são essenciais para resolver conflitos entre as pessoas, tendo uma 

boa comunicação, os executivos estão exercendo seu papel de liderança. A comunicação, 

sendo ela verbal ou não verbal, traz para a organização a finalidade de estabelecer metas, 

identificar e solucionar problemas. Aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para 

incrementar a eficiência de cada departamento da organização como um todo.  

Uma boa organização necessita de uma equipe de Recursos Humanos (RH), 

especializadas em contratos de novos colaboradores a fim de chegar ao sucesso da 

empresa. Sendo assim, a equipe RH é responsável por se preocupar com o 

desenvolvimento dos colaboradores, realizando juntamente com o gestor atividades 

motivacionais e exercícios complementares sobre a liderança na organização (BOXALL; 

PURCELL, 2008), e desta forma, para chegar a bons resultados de produtividade e de boa 

qualidade. Segundo Schreiner (2016) pode ser oferecido pela equipe de RH a avaliação de 

desempenho, que deve ser aplicada levando em consideração dois focos, sendo o primeiro 

foco as metas e o segundo os objetivos.  

Este artigo justifica-se, então, pela necessidade da organização motivar e qualificar 

o funcionário a fim de realizar tarefas com resultados positivos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A liderança é importante no ambiente organizacional, trazendo como base principal 

a comunicação e a confiança do líder para com a sua equipe, onde possa desempenhar e 

desenvolver tarefas relacionadas a cada departamento. O líder deve buscar sempre ter 

uma boa relação com a organização, consequentemente obter caminhos que levem sua 

equipe para alcançar bons resultados e melhorias dentro da organização, assim o trabalho 

do líder é estar por perto dos colaboradores dando atenção, buscando feedback de pontos 

negativos e positivos da empresa. 

O líder deve passar para sua equipe sensibilidade, carisma e conhecimento, tirando 

a ideia de que o líder deve ser sinônimo de poder. Quando se usa o líder como referência 
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de poder, gera-se a ideia de que, em todas as situações, há alguém que manda e outro que 

obedece, o que tornaria a relação de trabalho completamente autoritária. 

Existem dois exemplos de lideranças que segundo Bergamini (1994), são a 

referência para as organizações. A primeira é que a liderança é um trabalho em grupo, ou 

seja, há mais de uma pessoa envolvida e a segunda é a forma de como o líder trata seus 

liderados. 

Diversas são as teorias acerca da liderança dentro das organizações. As empresas 

que tem o líder como exemplo para os colaboradores busca seguir as citações da teoria 

dos traços, que foi bastante popular na década de 40, sendo elas mostram como funciona 

a equipe através da liderança. Nessa teoria encontram-se Habilidades, Comportamentos e 

os Aspectos Físicos. Essas características são capazes de influenciar as demais pessoas 

na busca de se tornarem lideres no futuro proporcionando amadurecimento aos 

colaboradores.  

Chiavenato (1992) descreve alguns estilos de liderança nas organizações: 

autocrática, liberal e democrática. A liderança Autocrática está relacionada ao líder que 

busca tomar suas decisões sozinho, sem interferência dos colaboradores, e ainda 

decidindo qual vão ser as tarefas dos colaboradores. A liderança Liberal ou Laissez-Faire 

diz respeito a um grupo liberal, livre para tomar suas decisões em seu próprio cargo. A 

liderança Democrática tem a participação dos colaboradores nas tomadas de decisões com 

comprometimento e responsabilidades em parceria com o líder para trocas de ideias, assim 

solucionando problemas e buscando novos métodos de trabalho. 

Há que se mencionar, também, a Teoria da Liderança Situacional, onde o líder busca 

motivar o liderado oferecendo apoio comportamental, ajudando a criar uma expectativa de 

crescimento, mostrando a direção certa para que se alcancem seus desejos e resultados 

positivos. Blanchard (2007, p. 110) entende que “para que uma pessoa seja incentivada a 

dar o melhor de si, a liderança deve se adequar ao nível de desenvolvimento em que a 

pessoa se encontra”. O líder deve ser capaz de encontrar a equipe correta para realizar a 

atividade que pretende desenvolver, pois só assim será possível integrar líder e liderados, 

provisionando a resposta que atenda aos seus objetivos dentro da organização.  

Vale ainda apresentar, duas importantes teorias, quais sejam a Teoria da Liderança 

Transacional e a Teoria da Liderança Transformacional, visto que na teoria da liderança 
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transacional a figura do líder busca motivar seus liderados na busca de alcançar objetivos, 

ou seja, o líder direciona uma meta para seus colaboradores em troca de uma recompensa 

caso a meta for atingida, sendo assim, o líder depende do liderado e consequentemente o 

liderado depende do líder, para que ambos sejam beneficiados na troca. Nessa teoria 

abrange a recompensa contingente, onde é direcionada uma tarefa para o liderado e 

consequentemente em troca por busca de um resultado satisfatório para ambas as partes.  

No que tange a Liderança Transformacional, Burns (1978, p. 27) indica que “ocorre 

quando uma ou mais pessoas se envolvem uns com os outros, de tal maneira que os líderes 

e seguidores motivam uns aos outros a níveis mais elevados de motivação e moralidade”. 

Na liderança transformacional o líder busca exercer um papel mais flexível e adaptável em 

ralação ao grupo, mostrando caminhos que os determinam a realizar as atividades mais do 

que era esperado a fazer, aumentando a importância de que, o grupo alcance altos 

resultados em um determinado objetivo. 

Uma organização busca realizar as tarefas com prazer, responsabilidade e desejo 

para alcançar os objetivos propostos. Nesse contexto Robbins (2009) define motivação 

onde o individuo tem como a disposição de gerar esforços para satisfazer alguma 

necessidade individual. A motivação não se relaciona apenas com um individuo, uma vez 

que existem diversos outros indivíduos dentro da mesma organização que recebem essa 

influencia do líder motivador, sempre apontando para uma direção que deve definir o 

processo decisório. A motivação mostra a direção que se deve tomar para assumir 

decisões, ainda segundo Robbins (2005, p. 132), “para atingir uma meta”. Nos dias de hoje, 

um dos maiores desafios nas organizações consiste em motivar seus colaboradores, visto 

que só assim os tornarão comprometidos com os objetivos da empresa. Fica claro que, 

dessa maneira, que, uma vez que os colaboradores encontram-se comprometidos com as 

metas da organização, seus objetivos serão alcançados de forma plenamente satisfatória. 

A motivação na organização está ligada ao interesse pessoal do individuo para a 

execução de tarefas e com resultados positivos. Maslow (1987) é um dos autores mais 

conhecidos quando se fala em motivação, junto a ele sua Teoria da Hierarquia de 

Necessidades, conhecida também como a “Pirâmide de Necessidades” na teoria encontra-

se as necessidades fisiológica, necessidades de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de estimas e necessidades de auto realização (PERÉZ-RAMOS, 1990).  No 
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topo da pirâmide o alto nível do que os indivíduos conseguem alcançar, onde se tem suas 

necessidades realizadas, o baixo da pirâmide onde o individuo tem a necessidade como 

obrigação de se realizar. Para Maslow (1987, p. 35-46, nossa tradução) as necessidades 

básicas são: 

• Necessidades fisiológicas: é a partida da teoria motivacional, um nível mínimo 

para a satisfação do homem, envolve o conceito de homeostase (onde se mantem 

um estado constante e normal da corrente sanguínea), nesse campo estão 

englobados fome, sono, sede, são indicações das necessidades atuais ou de sua 

falta no organismo. 

• Necessidades de segurança: acontece logo depois que as necessidades 

fisiológicas foram atendidas, as necessidades de segurança se relacionam com 

dependência, proteção, necessidades de estruturas, ordem, leis e limites. 

• Necessidades de pertencimento ou amor (sociais): quando as necessidades 

fisiológicas e de segurança estão em conforme com a satisfação, surge a 

necessidade de afeto e amor. A pessoa passa a sentir intensamente ausência de 

filhos, grupos sociais, sentindo solidão e rejeição.  

• Necessidades de autoestima: valorização da pessoa em relação a ela mesma, 

se tem a necessidade ou desejo de uma consistente e elevada auto avaliação, sendo 

estimada por outra pessoa.  

• Necessidade de auto realização: já com todas as necessidades anteriormente 

realizadas, pode-se esperar que um novo descontentamento aconteça, a menos que 

a pessoa esteja fazendo o que deseja, realizando ou atualizando seu potencial em 

busca de vencer e possuir altos conhecimentos.  

 Influenciado pelos estudos de Maslow, o psicólogo Frederick Herzberg realizou um 

novo modelo sobre a motivação no trabalho, onde o trabalho pode ser fonte de satisfação 

e insatisfação. Sendo assim, para Herzberg (1997, p. 61) “o oposto de satisfação no 

trabalho não é a insatisfação no trabalho, mas sim a ausência de satisfação; e da mesma 

forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é a insatisfação no trabalho, mas sim a 

ausência de insatisfação”.       

Denominada de teoria dos dois fatores, assim, se tem como características as 

satisfações e insatisfações dos fatores que são compreendidas de formas diferentes. Os 
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fatores de satisfação, conhecidos também como fator motivador, é aquele onde o individuo 

busca por realizar suas necessidades básicas, ele busca realizar suas atividades que os 

motiva a alcançar determinadas metas e consequentemente suas realizações no ambiente 

de trabalho. Já os fatores de insatisfação, chamados também de fatores de higiene, mostra 

o ambiente em que o individuo trabalha, segurança no emprego e relacionamento com a 

equipe (MIGUEL, 1998), conforme a figura que segue:  

 

Figura 2 – Teoria dos dois fatores

 

Fonte: Ronaldo Fonseca (2017). 

Uma empresa que busca por aderir metas, onde tende a atingir um determinado 

propósito de realização, tem a consciência de que o líder é o papel principal onde mostra a 

direção que se deve ter para que de tal modo alcance a meta, é com a liderança que se 

busca inovar e fazer mudança na organização. Uma equipe que é motivada pelo líder  

sempre terá plena consciência de alcançar resultados positivos com foco e determinação. 

 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para facilitar os estudos desta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, que de 

acordo com Gibbs (2007, p. 291) atua como “demanda de análise de dados que 

caracterizam praticamente em qualquer forma de comunicação humana”. 
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Neste sentido, a técnica de coleta de dados que foi utilizada é a pesquisa 

bibliográfica, onde foi realizado estudo com informações já publicadas, disponibilizadas 

através de sites importantes, artigos e livros. 

"A pesquisa é uma fonte indispensável de informações [...] no momento em que se 

toma conhecimento sobre o tema a ser estudado, o pesquisador acaba reunindo um 

referencial teórico que irá nortear e sustentar todo o tema”. (OLIVEIRA, 2013, p. 15). 

E como forma de aproveitar ao máximo os dados retirados através do emprego desta 

técnica, foi realizada uma pesquisa exploratória. De acordo com Gil (1999), uma pesquisa 

exploratória tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, 

com vistas a torna-lo mais explícito, assim tendo o aprimoramento das ideias e descobertas 

sobre o tema. 

A análise de dados ocorreu por meio de análise de conteúdo, que segundo Bardin, 

(1977) é o que mais abrange a técnica qualitativa, pois “relaciona os dados coletados em 

campo, a organização desses dados e o estabelecimento dos seus significados”(p. 295), 

gerando assim uma visão ampla daquilo que foi encontrado. 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na realização desse artigo foi possível identificar a importância da motivação como 

um fator principal dentro da organização, tendo uma visão geral de que o líder deve 

reconhecer sua equipe, motivando-a para que aumente seu desempenho na busca por 

resultados. Verifica-se, portanto, que, hoje, para a organização ter sucesso e se manter em 

alta no mercado é necessário investir num clima organizacional, harmonioso, 

proporcionando um ambiente de trabalho saudável e capaz de proporcionar meios para que 

os colaboradores sintam-se capazes de atuar plenamente. Com a análise dos dados foi 

possível constatar que manter uma equipe motivada dentro de uma organização é trabalho 

árduo, enganando-se quem acredita que o dinheiro é o único fator determinante na 

motivação. De acordo com os estudos fatores sociais, psicológicos e até fisiológicos 

influenciam no bom desenvolvimento dos funcionários, assim, é papel do líder identificar 

esses fatores. Sendo assim, é imprescindível que o líder seja capaz de dar suporte à sua 

equipe, tornando-se exemplo e indicador dos rumos a serem seguidos para atingir 

resultados positivos na organização. 
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A liderança é a principal medida de sucesso dentro de uma empresa. Com ela pode-

se enxergar a dificuldade para assumir a responsabilidade de reconhecer a capacidade do 

problema na organização. É o líder quem inspira seu colaborador com uma visão clara, 

tornando facilmente perceptível o retorno esperado nas ações direcionadas à clientes e 

parceiros. Liderança não pode ser vista tão somente pelo prisma da competitividade, mas 

sim pelo prisma da cooperação e do compartilhamento de valores institucionais que levam, 

não só líder, mas toda a equipe a um objetivo comum. Fazer-se presente no cotidiano dos 

funcionários é essencial para uma boa liderança, visto que é durante a realização das 

atividades de cada um é que se percebem os pontos que precisam ser melhorados, 

aplicando a motivação no campo e na medida certa.  Quando a liderança é bem exercida 

dentro da empresa, seus colaboradores conseguem atingir o seu melhor nível de 

produtividade, reduzindo imensamente o risco de desligamentos, bem como de atritos 

interpessoais. 

Ante todo exposto, pode-se concluir que a liderança encontra espaço de suma 

importância dentro de uma organização. Uma vez que uma equipe é formada por pessoas, 

deve-se entender que suas necessidades vão muito além da mera remuneração, e o líder 

é quem deve ser capaz de enxergar tais necessidades, convertendo-as em motivação e, 

por consequência, resultados positivos. 

A motivação está intimamente relacionada com a sensação de satisfação pessoal de 

cada indivíduo, assim, não se mostra como algo pré-estabelecido, devendo variar sua forma 

quando aplicada de pessoa para pessoa. O mesmo deve ser dito acerca do líder, uma vez 

que seus atributos subjetivos é quem definirão sua liderança, apesar de serem esperados 

atributos mínimos, como a capacidade de resolver conflitos e a capacidade de enxergar as 

peculiaridades da equipe e, assim, obter melhores resultados, por exemplo.  

Conclui-se, portanto, que dentro do ambiente de trabalho cabe ao líder trabalhar a 

motivação de sua equipe, investindo num clima harmonioso e que propicie condições de 

trabalho que extraiam o melhor de cada colaborador, não se esquecendo, é claro, de 

analisar previamente os resultados que deseja obter para que assim saiba identificar se a 

motivação está trazendo retorno esperado. 
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ANÁLISE DO USO DA TECNOLOGIA PELAS EMPRESAS LOCALIZADAS NA 
REGIÃO DO OESTE PAULISTA PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS TRANSACIONAIS 
 

ANALYSIS OF THE USE OF THE TECHNOLOGY BY THE COMPANIES LOCALIZED 
IN THE OESTE PAULISTA REGION FOR THE REDUCTION OF TRANSACTIONAL 

COSTS 
 

Rafaela Godoy Ferreira 
Jessica Tiemi Ono 

Alexandre Godinho Bertoncello 
 
RESUMO  
Todas as organizações possuem custos transacionais que interferem na eficiência das empresas para a 
produção de seus respectivos bens e/ou serviços. Contudo, não há dados comprovatórios ou mapeamento 
da situação das empresas no Oeste Paulista. Esta pesquisa buscou por a luz, os conceitos de custos 
transacionais, seus efeitos na competitividade e sua aplicabilidade em empresas de pequeno porte. Para tal, 
foram abordados os seguintes métodos de pesquisa; revisão bibliográfica sistêmica seguida de pesquisa 
bibliográfica e análise qualitativa de uma empresa da região. Como resultado, confirmou-se que existem 
custos transacionais, que a redução dos mesmos aumenta a competitividade das empresas. Observou-se 
ainda, que não é possível verificar que empresas do Oeste Paulista usam deste método para ganhar 
competitividade nos seus produtos.  
 
Palavras-chave: Competitividade; tecnologia; redução dos custos. 
 
 
ABSTRACT 
Every organization has transactional costs that interfere in the efficiency of companies to produce their goods 
and/or services. However, there are no verifiable data or mapping of the situation of the companies in the West 
Region of the State of Sao Paulo. This research was made aiming to enlighten the concepts of transactional 
costs, its effects on competitiveness and its applicability in small companies. With that in mind, the following 
research methods were approached: systemic bibliographic review followed by bibliographic research and 
qualitative analysis of a company in the region. As a result, it was confirmed the existence of transactional 
costs that when reduced increases the competitiveness of the companies.  It was observed as well that it is 
not yet possible to verify which companies of the West Region of Sao Paulo use this method to gain 
competitiveness in their products. 
 
Keywords: Competitiveness; technology; cost reduction. 
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1) INTRODUÇÃO 

Todas as organizações possuem custos transacionais, sejam elas produtoras de 

bens ou serviços, sendo que, isto afeta negativamente seus resultados, pois causam uma 

elevação nos custos e interferem na produtividade das empresas, pois segundo Ferraz e 

Verga (2017, p.6) “os custos transacionais podem ser entendidos como o dispêndio de 

recursos econômicos para planejar, controlar, adaptar e monitorar as interações entre os 

agentes”. 

Portanto, as organizações não podem ignorar a questão dos custos transacionais, 

que segundo Coase (1937), as organizações não deveriam considerar apenas os 

mecanismos de preços, pois também estão presentes custos para negociar e concluir 

contratos, transações de câmbio e impostos governamentais. 

Segundo Williamson (1985), os custos transacionais podem ocorrer ex ante, ou seja, 

no momento da elaboração e renegociação dos contratos, ou, ex post, isto é, para manter 

o que foi decidido no contrato ou renegociar, neste caso, os custos ocorrem devido à 

dificuldade de adaptação, renegociar o que já havia sido decidido, para manter os acordos 

devido ao surgimento de outros concorrentes e de criação de garantias para prevenção de 

descumprimento dos acordos. 

Outro fator importante em relação aos custos transacionais, é a questão da incerteza 

na realização dos negócios, que podem ser de custos measurent que, para North (apud 

GALA, 2003, p. 100), “[...] relaciona-se à dificuldade dos agentes em conhecer de fato o 

objeto de transação em curso [...]” ou de custo de enforcement “[...] referem-se à incerteza 

que os agentes têm sobre a propriedade do bem a ser trocado e, portanto, relacionam-se 

a problemas de legitimidade da transação a ser efetuada” (NORTH, 1990 apud GALA, 2003, 

p.100). 

No mercado atual, um fator determinante para a elaboração de contratos é a 

longevidade das empresas, pois atualmente, as organizações conseguem permanecer em 

média pouco tempo em atividade no mercado, devido a fatores econômicos e 

governamentais.No Brasil, a mortalidade das empresas nos primeiros 2 anos é de 23,4% e 

em Presidente Prudente de 25% (SEBRAE, 2016). 
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Devido ao crescente uso e desenvolvimento da tecnologia, as organizações 

verificaram que era necessário modificar suas respectivas estratégias para garantir sua 

competividade no mercado, pois a tecnologia vem conduzindo e causando mudanças nas 

empresas, surgindo assim a necessidade de modificações e alterações em seus formatos, 

serviços e produtos. 

Segundo Reichert, Camboim e Zawislak (2015), as empresas que possuem um 

nível elevado de inovação, assim como, aquelas que estão atualizadas e/ou se atualizando 

em seu segmento, conseguem garantir um bom nível de excelência, isto porque, possui 

como característica de serem proativas e inovadoras em desenvolvimento de novos 

produtos. 

Portanto, um diferencial que as organizações atuais podem utilizar é o uso da 

tecnologia para auxiliar na redução dos custos transacionais, pois ao utilizá-la, é possível 

reduzir o tempo de espera e execução dos processos produtivos e entrega dos serviços, 

eliminação de unidades administrativas e de estruturas empresariais e melhoria na 

qualidade dos produtos e serviços. 

Além de proporcionar a abertura de novos modelos de negócios, portanto, segundo 

João (2015), a tecnologia e os sistemas de informação permitem a criação de novos 

produtos, serviços e modelos de negócio, que por sua vez, auxiliam no direcionamento da 

produção e dos processos que a envolvem. 

De acordo com Prado e Takaoka(2002), uma pesquisa que foi realizada nas 

empresas da cidade de São Paulo, que levava em consideração a terceirização da 

tecnologia, foi detectado a rápida evolução tecnológica e o aumento da competitividade em 

outros setores. Isto fez com que as organizações mudassem suas estratégias de 

terceirização com foco centralizado na tecnologia, pois ao utilizar o gerenciamento das 

informações, e a terceirização do uso da tecnologia, surgiu a possibilidade de as 

organizações reduzirem tempo, recursos e custos, construindo um infra - estrutura interna 

adequada para a computação.  

As organizações localizadas na cidade de Presidente Prudente, encontraram uma 

nova forma de produzir e vender seus respectivos serviços e produtos de maneira eficiente, 

com um custo baixo e com maior facilidade e velocidade na comunicação com os clientes 

e fornecedores, pois ao utilizar a tecnologia da plataforma WhatsApp como ferramenta de 
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trabalho, pois, segundo Justino (2015), o aplicativo proporciona também oportunidade para 

empresas e consumidores, devido sua praticidade e facilidade, pois segundo o autor, outro 

fator importante do aplicativo é o baixo custo que a tecnologia do aplicativo proporciona.        

Assim, esta pesquisa verificou se, e, como as empresas estão utilizando a tecnologia 

para alterar os custos transacionais na região do Oeste Paulista, pois os custos de 

transação estão presentes em todas as organizações independente do seu tamanho ou 

tempo de atividade no mercado. 

Desta forma, foi possível adquirir conhecimentos a respeito do tema e demonstrar 

para o público geral e empresarial, como os meios tecnológicos existentes podem auxiliar 

os empreendimentos a lidar com este problema que sempre estará presente dentro das 

organizações. 

Sendo assim, o objetivo geral foi analisar como a tecnologia pode auxiliar na 

alteração (redução ou aumento) dos custos transacionais nas organizações, e, os objetivos 

específicos consistem em caracterizar custos transacionais e identificar como os meios 

tecnológicos podem ser utilizados para modificar os custos transacionais no Oeste Paulista. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O custo de transação começou a ser desenvolvido por Coase (1937), que avaliou a 

existência das empresas e quais são as suas limitações. Sendo assim, as empresas 

existem como fonte e habilidade econômica com base na diminuição dos custos 

organizacionaisedos recursos produtivos, surgindo então à caracterização do custo de 

transação. Em seguida, Williamson (1975)progrediu os estudos sobre os custos 

transacionais a partir pesquisas e análise de Coase (1937), e apresentou que a teoria dos 

custos transacionais possui tentativas de oportunismo nos agentes econômicos. 

Segundo Williamson (1985), os agentes econômicos buscam os seus próprios 

interesses nas transações, e, buscam agir em benefício próprio aproveitando-se de lacunas 

ou emissões contratuais em detrimento dos parceiros. Desta forma, os agentes agem de 

maneira oportunista para alcançar seus objetivos pessoais buscando assim seus próprios 

interesses. Outro estudo realizado por Coase (1937) são as incertezas que as organizações 

enfrentam, exemplificando a existência das empresas e, Williamson (1985) analisa as 
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adaptações para compreender as ausências contratuais e transacionais com seus ativos 

únicos, sendo assim, os contratos podem designar interesses entre os agentes 

submetendo-se a falha no mercado. 

Para melhorar o desempenho na aquisição de contratos, pode-se fazer uso do 

sistema de informação para a tomada de decisão, melhoria na comunicação e nas 

informações, assim como também para a melhoria contínua dos processos empresariais e 

a redução dos custos. 

Outra relevante análise, relata como os custos transacionais podem interferir na 

inovação dos processos, criação de novos produtos e/ou serviços e, no uso da tecnologia 

nas empresas; pois quando decide-se inovar, precisa-se lidar com as incertezas, que, 

segundo Williamson (1985), não possuem relação com a organização econômica, mas, 

influenciam na criação de contratosque envolvem os aspectos de racionalidade limitada, 

oportunismo e especificidade dos ativos. 

A organização deve lidar com as incertezas decorrentes das mudanças que serão 

implementadas, a geração de contratos, parcerias e interações com outras organizações 

que possuem essas tecnologias ou, que estão em fase de desenvolvimento, e, podem 

causar tentativas de oportunismo, que, segundo Pondé, Fagundes e Possas (1997 p. 125), 

“associa-se, por conseguinte, à incerteza vinculada ao comportamento de agentes 

individuais”. Isto porque, no mercado atual, a quantidade de informações que a empresa 

possui é um fator que auxilia na prevenção de tentativas de manipulação de acordos para 

beneficiar um dos agentes envolvidos,portanto, a decisão de aquisição ou de produção 

desta inovação causam custos transacionais. 

Quando uma empresa decide aplicar uma inovação, é necessário analisar os custos 

transacionais que esta estratégia causará para a organização, pois segundo John e Prates 

(2015, p. 138) “essa decisão está baseada no vínculo entre as teorias da inovação e dos 

custos de transação, em que as empresas, ao inovarem, buscam sempre a minimização 

dos custos transacionais presentes no mercado”, conclui-se que, nesta situação, existem 

maneiras de reduzir os custos de transação. 

Para resolver estes problemas relacionados à inovação, cada empresa deve tomar 

suas próprias decisões e analisar as opções, “assim, os custos de transação são elementos 

influentes na decisão da gestão de inovação da empresa, que, muitas vezes, opta por 
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internalizar suas inovações devido às incertezas e oportunismos presentes no mercado” 

(JOHN; PRATES, 2015, p. 138). 

Em outras palavras, deve-se verificar o mercado em que está localizado e as 

políticas internas aplicadas em sua administração, pois segundo Gullo (2016), a 

organização precisa estabelecer suas próprias diretrizes e condutas para o gerenciamento 

eficiente dos negócios e integração das áreas que compõem o ambiente interno e externo, 

a criação de contratos para garantir o cumprimento do que foi decido pelos agentes 

econômicos envolvidos na relação e suas características próprias, bem como suas forças 

e fraquezas. 

As transações ocorrem a partir da troca entre produtos e serviços de diferentes 

organizações, e desenvolve desta forma um custo originado do custo transacional tendo 

ênfase na importância da organização para a economia. Com o aumento das falhas 

geradas entre os negócios, detém-se o aumento dos custos transacionais. Desta forma, as 

empresas para sobreviverem dependem exclusivamente de recursos, todos os 

procedimentos exercidos pelas organizações não são dependentes precisando de outros 

agentes para sua desenvoltura. 

As organizações necessitam de estratégia para conduzir os recursos necessários 

para alcançar o cumprimento satisfatório, obtendo uma aliança entre os agentes que 

dispõem dos recursos, conseguindo desta forma competir com o mercado. O custo de 

transação é indispensável à negociação para o controle entre as trocas, transmitindo desse 

modo a importância de analisar a economia, através da deformidade das organizações a o 

aumento dos custos transacionais. 

Sendo assim, os custos transacionais ocorrem de forma mais intensa quando dão 

ênfase na importância entre os agentes, e, controle entre os custos empresarias na 

obtenção dos recursos, obtendo aliança entre os agentes. Por outro lado, as organizações 

estão se tornando cada vez mais competitivas com as aquisições tecnológicas dentro das 

empresas, modificando assim as relações profissionais e comerciais.  

As empresas atuais obtiveram novas formas de se manter no mercado, sendo 

flexíveis, trabalhando em equipe, maior participação dos funcionários nos processos e rede 

organizacional, pois, segundo Castro et al (2016 p.30) “redes organizacionais, observe-se 
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como um dosprincipais motivos de sua formação o fato da necessidade da redução de 

custo, como dinâmica do ambiente a aumento da concorrência entre as empresas”  

As redes organizacionais apresentam um conjunto de novas estratégicas técnico-

econômico, trazendo informações, comunicação e inovação, formando assim um novo 

modelo de negócio, que, segundo Lourenzani, Silva e Azevedo (2006) circunstância com 

afinalidade de estabelecer o comprometimento entre os agentes que se relacionam, sendo 

assim, este vínculo de parceria entre agentes tende ao otimismo entre negócios. 

As empresas realizam constantemente transações entre agentes, buscando assim a 

contratação de menor custo com a rede de organização e possível construção de parcerias 

entre agentes que buscam uma relação de apoio expandindo confiança entre negócios e 

reduzindo o custo entre contratos. 

As organizações também podem utilizar a tecnologia da informação (TI) para auxiliar 

na redução dos custos transacionais, pois segundo João (2015, p. 107) “o uso dos sistemas 

de informação pode facilitar o alcance de custos operacionais mais baixos e menores 

preços", além disso, é possível alcançar vantagens competitivas internas e externas, mas, 

as empresas precisam analisar continuamente e decidir se estes recursos gerados pela 

globalização serão comprados ou produzidos, e, devem estar alinhadas com as estratégias 

organizacionais. 

A terceirização da TI permite reduzir custos, como de infraestrutura e mão de obra, 

mas, por outro lado, é necessário a elaboração de contratos para garantir o cumprimento 

do que foi acordado e aconfiabilidade entre os agentes econômicos, pois, segundo Ferrato, 

Spers e Giuliani (2004), quando há confiança entre as organizações, é possível 

compartilhar informações e problemas que podem afetar a produção dos serviços ou 

produtos envolvidos, ocasionando uma redução nos custos totais e consequentemente nos 

custos transacionais e um aumento no lucro.  

Por outro lado, quando a organização opta pela Ti interna, o nível de controle é maior, 

pois é a própria empresa que administra o departamento, mas, uma outra alternativa 

disponível no mercado é contratar empresas subsidiárias para realizar o trabalho. 

Para verificar como a Ti pode ser utilizada como uma técnica que permite a redução 

de custos de transação, foi selecionado um estudo de caso realizado em uma organização 

financeira multinacional. Os resultados obtidos com as entrevistas descritas no estudo 
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foram: os participantes não notaram tentativas de oportunismo, que segundo Williamson 

(1985) são tentativas de agir por interesse próprio e, pode até mesmo ocorrer quebras de 

promessas; houve falhas na comunicação. 

Segundo Barros e Matos (2015), estes fatos geram consequências negativas, como 

a redução na eficiência da realização das atividades internas e os funcionários podem 

deixar de cumprir suas obrigações por conta de dúvidas, o que gera racionalidade limitada 

e alta frequência de transação, pois, é oferecido o serviço de suporte durante todo o dia, 

uma vez que, as subsidiárias estão localizadas em países com diferentes fuso horário, há 

a presença da incerteza sobre a decisão do contratante em determinar a terceirização dos 

serviços de TI e elevado grau de especificidade. 

Ao final, chegou-se à conclusão que o “alinhamento da estratégia de TI que melhor 

se adapta à realidade e posicionamento estratégico da empresa também pode incidir em 

suas transações, à medida que tais custos são somados aos seus custos operacionais” 

(ORSIOLLI, SILVA; MAY, 2015, p. 11). Sendo assim, as organizações precisam realizar 

uma análise antes de decidir qual estratégia será implementada, de modo que, não haja 

interferência elevada nos custos. 

Os custos transacionais também estão presentes em uma cadeia de suprimentos, 

ou seja, na logística, e, a tecnologia da informação (TI) pode auxiliar no aperfeiçoamento e 

na distribuição de informações entre as empresas envolvidas no processo, mas, para que 

esta estratégia seja eficiente é importante garantir um nível de relacionamento adequado 

entre os agentes econômicos. Por outro lado, é gerado um custo transacional devido ao 

monitoramento e interações entre as organizações, pois segundo Williamson (1985) o alto 

grau de frequência das transações causa incertezas e dependências entre as organizações. 

 No momento em que uma organização decide utilizar a tecnologia e os sistemas de 

informação para obter vantagens competitivas, o relacionamento e a comunicação entre as 

pessoas envolvidas se torna mais dinâmico, pois segundo Viana Junior e Silva (2014, p. 

460) “a TI pode permitir ainda uma troca de informações mais rápida e eficiente entre as 

organizações” e, por causa desta mudança nas interações, deve-se considerar os aspectos 

de racionalidade limitada, incerteza e oportunismo presentes na teoria dos custos 

transacionais. 
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As incertezas são geradas pela insegurança no cumprimento dos contratos entre as 

organizações envolvidas e as tentativas de oportunismo são consequências destas 

dúvidas, onde os comportamentos dos agentes econômicos podem variar dependendo da 

situação atual (WILLIAMSON, 1985). 

Segundo Viana Junior e Silva (2014) quando é estabelecido um adequado nível de 

relacionamento com o auxílio das ferramentas tecnológicas como, os sistemas integrados 

e a tecnologia da informação, é possível alcançar uma redução nos custos transacionais, 

pois desenvolve-se a confiança e a credibilidade entre os agentes.                

O sistema de informação dentro de uma organização é uma ferramenta de 

importância, pois se considerarmos que todos os processos realizados têm o auxílio e 

gerenciamento dessa ferramenta, segundo Rezende e Abreu (2006, p. 21) “é muito difícil 

encontrar atualmente uma atividade que não necessite de informações oportunas e 

conhecimentos de personalidade”.  

Além disso, o sistema de informação auxilia na tomada de decisão dentre 

fornecedores, clientes e também desenvolve o sistema interno. A aplicação do sistema de 

informação oferece para a organização uma vantagem competitiva, tornando-se assim uma 

empresa de resultados, pois, favorece o melhoramento no desempenho dos processos e, 

consequentemente aumentam a produtividade e confiança da qualidade das informações. 

Segundo Bessariaet al (2015, p.13) “melhoria da qualidade de informações 

prestadas pelas companhias aos seus acionistas e na ampliação dos direitos societários, 

reduzindo as incertezas no processo de avaliação e de investimento” possibilita desta forma 

a diminuição dos custos gerados pelo bom desempenho dos processos e resultados.  

O custo de transação envolvendo a aquisição do sistema de informação pode 

influenciar no custo de decisão e redução do custo de produção, pois, para obter vantagens 

é necessário realizar investimentos. A forma que estes custos podem ser destinados resulta 

em melhoria dos procedimentos produtivosque segundo Perez, et al(2010, p.13) “a melhoria 

dos processos alcançada com a adoção de sistemas de informações no ambiente 

empresarial”, ou seja, o sistema de informação é capaz de introduzir melhores 

aproveitamentos e a redução dos processos e melhores desempenhos com as informações 

e comunicação entre fornecedores e clientes. 
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No Brasil, as empresas ainda possuem um alto nível de custo de transação e isto 

prejudica a elaboração de negócios empresariais, contudo, está sendo desenvolvido uma 

Tecnologia Blockchain(TB), que, segundo Ribeiro (2017, p. 2) “os principais pilares 

doBlockchain são: (i) segurança, (ii) arquitetura descentralizada, (iii) integridade de dados 

e (iv) imutabilidade.”, isto permite o aumento da confiança, que está ligado a necessidade 

de controle e, quando este critério está garantido, é possível melhorar os relacionamentos 

e a eficiência (ZANINI, 2005) entre os agentes econômicos, pois segundo Fernandes (2018, 

p. 2), é “[...]uma tecnologia que grava transações permanentemente de uma maneira que 

não podem ser depois apagadas, somente podem ser atualizadas sequencialmente, 

mantendo um rastro de histórico sem fim” e, consequente reduz os custos transacionais. 

Segundo Fernandes (2018), a tecnologia Blockchain surgiu por conta da constante 

evolução tecnológica, que, por sua vez, trouxe um aumento na velocidade e interação 

nascomunicações e, se for possível estabelecer relacionamentos baseados em confiança, 

será possível desenvolver e criar inúmeros produtos, serviços, processos e estratégias. 

Segundo Zanini (2005), quando são estabelecidos relacionamentos de confiança 

devido ao controle e estabelecimentos de contratos que beneficiam todos os envolvidos, é 

possível obter informações sobre comportamentos dos parceiros, e a realização das 

atividades internas ocorre de maneira mais eficiente, ou seja, beneficia o ambiente interno 

da organização e há trocas baseadas em confiança. 

A principal base da TB é a internet que possui muita vulnerabilidade, por isso, a 

confiança que se baseia em honestidade, consideração, responsabilidade e transparência 

é um fator importante, além disso, reduz comportamentos oportunistas e custos de 

transação. 

Portanto, a TB ainda é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, mas, quando 

for implementada no mercado, irá trazer importantes benefícios para as empresas, pois 

segundo Tapscott e Tapscott (2016) é possível reduzir os custos transacionais porque há 

um aumento na confiança e na eficácia, o que poderá eliminar os agentes intermediários 

entre as organizações. Também será possívela criação de novas estruturas hierárquicas e 

menor necessidade de controle constante. 

Um exemplo disto são as organizações automobilísticas que também passaram a 

utilizar a tecnologia nas estratégias para o desenvolvimento de novos produtos, como a 
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flex-fluel, e, os custos transacionais estão inseridos na qualidade do relacionamento, 

parcerias e confiança, pois segundo Mesquita, et al(2013) os contratos garantem o 

cumprimento de normas e regrasestabelecidas entre fornecedor e cliente e, a segurança 

de atitudes oportunistas. Contudo, uma forma de reduzir estes custos é o uso da 

governança corporativa, aplicando diferentes estruturas hierárquicas. 

A tecnologia flex-fuel surgiu por conta da “preocupação em desenvolver uma nova 

tecnologia que pudesse oferecer aos consumidores opções de escolha na hora de 

abastecer seu carro” (MESQUITA; et al, 2013, p. 125), pois este sistema permite a abertura 

de novas opções de combustíveis para o mercado e o cliente final, ou seja, oferece maior 

flexibilidade. 

O desenvolvimento desta nova tecnologia trouxe mudanças na frequência de 

transações, pois segundo Pondé, Fagundes e Possas (1997 p.127) “a realização de 

transações recorrentes que envolvam, em grau significativo, ativos específicos estimulará 

o desenvolvimento de instituições que garantam sua continuidade e a efetivação dos 

eventuais ajustes necessários”. 

Além disso, a criação desta nova tecnologia  possibilita a padronização  na produção 

dos automóveis e, com isso busca-se construir relações mais regulares entre os 

fornecedores, clientes e distribuidores; a especificidade dos ativos se tornou maior por 

conta da dependência de fornecedores especializados contudo, os fornecedoras podem 

adquirir os recursos necessários em qualquer montadora; é possível reduzir o oportunismo 

por conta da terceirização das operações; e a racionalidade limitada estava presente na 

insegurança da efetividade do projeto, opções, consequências e informações. 

As alterações foram implementadas no processo de montagem e confecção dos 

veículos, e, isso causou modificações nos custos transacionais durante o processo. Sendo 

assim, esta inovação tecnológica no setor automobilístico demonstra a importância do 

desenvolvimento de novas práticas devido as mudanças no mercado e o surgimento de 

novas ferramentas, que podem auxiliar na redução de custos transacionais e no aumento 

do lucro. 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Para a realização deste artigo, foi utilizado o procedimento metodológico de revisão 

bibliográfica sistemática que, conforme Conforto, Amaral e Silva (2011), é uma eficiente 

forma de organizar e selecionar conteúdos de pesquisas que analisam significativas 

quantidades de informações.  

Para filtrar as informações, foram utilizadas etapas de filtros sistêmico: 1 o sistema 

de busca, da base da pesquisa foi o portal Capes utilizando as palavras-chave custos 

transacionais, custos de transação e tecnologia e redução de custos. 

2 dos artigos selecionados o espaço temporal para corte é uma década, desta forma 

todos artigos com mais de 10 anos foram descartados.             

3 os artigos remanescentes tiveram seus resumos lidos e, em seguida, foi realizado 

uma análise qualitativa. A abordagem qualitativa, que segundo Figueiredo (2008, p. 96): 

As pesquisas qualitativas trabalham com dados não quantificáveis, coletam e 

analisam materiais pouco estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de uma 

estrutura, mas em compensação requerem o máximo de envolvimento do pesquisador. 

Ao utilizar esta abordagem, é possível analisar informações, compreender os 

motivos e quais as consequências das situações observadas geradas no objeto de estudo, 

permitindo uma interpretação particular e maior envolvimento do pesquisador. 

4 os artigos selecionados foram lidos e analisados em uma pesquisa bibliográfica, 

que consiste em analisar um conjunto de publicações a respeito do tema abordado na 

pesquisa, pois segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 166): “a pesquisa bibliográfica, ou de 

fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo”. 

5etapa, utilizamos a técnica de pesquisa exploratória, que segundo Gil (2008, p.27) 

“pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. Dessa forma, será possível observar o que 

foi e o que está sendo relatado atualmente sobre o tema estudado, permitindo reunir 

informações a respeito do assunto, auxiliando o pesquisador na compreensão, aquisição 

de novos conhecimentos e interpretação do tema. 

Em parceria com o CIESP foi indicadauma empresano município de Presidente 

Prudente, para análise qualitativa, que posteriormente será a base para uma pesquisa 

quantitativa sobre a estrutura de matriz de insumo-produto (LEONTIEF, 1991), pois a lógica 
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de sobrevivência das empresas no século XXI, está relacionada a sua dimensão e sim a 

sua velocidade de adaptação. A proposta da pesquisa é verificar o fator custo transacional.  

6 etapa foi utilizado a técnica de estudo de caso, que por sua vez, é a metodologia 

aplicada para provar um determinado fenômeno e/ou ciência do passado ou atual, pois é a 

partir de estudos de caso que analisaremos materiais tangíveis envolvendo os custos 

transacionais nas empresas, segundo Gil (2002, p.54) ”consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados”.  

Definidas as bases teóricas sobre custos transacionais de empresas, esta pesquisa 

utilizou sempre que necessário de dados secundários de empresas e fontes oficiais para 

reunir as informações necessárias para realizar a análise, e, que estiverem atreladas em 

levantamentos consistentes de todos os dados possíveis que uma pesquisa pode 

proporcionar, pois segundoAbreu (apud Duarte 2004, p.64) “a análise documental 

compreende, a identificação e a apreciação de documentos para determinado fim”. 

O instrumento utilizado para a análise de dados é de análise de conteúdo, que, 

destaca a sua potencialidade para resolução dos estudos que principalmente buscam 

evidências de diversas situações que um determinado assunto atribui, pois, segundo 

Cardano (2011, p. 266) “a análise da documentação empírica obtida com o uso de uma ou 

mais técnicas de pesquisa qualitativa baseia-se em um conjunto de princípios comuns” 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O quadro abaixo tem como objetivo demostrar o resultado da entrevista realizada 

em uma organização do Oeste Paulista, as informações coletadas foram interpretadas, com 

a finalidade de analisar o uso da tecnologia na empresa como meio de redução de custos. 

Quadro 1: Exposição das informações coletadas na entrevista:  

 

Objetivo 

 

 

Questões levantadas 

 

 

Resultado 
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Como a tecnologia 

éutilizada internamentenas 

organizações  

 

 

Redução dos custos 

transacionais a partir da 

tecnologia. 

 

 

Foi constatado que há pouca 

tecnologia sendo utilizada na 

empresa. 

 

 

Verificar se as parcerias 

podem auxiliar na aquisição 

de novas tecnologias para a 

empresa. 

 

 

Inserção ou compra de 

novas tecnologias. 

 

Verificou-se que é utilizado 

somente o necessário. 

 

A utilização da tecnologia 

como ferramenta para criar 

e/ou manter 

relacionamentos. 

 

 

O uso da tecnologia para 

reduzir a incerteza e 

aumentar a confiança 

 

O entrevistado percebea 

importância da tecnologia para os 

relacionamentos, contudo não é 

aplicado internamente. 

 

Histórico e expectativas 

para o uso da tecnologia. 

 

Análise de cinco anos para o 

uso da tecnologia. 

 

Constatou-se que futuramente 

não se pretende investir em novas 

tecnologias. 

 

 

Estratégias adotadas 

atualmente e futuramente 

para redução de custos 

transacionais. 

 

Práticas adotadas para a 

redução de custos 

transacionais. 

 

Verificou-se que há uma maior 

importância em reduzir custos 

operacionais e demonstrou não 

haver muita relevânciaem relação 

aos custos transacionais. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A realização das entrevistas teve como objetivo verificar como a organização 

localizada no Oeste Paulista utiliza a tecnologia para reduzir os custos transacionais e qual 

a opinião e conhecimento a respeito do tema. 

A organização do entrevistado possui como principal característica a 

tradicionalidade, algo que é comum na localidade da região do Oeste Paulista e, 

consequentemente não há muitos investimentos na aquisição/obtenção de novas 

tecnologias para a empresa, ou seja, utiliza somente o mínimo necessário, pois, para o 

entrevistado 1, “a tecnologia entra na parte operacional da administração no momento em 

que estão sendo realizados pagamentos, recebimentos e pedidos”. Portanto, o entrevistado 

demonstrou possuir maior preocupação em controlar e reduzir custos operacionais em 

comparação com os custos transacionais que por sua vez, estão presentes em todas as 

organizações. 

Outro aspecto importante foi a concepção de que o entrevistado não acredita que a 

tecnologia irá auxiliar na redução dos custos internos e, historicamente, esta organização 

nunca buscou implementá-las, pois acredita-se que podem ocasionar no aumento ou não 

alterar os custos totais da empresa. Por outro lado, o entrevistado possui a consciência de 

que no cenário atual, a tecnologia é uma ferramenta muito importante para gerenciar a 

organização, principalmente por conta da facilidade em se obter informações relevantes 

para realizar um negócio, estabelecer relacionamentos e na realização dos processos 

internos. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas pesquisas realizadas, foi constatado que o uso da tecnologia é uma 

ferramenta que auxilia na redução de custos transacionais, pois o mercado atual está em 

constante transição e esta ferramenta possibilita o desenvolvimento de processos, 

estratégias e inovações organizacionais. 

Analisou-se que a tecnologia também auxilia na criação de novos contratos e 

relacionamentos de longo prazo entre os agentes econômicos, porque com a facilidade em 

adquirir informações há uma redução da incerteza e aumento da confiabilidade, que por 
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sua vez, favorece a negociação de preços, demandas e no cumprimento das obrigaçõesque 

são características da teoria dos custos transacionais. 

Segundo a entrevista, foi averiguado que não são todas as organizações que aplicam 

a tecnologia internamente em grande escala, ou seja, algumas investem somente em 

processos necessários para a realização de atividades do cotidiano. Em contrapartida, 

existem outras empresas que realizam investimentos constantemente em novas 

tecnologias para tomadas de decisão, estratégias, vendas, distribuição e inovações. 

Portanto, podemos concluir que a tecnologia pode apoiar na redução de custos 

transacionais, relacionamentos entre os agentes e desenvolvimento de novos processos e 

produtos para o mercado, contudo há objeção da inserção da tecnologia, por conta das 

mudanças na cultura, resistência dos colaboradores e da necessidade de treinamento para 

instruir novas técnicas e desenvolver habilidades. 
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ANÚNCIOS IN-STREAM DO YOUTUBE E INTENÇÃO DE COMPRA: A CONGRUÊNCIA 
IMPORTA? 

 
IN-STREAM YOUTUBE ANNOUNCEMENTS AND PURCHASE INTENTION: DO 

CONGRUENCE MATTER? 
 

Daniel Gonçalves Bezerra 
Túlio Jordão Donzelli 

Thais Rubia Ferreira Lepre 
 
RESUMO  
É crescente o número de pessoas que assistem vídeos on-demand no Youtube, dado que o consumidor não 
quer depender do horário estabelecido na TV para visualizar a programação que lhe interessa, prefere 
escolher quando e como assistir. E assim como nos meios tradicionais, também existe anúncio durante a 
exibição desse tipo vídeo. Entre as formas mais comuns está o anúncio in-stream do tipo middle-roll (que são 
aqueles anúncios que surgem no meio da exibição, forçando o consumidor a assisti-lo). Esses podem ser 
tanto congruente com o que está sendo transmitido, quanto incongruentes com o conteúdo visualizado, 
situação que pode contribuir tanto para o aumento quanto para diminuição da intenção de compra do 
consumidor. Justificando a existência deste estudo, que visa discutir esta questão, e que beneficiará com 
informações a todos os anunciantes de vídeos on-demand in-stream do tipo middle- roll do Youtube, ao trazer 
os reflexos desta exposição forçada na intenção de compra dos consumidores. Tendo em vista que tem como 
objetivo analisar se os anúncios in-stream do tipo middle-roll veiculados no Youtube, incongruentes com o 
que o consumidor está assistindo, influenciam sua intenção de compra. Para isso, foi utilizada abordagem 
quantitativa, com experimento, que contou com a exposição de um vídeo que continha um anúncio no meio 
(uma parte da amostra visualizou anúncio congruente (n=84) e outra parte, um anúncio incongruente (n=85), 
um  anúncio de produto relacionado ao vídeo assistido e uma escala de intenção de compra. Analisados com 
auxílio do SPSS, através de Teste T de Student para amostras independentes. Conclui-se que anúncios 
incongruentes com o conteúdo do video assistido geram menor intenção de compra no consumidor, do que 
quando os vídeos são interrompidos por anúncios congruentes ao assunto assistido. 
 
Palavras-Chave: Youtube. Anúncios in-stream. Intenção de compra. Comportamento do Consumidor. 
 
 
ABSTRACT  
The number of people who watch on-demand videos on Youtube is increasing, since the consumer does not 
want to depend on the TV schedule to see the programming that interests them, prefer to choose when and 
how to watch. And just like in traditional media, there is also an ad during the display of this video type. Among 
the most common forms is the middle-roll in-stream ad (which is the ads that pop up in the middle of the 
display, forcing the consumer to watch it). These can be either congruent with what is being transmitted or 
incongruent with the content viewed, a situation that can contribute to both the increase and decrease of the 
consumer's intention to buy. Justifying the existence of this study, which aims to discuss this issue, and which 
will benefit with information to all advertisers of on-demand on-demand videos of the YouTube-type middle-
roll, by bringing the reflexes of this forced exposure in the intention to purchase consumers. Considering that 
it aims to analyze if the in-stream ads of the type media-roll transmitted in Youtube, incongruent with what the 
consumer is watching, influence their intention to buy. For this, a quantitative approach was used, with an 
experiment that included a video that contained an ad in the middle (one part of the sample showed congruent 
ad (n = 84) and the other part an incongruent ad (n = 85), a product advertisement related to video assisted 
and a scale of purchase intention, analyzed using SPSS, through Student's T-Test for independent samples. 
It was concluded that ads that are not related to the content of the video assisted generate less intention to 
buy in the consumer, than when the videos are interrupted by ads congruence’s to the assisted subject. 
 
Keywords: Youtube. In-stream ads. Buy intention. Consumer behavior. 
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1) INTRODUÇÃO 

Pode se dizer que a rotina é o que todas as pessoas experimentaram durante boa 

parte da vida: o horário do jornal, da novela preferida, da sessão da tarde, tudo girava em 

torno da programação dos canais de TV. Mas, diante da vontade de algumas pessoas de 

poder assistir seus programas favoritos em outros horários e dias, surgiram algumas 

tecnologias. A primeira delas foi o videocassete (que gravava os programas e os serviços 

de TV por assinatura), na sequência,  a melhoria das conexões de banda larga, 

possibilitou o surgimento de plataformas que atendessem completamente a este desejo dos 

consumidores, de assistir quando bem entendessem: as plataforma de vídeos on-demand  

(KALOGEROPOULOS, 2017). 

A primeira plataforma de vídeos on-demand foi o Youtube, que surgiu em 2005, a 

ideia partiu Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, que tinham duas coisas em comum: 

a primeira é que todos trabalhavam para a Paypal (empresa de pagamento online), a 

segunda é que, concordaram que existia uma grande dificuldade de assistir vídeos 

naquela época (HÖEHR, 2017). 

Em 2005, a transmissão de vídeos ainda era dificultada pela baixa velocidade de 

acesso, restringindo o uso para usuários comuns. Através da adoção da formatação 

Adobe Flash Vídeo, no entanto, o Youtube foi capaz de reduzir o tamanho dos arquivos a 

ponto de torná-los acessíveis aos padrões de conexão de internet dos usuários da época 

(MARANGONI, 2012). 

A partir de então, o Youtube vem crescendo a cada dia, a plataforma recebe mais 

de um bilhão de visitantes mensalmente, que assistem a mais de seis bilhões de horas de 

vídeo on-demand, fazendo da plataforma o terceiro site mais visitado do mundo 

(DEHGHANI et al., 2016), reforçando a ideia de que os vídeos on demand vem ganhando 

cada vez mais audiência, pois, de acordo com Maljaars (2016) os jovens preferem a 

internet. 

E as empresas já perceberam esta mudança de comportamento do consumidor, 

em 2014, aproximadamente 88% das empresas faziam propaganda em redes sociais 

(DEHGHANI et al., 2016). De 2015 para 2016 houve um aumento de 11% no volume de 

investimentos em mídias digitais, foram R$11,8 bilhões investidos a mais do que no ano 
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anterior (IAB BRASIL, 2017). E a tendência é aumentar, estima- se que os investimentos 

em mídias sociais passem de 5%, do total de gastos publicitários a nível global, para 10% 

em 2018 (DEHGHANI et al., 2016). 

Estes anúncios podem ser realizados de diversas formas, no Youtube, existe 

basicamente três maneiras de inserir anúncios em vídeos on demand: in- banner, overlay 

ou in-stream. Os anúncios in-banner geralmente aparecem nas laterais externas aos 

vídeos, enquanto anúncios overlay aparecem como textos, imagens ou HTML na parte 

inferior do vídeo, durante a sua reprodução, permitindo que seja fechado a qualquer 

momento (YOUTUBE, 2017). 

Já os anúncios in-stream, podem preceder o início do vídeo (pré-roll), cortar sua 

exibição (como os comerciais televisivos, conhecido como middle-roll), ou aparecer no 

final da exibição do vídeo (post-roll) (MALJAARS, 2016). No entanto, uma característica 

importante deste tipo de anúncio é que o consumidor não consegue ignorá-lo, pois a forma 

mais usual é a middle-roll, que interrompe a visualização do vídeo fazendo com que o 

consumidor tenha que assistir a propaganda até o final, se quiser continuar vendo o vídeo 

(LI; LO, 2014). 

Apesar de muitos anunciantes acreditarem que este tipo de exposição forçada à 

propaganda gera bons resultados, ainda existe bastante discussão a respeito: alguns 

pesquisadores defendem, pois acreditam que gera lembrança da marca e outros são 

contrários a essa ideia uma vez que entendem que qualquer propaganda de exposição 

forçada é perturbadora e gera reatância psicológica (BELL; BUCHNER, 2018), ou seja, 

gera uma reação contrária a uma restrição ou pressão, que invadiu a liberdade de escolha 

do indivíduo (BREHM; BREHM, 1981). De acordo com Edwards, Li e Lee (2018) quando 

a publicidade interrompe os objetivos do consumidor, provavelmente ele irá buscar o 

restabelecimento de sua liberdade, ignorando a interrupção ou dispensando-a. 

Na verdade, o limiar entre bom e ruim em relação aos anúncios in- stream, 

depende de pequenos detalhes, que precisam ser estudados, entre eles, está a 

congruência com o que o consumidor está visualizando no momento da interrupção. Dado 

que é comum os consumidores serem interrompidos por anúncios relacionados com o 

conteúdo que estão assistindo e por anúncios não relacionados ao que estão vendo 

(ZANJANI; DIAMOND; CHAN, 2011). Justificando a existência deste artigo, que visa 
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discutir esta questão, e que beneficiará com informações a todos os anunciantes de 

vídeos on-demand in-stream do tipo middle-roll do Youtube, ao trazer os reflexos desta 

exposição forçada na intenção de compra dos consumidores. Tendo em vista que tem 

como problemática: os anúncios in-stream do tipo middle-roll veiculados no Youtube, 

incongruentes com o que o consumidor está assistindo, influenciam sua intenção de 

compra? 

A hipótese é que a intenção de compra de consumidores que visualizam anúncios 

in-stream do tipo middle-roll não congruentes com o que estão assistindo, será menor do 

que se fossem anúncios congruentes com o conteúdo assistido. 

Neste sentido, o objetivo geral deste estudo é analisar se os anúncios in-stream do 

tipo middle-roll veiculados no Youtube, incongruentes com o que o consumidor está 

assistindo, influenciam ou não na sua intenção de compra. E os objetivos específicos 

recaem em: realizar um levantamento teórico sobre vídeos de exposição forçada 

congruentes e não congruentes; realizar um levantamento sobre vídeos in-stream do tipo 

middle-roll e intenção de compra; e analisar a relação existente entre vídeos in-stream do 

tipo middle-roll incongruentes e intenção de compra. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Exposição forçada  

A internet é o meio em que a publicidade mais cresce no mundo (GAMBARO; 

PUGLISI, 2012). A distribuição dessa publicidade pode se dar através de diversos canais, 

sendo o Youtube um dos principais meios, por intermédio de propagandas de exposição 

forçada, que podem ser apresentadas no começo, no meio ou no final do vídeo, 

conhecidas como anúncios in-stream.  

Vários pesquisadores já estudaram essas interrupções forçadas e as definiram 

como intrusivas, perturbadoras ou até mesmo irritantes (REED, 1999; MCCOY et al., 

2008), uma vez que o espectador não tem a opção de ver ou não o anúncio, prejudicando 

assim, sua experiência online. 

             Os efeitos desses anúncios de vídeo in-stream no consumidor, não são 

claros, por conseguinte, é necessário investigar esses efeitos (LI; LO, 2014). 
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Segundo Moorman, Neijens e Smit (2002), as propagandas in-stream, tipo  middle-

roll (no meio do vídeo) podem ser vistas como mais importunas do que os anúncios 

inseridos no começo ou final, levando em conta que os consumidores são interrompidos 

enquanto estão assistindo ao conteúdo selecionado. Se os consumidores perceberem a 

falta de relevância dos anúncios para o conteúdo do vídeo em andamento, eles 

conscientemente reservam seus recursos de atenção para o conteúdo em vídeo porque 

ainda não houve o termino (YI, 1990; MOORMAN; NEIJENS; SMIT, 2002). 

Para  Hegner, Kusse e Pruyn (2016), o tempo de duração do anúncio influencia o 

consumidor, tendo em vista que as propagandas que tem mais segundos acabam afetando 

a reação do consumidor com a marca. Isto é, um anúncio em vídeo de 60 segundos é 

percebido como significativamente mais intrusivo em comparação a um anúncio em vídeo 

de 15 segundos (HEGNER; KUSSE; PRUYN, 2016).  

As exposições forçadas de anúncios, acabam afetando negativamente a relação dos 

consumidores com a propaganda, fazendo com que os espectadores evitem os anúncios 

(ABERNETHY, 1991; KRUGMAN; JOHNSON, 1991; RETTIE, 2001). Situação que pode 

ser explicada pela Teoria da Reatância Psicológica, segundo a qual, o indivíduo que sente 

que sua liberdade de escolha está sendo ameaçada, reaje contrariamente ao que está 

sendo solicitado (BLEHM, 1966).  Portanto, a partir do momento em que o consumidor é 

forçado a assistir um vídeo contra a sua vontade, sente que sua a liberdade de escolha 

está ameaçada, por isso, quando há um “botão de pular”, sente que  tem mais poder de 

controle para recuperar a sensação inicial (HEGNER; KUSSE; PRUYN, 2016). 

Desse modo, a interrupção na atividade de navegação, pode resultar em uma 

resposta negativa aos anúncios, como sentimentos de irritação em relação ao 

produto/serviço apresentado  (EDWARDS; LI; LEE, 2018). 

 

2.2 Congruência / Incongruência  

A congruência / incongruência do contexto do anúncio, desempenha um papel 

importante no reforço da memorização de anúncios (LI; LO, 2014). 

A congruência ligada ao anúncio, pode ser definida como a temática semelhante ao 

contexto do que está sendo exposto no video (LI; LO, 2014). Pode ser chamada de 

congruência, consistência ou relevância. Esse tema vem ganhando notoriedade, sendo 
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estudado por muitos pesquisadores (dentre eles, MOORMAN; NEIJENS; SMIT, 2002; BEE; 

MADRIGAL, 2012). 

Os anúncios congruentes de website são percebidos como menos intrusivos e se 

tornam  influências sociais positivas, portanto, oferecem valor para o espectador e resultam 

em atitudes mais positivas em relação a esses anúncios (EDWARDS, 2002; MOORE, 

2005). Dessa forma, a congruência é uns dos principais fatores em anúncios em video in-

stream (LI; LO, 2014). 

Já a incongruência, ocorre quando a temática do anúncio é diferente do video 

exposto. Anúncios incongruentes podem sobressair as mensagens que naturalmente o 

consumidor procura, estimulando mais o processamento interno para conseguir codificar a 

mensagem publicitária e, portanto, serem lembrados (MANDLER, 1982).  

Moore, Stammerjohan e Coulter (2005) afirmam que, quando as pessoas estão em 

situações em que as informações incongruentes devem ser processadas, elas 

provavelmente prestam mais atenção e, porquanto, recordam mais e apresentam um maior 

reconhecimento dessas informações.  

 

2.3 Intenção de compra  

A utilização de uma publicidade correta, ajuda a atrair a atenção dos consumidores 

online que aumenta seu interesse, apresentando maiores chances de ter um impacto 

positivo (SHIMP, 2007). 

A intenção de compra é diferente da atitude da marca, pois representa a motivação 

de um consumidor para planejar um comportamento específico (EAGLY; CHAIKEN, 

1993). 

Os anunciantes estão sempre tentando novas estratégias para fazer com que os 

consumidores percebam seus anúncios (LI; LO, 2014), dessa forma, um anúncio bem-

sucedido deve atrair inicialmente a atenção do consumidor.  

Sendo assim, ao avaliar a eficácia da publicidade, é de suma importância identificar 

como as características do anúncio, como formato, tempo e contexto; influenciam a 

detecção inicial e a memória do anúncio pelos espectadores. Atenção e memória são 

fundamentais na eficácia da publicidade (LI; LO, 2014). A necessidade de gerar exposições 

de anúncios memoráveis é especialmente importante em sites e varejistas online, devido 
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aos baixos custos de mudança em comparação com suas contrapartes off-line, além disso, 

uma mensagem publicitária eficaz, requer maior atenção e processamento cognitivo 

(HARRINGTON et al., 2006; MILOSAVLJEVIC; CERF, 2008).  

A concentração também é essencial para o processamento de mensagens 

publicitárias. Vários estudos de rastreamento ocular, descobriram que quando os 

consumidores prestam mais atenção, eles têm mais oportunidades de codificar e 

armazenar mensagens (INTRAUB, 1979; LOFTUS; KALLMAN, 1979; GOODRICH, 2011). 

A mídia online é mais interativa e exigente em termos de atenção do que a mídia off-

line. Quando as pessoas estão navegando na Internet, elas mantêm seus olhos na tela do 

computador, enquanto uma audiência de rádio e televisão pode às vezes tratar sons ou 

imagens como ruído de fundo, sem processamento consciente de informações (HA; 

MCCANN, 2008).  

Ademais, os anúncios em vídeo in-stream não podem ser facilmente evitados 

cognitivamente, porque interrompem a visualização de vídeos usando um formato de 

exposição intrusivo (CHATTERJEE, 2008). Por intermédio da recepção sensorial (por 

exemplo, olhos e ouvidos), os anúncios em vídeo online podem receber mais atenção dos 

consumidores, uma vez que os anúncios oferecem uma exposição frequente e forte às suas 

mensagens (LI; LO, 2014). 

 

3) MÉTODOS  

 

A procura do conhecimento move o mundo, a partir dele empresários se 

mantiveram no mercado, pessoas sobreviveram a doenças e perguntas foram 

solucionadas. A ciência tem o poder de mudar o mundo, e isso é realizado através do uso 

dos métodos de pesquisa adequados. 

Diante disso, este estudo foi desenvolvido por meio de uma abordagem 

quantitativa, como é predominante nas pesquisas na área de marketing, considerando que 

o estudo do comportamento do consumidor é um campo bem desenvolvido, que visa 

medir relações causais por meio de pesquisas experimentais (HERNANDEZ; BASSO; 

BRANDÃO, 2014). 
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A pesquisa experimental se caracteriza por ser um estudo sistemático, que 

consiste na manipulação de uma ou mais variáveis (independentes) enquanto as demais 

são mantidas constantes, para que seja possível observar os resultados, ou seja, a 

variável dependente (GOODWIN, 2007). Por isso foi utilizada neste estudo, que coletou 

tanto dados teóricos, quanto dados empíricos.  

Sendo que, a pesquisa bibliográfica foi utilizada para construção de todo arcabouço 

teórico, tendo em vista que essa “implica em um conjunto ordenado de procedimentos de 

busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” 

(LIMA; MIOTO, 2007, p. 38). De forma que tais conhecimentos foram de suma 

importância para o desenvolvimento desse artigo de modo coerente. Dado que foram 

utilizados diversos livros e artigos de journals como:  Journal of Interactive Marketing, 

Journal of Advertising e Journal Computers in Human Behavior. 

 A coleta de dados empíricos foi realizada através de duas etapas. A primeira etapa 

foi composta por uma pesquisa de caráter exploratório, para determinar que tipos de 

viagem gerava interesse dos participantes. Assim, foi aplicado um questionário para 

estudantes universitários do oeste paulista (n=20), em que foram citados locais para 

viajem,  com clima quente e também com clima frio, dentre os quais o que mais se 

destacou foi o clima quente, com cerca de 75% das respostas, portanto, foi escolhido para 

compor o vídeo e peça publicitária posterior a ele, no artigo. 

Na segunda etapa foi utilizada uma escala, para medir a intenção de compra dos 

respondentes. Assim metade da amostra foi exposta a um vídeo do Youtube com anúncio 

in-stream do tipo middle-roll congruente ao assistido e a outra metade da amostra a um 

vídeo com anúncio incongruente com o conteúdo assistido. A amostra foi composta 

aleatoriamente, por 169 universitários do oeste paulista, sendo que 84 visualizaram o 

anúncio congruente ao assunto e 85 com o anúncio incongruente ao conteúdo assistido.  

 

3.1 Variáveis da pesquisa  

A variável independente do presente estudo é o anúncio, onde foi utilizado um 

anúncio in-stream congruente com o assunto do vídeo transmitido aos respondentes e 

outro anúncio in-stream incongruente com o assunto do vídeo transmitido aos 

respondentes. Foi apresentado uma peça publicitária de uma viajem para o destino de 

https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketing
https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketing
https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketing
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São Sebastião, litoral norte de São Paulo, sendo que o anúncio congruente abordava o 

mesmo assunto do vídeo apresentado que era sobre viajem e hospedagem, e o anúncio 

incongruente abordava um assunto contrário sobre regularização das dívidas. 

E a variável dependente foi a intenção de compra. Essa variável foi obtida através 

de uma escala, exposta posteriormente ao vídeo e a peça publicitária. É importante 

ressaltar que o vídeo  expôs uma  das praias da cidade de São Sebastião-SP, para turista 

que querem ou desejam ir até o local, no meio da exibição do vídeo houve a interrupção 

forçada com um anúncio (congruente ou incongruente), e  após a visualização do vídeo 

foi apresentada uma peça publicitária com pacotes de viagem para o local citado no 

vídeo. Então foi aplicada a escala que media a intenção de compra do consumidor ao 

produto ofertado através da escala Likert de 7 pontos. A escala foi elaborada pelos 

autores desse estudo. 

 

3.2 Procedimentos  

O experimento foi realizado através da plataforma Google Forms, onde os 

respondentes, em laboratório, acessaram a pesquisa através de um link. Inicialmente, 

eles encontravam duas perguntas pessoais sobre viajem, em seguida os indivíduos 

assistiram a um vídeo publicado na plataforma do Youtube, onde foi citado um local para 

viajem, a partir de um minuto e dez segundos o vídeo foi abruptamente interrompido por 

um anúncio forçado, que pode ter sido congruente ao vídeo apresentado, ou incongruente 

ao assunto (eles foram randomizados), na sequência visualizaram uma mesma peça 

publicitária ofertando pacotes de viagem  para o local citado no vídeo, e em seguida 

responderam a escala a respeito da sua intenção de compra com relação a viajem 

ofertada e inseriram os dados pessoais.  

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os dados estatísticos coletados foram analisados através de Teste T de Student 

para amostras independentes, viabilizado através do software SPSS. A tabela de Teste T 

de Student, por sua vez apresenta valores críticos que não dependem só́ do nível de 
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significância, mas também da precisão que o valor foi estimado, isto é, do tamanho da 

amostra usada para calcular (KIRKWOOD, 1988; ZAR, 1999).  

 O Teste T de Student para amostras independentes foi de extrema importância 

para identificar se a congruência e a incongruência do anúncio in stream, com o conteúdo 

visualizado impacta na intenção de compra do consumidor.  

No entanto, antes de realizar o Teste T de Student para amostras independentes, 

foi necessário fazer a análise fatorial exploratória da variável dependente (intenção de 

compra), com a finalidade de verificar se os 3 itens que compõem a escala estavam 

realmente medindo a mesma coisa, conforme é possível observar na tabela a seguir: 

 

 

 

TABELA 1 – Análise fatorial intenção de compra 

Análise Fatorial – Intenção 

Variáveis Componente Alfa de Crombach 

Você considera comprar a viagem anunciada? 0,847 

0,788 

Você recomendaria essa viagem para algum (a) 

amigo (a)? 
0,866 

Se você fosse comprar essa viagem hoje, você 

compraria o que foi anunciado? 
0,818 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Essa análise fatorial exploratória evidenciou a unidimensionalidade do constructo, a 

consistência interna dos itens identificada pelo alfa de crombach = 0,788), e a coesão das 

variáveis, tendo em vista as cargas fatoriais a cima de 0,81. 

A amostra foi constituída por 169 pessoas, sendo 69 respondentes (40,82%) do 

sexo masculino e 100 respondentes (59,18%) do sexo feminino. A maior parte da amostra 

(71,4%) foi composta por jovens entre 17 a 21 anos. 

É fundamental ressaltar que 84 participantes (49,7%) foram expostos a um anúncio 

congruente e 85 participantes (50,3%) foram expostos a um anúncio incongruente. 
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4.1 Testes de hipótese   

Os resultados confirmam a hipótese que a intenção de compra de consumidores 

que visualizam anúncios in-stream do tipo middle-roll não congruentes com o que estão 

assistindo, será menor do que se fossem anúncios congruentes com o conteúdo assistido, 

pois houve diferença significante na intenção de compra, de acordo com a congruência ou 

incongruência do anúncio in-stream (p<0,02). Sendo que a intenção de compra de quem 

viu o anúncio congruente com o conteúdo assistido foi maior do que dos respondentes 

que visualizaram o anúncio incongruente com o conteúdo que estavam assistindo 

(M(anúncio congruente) = 5,742 e M(anúncio incongruente) = 5,137; t(167)= 2,226) conforme evidencia o 

gráfico a seguir:  

Gráfico 1 – Efeito do anúncio congruente e incongruente 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

4. 2 Discussões dos resultados  

A reputação da empresa interage tanto com informações sobre uma oferta, quanto 

com outros elementos do mix de marketing (HAGERTY, 1978; SHIMP; BEARDEN, 2007). 

Portanto, deve ser utilizada a forma de publicidade correta, para  atrair a atenção dos 

consumidores e aumentar seus interesses, assim, apresentando maiores chances de ter 

5,742

5,137

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

Anúncio congruente Anúncio incongruente

In
te

ç
ã
o

 d
e
 c

o
m

p
ra

t (167)= 2,226 e p<0,02 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

um impacto positivo (SHIMP; BEARDEN, 2007). 

Estudos indicam que anúncios de vídeos online, tem maior recordação e 

aproveitamento com os consumidores, em comparação aos que são ligados a TV (IAB, 

2013). Esse tipo de anúncio teve um crescimento explosivo, levando em conta a rápida 

aceleração da visualização de vídeos online, sendo considerado, atualmente, o formato de 

publicidade que mais cresce no mundo (SCIENCE, 2013; GAMBARO; PUGLISI, 2012). 

Dentre eles, os anúncios em vídeo in-stream possuem grande relevância, uma vez que 

recebem maior atenção dos consumidores, pois não podem ser facilmente evitados 

cognitivamente, tendo em vista que, na maioria das vezes, interrompem a visualização de 

vídeos, usando um formato de exposição intrusivo, com exposição frequente e mensagens 

fortes (LI; LO, 2014). 

O tema do anúncio é de suma importância, pois  se o assunto do vídeo for diferente 

do que é transmitido pela marca, isso pode gerar uma colocação oposta ao que foi 

pretendido para que fosse visto pelo consumidor, gerando uma incongruência e resultando 

em atitudes negativas da marca (RUSSELL, 2002). Em contrapartida, anúncios 

congruentes, são percebidos como menos intrusivos e resultam em atitudes positivas 

(EDWARDS, 2002; MOORE, 2005). 

Diante disso, foi possível constatar  com o estudo, que a congruência e 

incongruência afetam na intenção de compra do consumidor, dado que, analisando  o 

designío de quem assistiu o anúncio congruente e de quem assistiu o incongruente, a 

intenção média foi maior em pessoas que viram o anúncio congruente (M(anúncio congruente) = 

5,742 e M(anúncio incongruente) = 5,137; t(167)= 2,226). 

Desse modo, comprovado que a utilização de vídeos congruentes ao tema assistido, 

influencia positivamente na intenção de compra, em comparação aos anúncios in-stream 

incongruentes; depreende-se que os anúncios congruentes, aqueles que se encaixam no 

esquema de categoria que foi escolhido pelos consumidores, resultam em menos reatância 

psicológica e atitutes mais favoráveis (MANDLER, 1982). 

 
5) CONCLUSÕES  

 

O presente artigo teve o propósito é analisar se os anúncios in-stream do tipo middle-
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roll veiculados no Youtube, incongruentes com o que o consumidor está assistindo, 

influenciam ou não na sua intenção de compra. Com a finalidade de favorecer todas as 

empresas que utilizam ou possam vir a utilizar esse tipo de anúncio, que é um dos que mais 

cresce no mundo.  

E ao longo das seções, foi realizado um levantamento teórico sobre videos in-stream, 

exposição forçada, congruência/incongruência e como podem influenciar na intenção de 

compra do consumidor. Em que foi possível confirmar a hipótese traçada inicialmente, de 

que a congruência ou incongruência dos anúncios  in-stream, de exposição forçada que 

são apresentados no meio dos vídeos  impactam na intenção de compra do consumidor.  

Portanto, foi possível concluir que anúncios incongruentes com o conteúdo do video 

assistido geram menor intenção de compra no consumidor, do que quando os vídeos são 

interrompidos por anúncios congruentes ao assunto assitido. 

É importante destacar que embora este artigo tenha atingido os objetivos propostos 

inicialmente,  utilizou-se apenas um tipo de video in-stream, o middle-roll, e essa pode ser 

considerada uma limitação desse estudo. Dado que, os anuncios in-stream transmitidos no 

ínicio da visualização do vídeo e os anúncios transmitidos após a visualização do vídeo não 

foram estudados.  Então, pesquisas futuras podem replicar esse estudo utilizando tipos de 

vídeo diferentes, afim de descobrir se geram resultado semelhante ou diferente do que este 

estudo encontrou. 
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AS DIVERSAS FACES DA INOVAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS 
PRINCIPAIS TIPOS DE INOVAÇÃO 

 
THE VARIOUS FACES OF INNOVATION: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW ABOUT THE 

TIPS OF INNOVATION 
 

Igor Costacurta Rodrigues 
Archiley Mayara Dos Prazeres De Oliveira 

Alvaro Costa Jardim Neto 
 
RESUMO  
Inovação é quando uma ideia atende as necessidades e expectativas do mercado, é viável do ponto de vista 
econômico e sustentável, e também quando oferece um retorno aos negócios, ou seja, toda inovação precisa 
gerar resultados. Inovação não é somente a invenção ou descoberta, mas a concretização e o sucesso de 
novas ideias. Assim, essa pesquisa teve como objetivo analisar o conceito de inovação e sua aplicação nas 
empresas, bem como, sua importância para o crescimento e desenvolvimento das organizações. Além disso, 
analisou-se os tipos de inovações elencados no Manual de Oslo: inovação de produto, de processo, de 
marketing e organizacional. Para a realização da pesquisa contou-se como métodos e técnicas de pesquisa, 
a pesquisa bibliográfica, feita a partir de um levantamento de dados e informações e demais referências 
teóricas analisadas anteriormente, ademais, a pesquisa é considerada qualitativa, com característica de 
descritiva. Desta maneira, foi possível constatar através do estudo que a inovação nas organizações é de 
suma importância, uma vez que é um elemento essencial para a competitividade dos negócios e consequente 
aumento das vantagens no mercado, sejam elas de caráter financeiro ou não.  
 
Palavras-chave: Inovação. Manual de Oslo. Negócios comerciais. Estratégia. Benefícios. 
 
 
ABSTRACT  
Innovation is when an idea meets the needs and expectations of the market, is feasible from the economic 
and sustainable point of view, and also when it offers a return to business, in the other words, every innovation 
must generate results. Innovation is not only the invention or discovery, but the realization and success of new 
ideas. Thus, this research aims to analyze the concept of innovation and its application in companies, as well 
as, the importance for the growth and development of organizations. In addition, the types of innovations listed 
in the Oslo Manual were discussed: product, process, marketing and organizational innovation. For the 
accomplishment of the research was used like methods and techniques of research, the bibliographic 
research, made from a survey of data and information and other theoretical references analyzed earlier, 
Moreover, the research is considered qualitative, with a descriptive characteristic. In this way, it was possible 
to verify through the study that the innovation in the organizations is very important because it is an essential 
element for the competitiveness of the business and consequent increase of the advantages in the market, be 
they of financial character or not. 
 
Keywords: Innovation. Manual of Oslo. Commercial business. Strategy. Benefits. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

Podemos dizer que a inovação sempre esteve presente na história da humanidade, 

pois observando as gerações passadas, notamos como estas desenvolveram ferramentas 

para facilitar a caça e até mesmo assegurar a própria sobrevivência. No decorrer dos anos 

essas ferramentas foram aprimoradas, para que a cada dia seu uso se tornasse mais 

flexível e preciso (CARLOMAGNO, 2015). 

Segundo Carlomagno (2015, não paginado), “alguns desafios da humanidade 

permanecem os mesmos enquanto que percebem-se outros são novos. De lá para cá, a 

história das civilizações foi marcada por inovações que melhor resolvessem tais desafios”. 

Assim, podemos concluir que a ideação do que venha a ser mundo atual demandou 

muitas ações do homem ao longo de todos esses anos. 

A valorização da inovação passou a ser compreendida a partir século XIX, com o 

advento dos ideais iluministas, principalmente no que tange ao progresso. Logo, ao 

perceberem que a inovação era capaz de possibilitar o desenvolvimento e o progresso, e 

consequentemente gerar melhores condições para a vida humana, o ponto de vista sobre 

inovação foi drasticamente alterado, possibilitando o avanço na modernidade (PLONSKI, 

2017). 

A esse respeito, ensina Plonski (op. cit) que “a valoração positiva da inovação passou 

a ser dominante conforme crescia a consciência de que ela era um meio eficaz para a 

sociedade viabilizar o atendimento de necessidades e objetivos humanos, que não se 

restringiam ao campo material”. 

No atual cenário de globalização, a inovação tornou-se o principal fator de 

concorrência e competitividade entre as empresas, pois considerando que esta é uma das 

estratégias primordiais para a manutenção e ampliação de uma organização, as empresas 

buscam, frequentemente, mostrar algo novo, melhorado ou inédito (MARTIM DE CONTO; 

ANTUNES JÚNIOR; VACCARO, 2016).  

Além disso, ressalta-se que o consumidor tem influenciado diretamente nessa busca 

pela inovação, prova disso, é a procura por produtos diferenciados, como os benéficos à 

saúde, de baixa caloria e os orgânicos, isso porque, essa procura feita pelos possíveis 

compradores causou um crescimento na produção e na oferta desses produtos. Desse 
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modo, visando atender às expectativas dos consumidores, as empresas, de modo geral, 

têm apresentado expansão constante em relação aos investimentos em inovação, em 

busca do aprimoramento e a reformulação desses produtos (MARTIM DE CONTO; 

ANTUNES JÚNIOR; VACCARO, 2016). 

Conceitualmente, pode-se considerar inovação como algo novo, nunca visto, ou 

mesmo a possibilidade de se dar utilidade a algo que já existia, buscando sempre o 

aperfeiçoamento e a melhor forma de um produto e processo, melhorando a qualidade, 

produtividade e rentabilidade. (PLONSKI, 2017). 

Levando em consideração as diversas conceituações quanto à inovação, surge a 

seguinte problemática: qual o entendimento sobre as principais concepções de inovação 

na literatura atual? 

O objetivo geral consiste em realizar um estudo que identifique na literatura os tipos 

de inovação abordados no Manual de Oslo, demonstrando assim suas vantagens e 

desvantagens. 

Os objetivos específicos visam conceituar o que é inovação, identificar a influência 

da inovação para o crescimento e desenvolvimento de uma organização e também 

apresentar o aumento de vendas com a implantação da inovação. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De maneira geral, a inovação representa a experimentação bem-sucedida de novas 

ideias. Aumentar o faturamento e a produtividade, reduzir custos, alcançar novos mercados, 

aumentar as margens de lucro, entre outros benefícios, são alguns exemplos do que se 

busca com o sucesso da inovação.  

Logo, nota-se a importância de se estudar a inovação e buscar o aperfeiçoamento 

no assunto.  

Salienta-se que a empresa que explora bem o quesito inovação se diferencia das 

demais, podendo assim apresentar produtos novos e gerar maiores lucros, de modo a 

conquistar e despertar a curiosidade e o interesse de novos clientes.  



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

Schumpeter (1934) aduz que a inovação se trata da “introdução de novos produtos, 

novos métodos de produção, a abertura de novos mercados, a conquista de novas fontes 

de fornecimento e a adoção de novas formas de organização”. 

Por sua vez, com base nos conceitos apresentados no Manual De Oslo, publicado 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), podemos 

dizer que a inovação consiste na implementação de um produto (bem ou serviço), novo ou 

significativamente melhorado, um processo, um novo método de marketing ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas da empresa (OCDE, 2006). 

Dessa definição dada pelo Manual de Oslo decorre uma classificação da inovação 

em quatro tipos, notadamente são elas: inovação de produto, de processo, de marketing e 

organizacional. Ressalta-se, que, os quatro tipos mencionados serão objetos de análise no 

presente trabalho posteriormente. 

Chiavenato (2014, p. 201), conceitua inovação com as seguintes palavras: 

 

Inovação: fator relacionado com a criação e a experimentação de novas ideias. A 
inovação é um aspecto-chave do trabalho em equipe e envolve a maneira como as 
coisas são feitas. A inovação é essencial para a melhora contínua do trabalho. O 
inovador traz criatividade, novas ideias e novos conceitos. Se as pessoas não estão 
atualizadas em suas práticas, a estrutura de custos aumenta e prejudica a 
competitividade. 

 

A inovação, segundo Damanpour, Walker e Avellaneda (2009), é a solução para 

responder às mudanças dos ambientes externo e interno, bem como, para elevar o nível 

de desempenho das organizações.  

No Brasil, a Lei de Inovação Federal (Lei nº 10.973 de 11/2004) traz a definição de 

Inovação, em seu artigo 2º, inciso IV, nesses termos: 

 

Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 
agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 
processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 
qualidade ou desempenho” (BRASIL, 2004). 

 

Monteiro (2008) ressalta a importância de se diferenciar a criação da inovação. 

Consoante a autora, “criatividade é ter a ideia e inovar é colocar a ideia em ação. A Inovação 
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é fruto da criatividade. A criatividade é o meio, processo e não o que vão gerar coisas novas 

ou inovação”. 

Para Ndubisi (2014), a inovação e o empreendedorismo são dois instrumentos que 

acarretam na melhoria no desempenho organizacional, e, além disso, são considerados 

também fontes de vantagem competitiva. 

Da mesma maneira, Drucker (2005, p. 25) menciona a relevância do papel exercido 

pelo empreendedor diante a inovação: 

 

A inovação é instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 
exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente. Ela pode 
bem ser apresentada como uma disciplina, ser apreendida e praticada. Os 
empreendedores precisam buscar com propósito deliberado, as fontes de inovação, 
as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação 
tenha êxito. E os empreendedores precisam conhecer e pôr em prática os princípios 
da inovação bem-sucedida. 

 

Feitas as considerações acerca da conceituação dada por diversos autores sobre o 

que venha a ser inovação, passaremos, então, a destacar a sua importância para o 

crescimento e desenvolvimento de uma organização. 

A inovação, a partir do ano de 1990 passou a ser essencial para se conseguir 

alcançar o sucesso. Anteriormente, as empresas focavam apenas na questão da produção: 

quanto maior a sua produção, maior seria o seu sucesso, todavia, com o avanço da internet 

e a disponibilidade mão-de-obra qualificada, o mercado sentiu a necessidade de mudança 

e assim, o foco passou a ser a obtenção de informações, para que os trabalhos pudessem 

ser explorados para um cliente ou público específico (QUEIROZ, et al., 2016). 

A implementação da inovação pode ocorrer de formas diferentes entre uma empresa 

e outra. Algumas empresas estão mais focadas em desenvolver novos produtos, outras já 

procuram enfatizar mais em aperfeiçoamento contínuo, buscando sempre melhorar seus 

produtos, processos e operações. Salienta-se que os dois tipos de empresa são 

considerados inovadores, pois um visa aperfeiçoar o que já está dando resultado e o outro 

visa criar algo novo (OCDE, 2006). 

A capacidade de inovar no âmbito empresarial tem sido determinante para a 

competitividade entre as empresas, pois o mercado passa por constantes mudanças, o que 

dificulta a previsão dos cenários futuros. Essas mudanças têm ocorrido tanto no âmbito 
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político, quanto no econômico, no tecnológico e também no social, o que acarreta o 

aumento dos riscos e incertezas, e por conta disso as empresas vêm cada vez mais 

investindo em tecnologias, buscando sempre “inovar e transformar”, para que assim não 

fiquem para trás de seus concorrentes e sejam “engolidas” por eles (OLIVEIRA, MENDEL, 

2010). 

Em algumas empresas que atuam no ramo da tecnologia, a necessidade de 

inovação é ainda maior. A par disso, estão as empresas de telecomunicações e o mercado 

automotivo. Assim, nessas empresas o quesito inovação é fundamental para sua disputa 

no mercado, uma vez que devem buscar mudanças com agilidade e a introdução de 

produtos e serviços novos, para não perderem espaço em um mercado extremamente 

competitivo, dinâmico e improvável (OLIVEIRA, MENDEL, 2010). 

A inovação organizacional é de extrema importância, pois aquelas empresas que 

possuem maior capacidade de inovar se tornam mais competitivas de forma duradoura. 

Essa inovação organização se tornou uma necessidade para ramos do mercado que lidam 

com o constante avanço e aumento do uso de tecnologia, bem como, com alto nível de 

competitividade entre as organizações (QUEIROZ, et al., 2016). 

Portanto, a esse respeito, Ziviani (2012, p. 03) explica que: 

 

A inovação é um desafio de alta complexidade que as organizações vêm 
enfrentando, com a finalidade de obter vantagem competitiva, atender às exigências 
dos mercados consumidores e até mesmo para a sobrevivência do 
empreendimento.  

 

Algumas habilidades são determinantes para se promover e assegurar a inovação 

de uma organização. Essas habilidades podem ser desenvolvidas e reforçadas com 

treinamentos diversos, bem como, com a implementação de rotinas. 

De acordo com a cartilha “Gestão da Inovação”, desenvolvida pelo SEBRAE (2010) 

as habilidades básicas são: reconhecimento, alinhamento, aquisição, geração, escolha, 

execução, implantação, aprendizagem e desenvolvimento da organização. 

Pelo exposto, podemos concluir que os processos de inovação fazem com que as 

organizações se desenvolvam melhor e com mais agilidade, além de garantirem uma 

melhor percepção a respeito das empresas concorrentes, sendo, portanto, as empresas 

inovadoras capazes de assegurar o futuro do empreendimento. 
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Por derradeiro, afirma-se que a inovação se tornou uma necessidade das empresas 

que desejam se manter e se destacar na atualidade e, para tanto, o administrador deve se 

valer de uma equipe de trabalho atenta às novidades, com ideias empreendedoras e 

disposta a se moldar aos novos desafios e exigências feitas pelo público consumidor.  

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Métodos, segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), são tópicos a serem desenvolvidos, 

durante o processo de uma pesquisa, com o fim de obter a demonstração dos resultados. 

Desta forma, este estudo possui métodos fundamentados em literaturas de autores que 

comprovam suas definições, para maior clareza e desenvolvimento do tema apresentado. 

Tendo como base Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica foi feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como por exemplo, livros, artigos científicos e páginas de web sites. No tocante 

a isso, afirma-se que qualquer trabalho cientifico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que se estudou sobre o assunto.  

Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimento prévios sobre o problema a respeito do que se procura 

resposta.  

Para Barros e Lehfeld (2007), “a pesquisa bibliográfica é que a se efetua tentando 

resolver um problema ou adquirir conhecimento a partir do emprego predominante de 

informações advinhas de material gráfico, sonoro e informatizado” (BARROS; LEHFELD, 

2007, p. 85).  

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, uma vez que, de acordo com 

Fachin (2006), este tipo de abordagem não procura enumerar ou medir dados, mas sim 

descrever fatos com uma realidade não quantificável. 

No intuito de descrever, observar e analisar o comportamento humano individual e 

coletivo dentro do contexto abordado, esta pesquisa apresentou característica descritiva, 

por conter os aspectos abordados por Cervo, Bervian e Silva (2007), pois segundo 
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afirmaram, estudos descritivos abordam fatos que merecem ser estudados pela realidade 

pesquisada, procurando saber pontos de vistas e suas características.  

Diante do exposto, os instrumentos de coleta de dados deste estudo científico são 

livros, artigos científicos, bem como, bases de dados extraídas de periódicos, referentes ao 

tema. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nas lições de Tigre (2006), o Manual de Oslo amplia a definição de inovação, pois a 

considera também um “solucionador de problema” nas diversas etapas do processo 

produtivo. 

O Manual de Oslo (2006, p. 55), conforme já mencionado, apresenta o conceito de 

inovação da seguinte forma: 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 
ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 
local de trabalho, ou nas relações externas. 

 

Deste modo, nota-se que o conceito de inovação trazido pelo Manual de Oslo 

abrange quatro tipos de inovação que englobam diversas atividades da empresa, são elas: 

inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional e inovação em 

marketing. 

A princípio, importa aduzir que o Manual de Oslo (2006, p. 69) também determina 

que todas as inovações citadas acima, contenham algum tipo de novidade, para isso, “três 

conceitos para a novidade das inovações são discutidos [...]: nova para a empresa, nova 

para o mercado, e nova para o mundo”. 

No que diz respeito à inovação de produto, inicialmente, cumpre-se informar que de 

acordo com o referido manual, “o termo ‘produto’ abrange tanto bens como serviços” 

(OCDE, 2006). 

Em relação à inovação de produto, consta no referido documento (2006, p. 57) a 

seguinte definição: 

 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que 
concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos 
significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, softwares 
incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

 

Como visto, essa inovação pode assumir duas formas distintas, abrangendo, 

portanto, tanto os produtos considerados novos, como também os produtos 

significativamente aprimorados. Noutras palavras, considera-se que há inovação de 

produto quando ocorre a introdução de um bem ou serviço novo no mercado e/ou quando 

esse bem ou serviço é significativamente alterado e melhorado no que diz respeito às suas 

características e/ou funcionalidades previstas. 

A par disso, cita-se que para corresponder à grande busca feita pelos consumidores 

de produtos considerados saudáveis e sustentáveis ao meio ambiente, a inovação de 

produto se faz necessária para o desenvolvimento e criação de produtos e mercadorias 

desse gênero. 

Desse modo, a empresa obtém vantagem competitiva, pois introduz no mercado um 

bem cuja a procura está alta, o que lhe acarreta em maiores vendas e por consequência, 

maiores lucros. 

Nessa mesma linha, segue a inovação de processo, e segundo o Manual de Oslo 

(2006, p. 58), trata-se “da implementação de um método de produção ou distribuição novo 

ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares”. 

Uma empresa pode aderir à inovação de processo ao computadorizar e mecanizar 

etapas de criação ou produção de seus produtos, bem como, da administração e 

organização de seu negócio. 

As inovações de processo possuem a finalidade de reduzir os custos de produção e 

distribuição, outrossim, visa melhorar a qualidade e ainda produzir e colocar no mercado 

produtos considerados novos ou melhorados. 

Já a inovação de marketing, “é a implementação de um novo método de marketing 

com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços” (Idem, 2006, p. 59). 
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Uma forma pela qual uma empresa pode inovar em seu marketing é alterar o design 

de seus produtos, modernizando-os e tornando-os mais atrativos para o público 

consumidor. 

Pode-se afirmar que a inovação de marketing traz muitos benefícios para a empresa 

que decide por instituí-la em sua organização, isso porque, esse tipo de inovação visa 

atender as necessidades e exigências do público consumidor, ampliar as fronteiras 

mercantis, bem como, realocar determinado produto no mercado, sempre objetivando o 

aumento das vendas e do lucro. 

E, por fim, “uma inovação organizacional é a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas” (op. cit.). 

Um exemplo de inovação organizacional é a adoção de ferramentas metódicas de 

rotinas e procedimentos no trabalho, como sistemas de gerenciamento, criação de pastas 

e arquivos compartilhadas, bem como, instalação de programa interno de comunicação dos 

funcionários.  

O benefício trazido pela inovação organizacional consiste na melhoria do 

desempenho de uma organização por meio da redução de custos, sejam eles 

administrativos ou de transação, estimulando, deste modo, a satisfação no ambiente de 

trabalho, e consequentemente, aumentando a produtividade. 

De modo geral, de acordo com Baptista (1999) dentre as motivações benéficas para 

que uma empresa busque por inovação, estão: 

 

O aumento dos lucros/margens, a diversificação de produtos, a diferenciação de 
produtos, a satisfação das necessidades dos consumidores, nomeadamente as 
emergentes, a fidelização do cliente, a manutenção ou aumento da quota de 
mercado, a manutenção de uma posição estratégica no mercado, o aproveitamento 
de novas oportunidades de negócio, a criação de mercados, a personalização do 
serviço, o reforço da capacidade competitiva no mercado (redução de custos de 
produção) [...].  

 

Assim, são várias as motivações da empresa para inovar, principalmente no que diz 

respeito ao seu desenvolvimento econômico, uma vez que a principal consequência da 

inovação em uma empresa é o aumento de sua capacidade competitiva e sua 

sustentabilidade no mercado. 
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Nesse mesmo sentido, o Manual de Oslo (2006, p. 43) defende que: 

 

A inovação visa melhorar o desempenho de uma empresa com o ganho de uma 
vantagem competitiva (ou simplesmente a manutenção da competitividade) por 
meio da mudança da curva de demanda de seus produtos (por exemplo, 
aumentando a qualidade dos produtos, oferecendo novos produtos ou conquistando 
novos mercados ou grupos de consumidores), ou de sua curva de custos (por 
exemplo, reduzindo custos unitários de produção [...]. 

 
 

Assim, mais uma vez se reforçou o caráter positivo e a consequência benéfica direta 

da inovação, que é o desenvolvimento econômico de uma instituição. 

Insta salientar que, embora inovar seja o ideal, existem obstáculos que tornam mais 

lenta e arriscada a implementação de determinados projetos inovadores, fazendo com que 

uma empresa não desenvolva atividade inovativas ou obtenha os resultados esperados. 

De acordo com a Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC (2016, p. 23), que 

se baseia no Manual de Oslo e na Community Innovation Survey (CIS), os obstáculos que 

podem limitar e dificultar o processo de inovação empresarial são: 

 
Fatores de natureza econômica (custos, riscos, fontes de financiamento 
apropriadas), problemas internos à empresa (rigidez organizacional), deficiências 
técnicas (escassez de serviços técnicos externos adequados, falta de pessoal 
qualificado), problemas de informação (falta de informações sobre tecnologia e 
sobre os mercados), problemas com o Sistema Nacional de Inovação (escassas 
possibilidades de cooperação com outras empresas/instituições), e problemas de 
regulação (dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações). 

 

Todavia, é necessário também se analisar que alguns riscos e desvantagens podem 

decorrer da inovação, isso porque, independente de qual seja o tipo de inovação escolhida 

pelo administrador, ela envolverá custos e como em qualquer operação que envolva custos, 

há o risco de não obtenção do lucro esperado, bem como, perda dos investimentos já 

realizados. 

Para Dantas e Moreira (2011, p. 17), a inovação também “[...] acarreta alguns riscos 

para a organização, dado que implica investimos aos quais estão associadas determinadas 

expectativas no que respeito aos benefícios daí resultantes”. 
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Embora o empreendedor ao inovar corra os riscos mencionados acima, caso opte 

por não incorporar inovações em sua organização, estará sujeito à perda de 

competitividade, rentabilidade e oportunidades de negócio. 

Por todo o exposto, confirma-se que a busca pelo aprimoramento e desenvolvimento 

das empresas por meio por meio da inovação deve ser algo contínuo e duradouro, uma vez 

que ela está interligada ao processo de competitividade entre as organizações 

empresariais, que encontram na inovação a forma de concorrência que mais causa 

impacto, diferenciando-se das demais, seja na seara da inovação de produtos (bens e/ou 

serviços,) e bens, ou da inovação organizacional e de marketing. E, muito embora investir 

em inovação acarrete em riscos, estes fazem parte do negócio, e devem ser assumidos 

pelo administrador e empreendedor, após análise de todas as estratégias a serem traçadas 

por eles. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo voltou-se para a temática da inovação, que é de extrema 

importância para as organizações, principalmente na atualidade, cuja maior característica 

do mercado é a concorrência acirrada (e até mesmo desleal) entre as empresas, além das 

mudanças constantes, tanto no mercado empresarial, quanto na sociedade, o que exige 

das empresas maior maleabilidade e adaptação a essas novas cobranças e a instabilidade 

de modo geral. 

Desta maneira, a inovação é considerada uma ferramenta apta a garantir a 

sobrevivência das organizações a longo prazo no mercado, e, além disso, é capaz de 

garantir que elas se destaquem entre as demais concorrentes. 

Conclui-se, portanto, que o principal objetivo da pesquisa, qual seja, a análise dos 

tipos de inovação contidos no Manual de Oslo foi atingido, uma vez que todos foram objetos 

do presente estudo, desde à inovação de produto até à inovação organizacional, permitindo 

assim, um melhor conhecimento das formas pelas quais as empresas podem inovar e traçar 

estratégias para se firmar no topo do mercado. 
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Além disso, buscou-se apresentar de que forma uma empresa poderia adotar e 

aplicar essas inovações em sua organização empresarial e quais seriam as vantagens 

obtidas por ela.  

O ponto chave da pesquisa consistiu em abordar o que venha a ser inovação e para 

isso, diversos conceitos doutrinários foram trazidos ao estudo e analisados posteriormente. 

No que diz respeito às vantagens e desvantagens da adoção da inovação pelas 

organizações em suas diversas modalidades, pôde-se notar que a maior parte das opiniões 

dos pesquisadores especialistas no assunto segue a mesma linha, confirmando que a 

principal vantagem é o destaque na competitividade a longo prazo, bem como, o aumento 

de vendas e dos lucros. Porém, a maior desvantagem segundo analisado consiste nos 

riscos que podem ser enfrentados pelos empreendedores e gerentes das empresas, uma 

vez que para que haja inovação, devem ser destinados grandes investimentos. 

Por fim, verificou-se que embora haja desvantagens, as empresas que não investem 

em inovações se tornam ultrapassadas e obsoletas, perdem a visibilidade e a possibilidade 

de obter maiores lucros. 

Salienta-se também que a pesquisa realizada neste trabalho possui algumas 

limitações que devem ser consideradas, pois por se tratar de uma análise teórica, feita a 

partir da análise de obras e materiais já existentes, não se abordou a opinião de 

empresários e empreendedores a respeito do assunto e tampouco se apurou os dados de 

empresas que se utilizaram de alguns dos métodos de inovação, fatores que poderiam 

permitir uma maior aproximação entre a teoria e a realidade. 

Desse modo, com base nesse estudo, recomenda-se a continuação da pesquisa 

deste trabalho, analisando a opinião e a vivência dos principais envolvidos no processo de 

inovação, além da análise dos dados das vantagens e desvantagens. 
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AVALIAÇÕES NEGATIVAS IRRELEVANTES E INTENÇÃO DE COMPRA DO 
CONSUMIDOR 

 
IRRELEVANT NEGATIVE EVALUATIONS AND CONSUMER PURCHASE INTENTION 

 
Jaqueline De Oliveira Matos 
Thais Rubia Ferreira Lepre 

 
RESUMO  
A experiência que o consumidor compartilha através de avaliações na internet, tem sido considerada um fator 
relevante para as empresas, pois muito antes de efetuar uma compra observam o que pessoas que já tiveram 
experiência com o produto dizem a respeito. Surgindo assim, avaliações de todos os tipos: positivas, 
negativas, relevantes e irrelevantes. E é nas negativas que abordam detalhes irrelevantes que acabam 
confundindo o gestor, pois não sabem como agir. Justificando a existência deste artigo, que buscou tratar tal 
assunto e que beneficiará a todas as empresas que tem presença na internet, pois estas saberão que decisão 
tomar diante de avaliações negativas irrelevantes. Tendo em vista que esse artigo teve como objetivo, analisar 
se as avaliações negativas irrelevantes de produtos realizadas na internet refletem na intenção de compra do 
consumidor. Para isto, foi utilizada a abordagem quantitativa, com pesquisa experimental, tendo como 
instrumento de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, o uso de uma escala e de dois anúncios (um com 
avaliações apenas positivas e outro com avaliações positivas e uma negativa irrelevante), que foram aplicados 
a n= 280 pessoas (161 participantes (53,5%) foram expostos a anúncios com avaliações positivas e 119 
participantes (46,5%) foram expostos a avaliações positivas e uma negativa irrelevante), e analisados com 
auxílio do SPSS, através de Teste T de Student para amostras independentes. E foi possível concluir que, o 
resultado deste estudo confirma a hipótese de que as avaliações negativas irrelevantes em meio as 
avaliações positivas do produto, geram maior intenção de compra nos consumidores. 
 
Palavras-chave: Marketing; Comportamento do Consumidor; Avaliações Negativas Irrelevante; Avaliações 
Positivas. 
 
 
ABSTRACT  
The experience that the consumer shares through evaluations on the internet has been considered a relevant 
factor for companies, since long before making a purchase they observe what people who have had 
experience with the product say about it. Thus, evaluations of all kinds: positive, negative, relevant and 
irrelevant. And it is in the negatives that approach irrelevant details that end up confusing the manager, 
because they do not know how to act. Justifying the existence of this article, which sought to address such 
issue and that will benefit all companies that have presence on the internet, as these will know what decision 
to take in the face of irrelevant negative assessments. Considering that this article had as objective, to analyze 
if the irrelevant negative evaluations of products realized in the internet reflect in the intention of purchase of 
the consumer. For this, the quantitative approach was used, with experimental research, having as an 
instrument of data collection, bibliographic research, the use of a scale and two announcements (one with only 
positive evaluations and one with positive evaluations and an irrelevant negative) , which were applied to = 
280 people (161 participants (53.5%) were exposed to ads with positive ratings and 119 participants (46.5%) 
were exposed to positive and irrelevant negative evaluations) and analyzed with the help of SPSS , through 
Student's T-Test for independent samples. And it was possible to conclude that, the result of this study confirms 
the hypothesis that the irrelevant negative evaluations amid the positive evaluations of the product, generate 
greater intention of purchase in the consumers. 
 
Keywords: Marketing; Consumer behavior; Negative Ratings Irrelevant; Positive Feedback. 
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1) INTRODUÇÃO 

O marketing definido muitas vezes por “publicidade e propaganda”, não se preocupa 

apenas com a divulgação ou venda, mas com todo o processo de desenvolvimento do 

produto, para satisfazer os desejos e as necessidades dos consumidores, sendo assim 

visando alcançar determinados objetivos das empresas ou indivíduos e considerando 

sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam, englobando 

todas as atividades concernentes, afim de satisfazer as necessidades e os desejos dos 

clientes (LAS CASAS, 2001). 

Assim pode-se definir marketing como uma ferramenta utilizada para atender às 

necessidades e desejos do público-alvo a fim de que determinado produto ou serviço, seja 

adequado às vontades da clientela.  

Peter (2000, p.4) acredita que “marketing é o processo de planejar e executar a 

definição do preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços com o intuito de criar 

trocas que atendam metas individuais e organizações. ” 

Diante disso, é possível inferir que para que as ações de marketing sejam realmente 

efetivas, e a empresas alcancem os resultados esperados é fundamental que sejam 

adequadas ao perfil do consumidor que se está buscando. Ou seja, é necessário 

compreender o comportamento do consumidor, o que se torna importante em todas as 

etapas do planejamento estratégico a chave principal para uma compreensão do 

comportamento do consumidor que passa uma compreensão das influências intrapessoais 

e interpessoais que acionam o processo de decisão do comprador (SANDHUSEN, 2010). 

As palavras do autor evidenciam que o comportamento do consumidor recebe 

influências internas e externas. Estas refletem na sua tomada de decisão, com relação a 

compra. No entanto, é importante considerar uma fase que ocorre, antes dessa decisão ser 

tomada e que impacta consideravelmente, que é a avaliação. Segundo Solomon (2016), 

avaliar é uma das etapas do processo de tomada de decisão do consumidor, e é serviço 

que será adquirido. Dado que, a avaliação está presente na maioria das situações 

cotidianas, e compreende o julgamento e sua interpretação (BAGOZZI; GOPINATH; NYER, 

1999). 
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Esta avaliação do consumidor se baseia em diversos aspectos, sendo que nos dias 

atuais, com o acesso à informação possibilitado pela internet, é comum recorrerem as 

avaliações realizadas por consumidores que já adquiram o produto para definir se devem 

ou não realizar a compra (SHOHAM; MOLDOVAN; STEINHART, 2017). 

As avaliações realizadas pelos consumidores na internet podem ser positivas ou 

negativas, no entanto, de acordo com Shoham, Moldovan e Steinhat (2017) e Rucker et al. 

(2014) os consumidores sentem-se mais seguros com relação a suas escolhas, quando se 

deparam com avaliações positivas e negativas, pois sentem que fizeram uma avaliação 

completa do bem desejado. 

As avaliações positivas, geralmente, refletem positivamente nas vendas, 

aumentando a intenção de compra (ZHU; ZHANG, 2010), mas quando são unanimidade há 

dúvidas com relação a credibilidade, pois os consumidores duvidam de produtos que 

tenham apenas aspecto positivos. Conforme afirma Ludwing et al. (2013) no ambiente on-

line, as avaliações negativas podem impactar mais nas vendas do que as positivas. 

Evidenciando a importância que essa tem na decisão do consumidor. 

Dessa forma, quando são negativas, as avaliações podem ser relevantes ou 

irrelevantes. As avaliações negativas relevantes trazem críticas a aspectos cruciais ao 

funcionamento do produto, enquanto as irrelevantes criticam atributos externos, não 

relacionados ao desempenho, como por exemplo, o consumidor dizer que o café que uma 

cafeteira faz é melhor se água mineral for utilizada (SHOHAM; MOLDOVAM; STEINHART, 

2017). 

Apesar da relevância que esta avaliação negativa irrelevante tem na decisão de 

compra do consumidor elas são pouco estudas na literatura, não havendo estudos 

brasileiros que abordem o tema. Justificando a existência deste artigo, que visou discutir 

esta questão, e que pode beneficiar a todos os comerciantes que compreenderam o papel 

que essa avaliação tem na decisão do consumidor e com isso tiveram mais condição de 

decidir se as mantém ou exclui (como a maioria faz hoje). Tendo em vista que, a 

problemática que este artigo buscou responder foi: as avaliações negativas irrelevantes de 

produtos na internet interferem na intenção da compra? 

Diante disse, o objetivo geral foi analisar se as avaliações negativas irrelevantes de 

produtos realizadas na internet refletem na intenção de compra do consumidor. E os 
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objetivos específicos foram: Realizar um levantamento teórico sobre avaliações na internet 

e seu papel na decisão do consumidor; realizar um levantamento teórico sobre avaliações 

na internet e seu papel na decisão do consumidor; analisar a intenção de compra de 

pessoas diante de avaliações negativas irrelevantes, em meio a avaliações positivas. Tendo 

assim como hipótese, as avaliações negativas irrelevantes, em meio à avaliação positiva 

do produto, geram maior intenção de compra nos consumidores. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O significado de marketing é usualmente utilizado por diversas empresas, para 

determinar uma infinidade de procedimentos, boa parte das vezes, vinculadas às questões 

de comunicação, merchandising e divulgação. Marketing é um processo social e gerencial 

pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam por meio da criação, da 

oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com outros (KOTLER, 1998). 

Normalmente, é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços 

aos clientes seja essas pessoas físicas ou jurídicas. Marketing começa com 

reconhecimento das necessidades dos consumidores e na produção de bens e serviços 

que traz a frente ás necessidades (KOTLER, 2000). 

Apesar principal função não é manipular os consumidores, mas encontrar meios 

eficientes e eficazes que atendam aos interesses (PETER, 2013). 

Apesar do conceito de marketing parecer direto e objetivo, há dois desafios na sua 

implementação. Em primeiro lugar, os clientes são complexos e nem sempre fáceis de 

entender. Muitas vezes, eles buscam um valor que é capaz de expor, mas não conseguem 

perceber o desejo que está no seu subconsciente (CHURCHUILL, 2000). Assim é 

necessário compreender o comportamento dos consumidores. 

Segundo Churchill e Peter, o comportamento do consumidor busca entender os 

motivos que levam os consumidores a comprarem certos produtos. Sheth, Mital e Newman 

(2008) definem comportamento do consumidor como as atividades físicas e mentais 

utilizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, 

como comprar e utilizar produtos. Kotler e Keller (2006) já afirmam que o comportamento 

do consumidor estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam 
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e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e 

desejos. Para entender realmente como os consumidores tomam suas decisões de compra, 

as empresas devem identificar quem participa do processo de decisão e as pessoas que 

podem ser influenciadoras ou usuárias (KOTLER, 1998). 

E esse é o grande desafio, saber como se realiza a escolha dos produtos na hora da 

compra e diversas são as variáveis. Diante disso Engel, Blackwel e Miniard (2000), dizem 

que a decisão do consumidor possui diversas etapas: começa com busca e reconhecimento 

do problema, a seguir ocorre à busca por informação, após são avaliados os critérios de 

escolha, e por fim, ocorre a decisão de compra, pela qual o consumidor traz a frente as 

suas necessidades. 

Para Samara e Morsch (2005) esse comportamento é composto tanto de influencias 

interpessoais, como de influencias intrapessoais. A primeira é influência dos grupos e 

atividades, como cultura, subcultura, família, classe social e o estilo de vida. A segunda é 

analise das forças individuais, como, experiências, os processos de avaliação, as atitudes, 

os processos de informação e por último a análise do processo de decisão de compra. 

E entre os fatores que influenciam nesse processo de decisão, a avaliação realizada 

por pessoas que já adquiriram o produto ou serviço tem se destacado, diante da facilidade 

que os consumidores têm atualmente, em visualizar na internet o que os outros dizem sobre 

aquela compra (BARROS et al., 2014).  

Segundo Solomon (2016), avaliar é uma das etapas do processo de tomada de 

decisão do consumidor, é uma fase bastante relevante, pois após sua realização ocorre a 

seleção do produto ou serviço que será adquirido. Uma avaliação feita pelos utilizadores 

fornece aos administradores uma visão clara de opinião de seus usuários, sobre seus 

serviços, a forma como é oferecida, e o nível geral de satisfação, nesse formato de 

avaliação os consumidores observam informações de textos feitas por outros consumidores 

e contém uma classificação, essas informações permitem uma discussão dos 

consumidores sobre os seus produtos (FERREIRA et al., 2012). 

E considerando que ao se fazer uma compra nos tempos atuais mais de 40% das 

pessoas dependem de opiniões, revisões e recomendações de outros consumidores para 

decidir sobre os produtos de interesse, pode se confirmar a relevância que as avaliações 

têm na intenção de compra do consumidor (SOUSA et al., 2015). 
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Segundo Stephen et al. (2015) os consumidores estão mais propensos do que nunca 

a encontrar uma mistura de opiniões positivas e negativas sobre o mesmo produto ou 

serviço. 

As opiniões dos consumidores, positivas ou negativas ganham uma enorme 

repercussão capaz de influenciar inúmeros usurários na tomada de decisão 

especificamente no caso de um produto novo, como o consumidor pode repassar sua 

experiência para os demais consumidores, o resultado desse estágio é importante para o 

sucesso ou insucesso do produto (ALMEIDA et at., 2015). 

No que se referem às avaliações elas podem influenciar, como os consumidores 

pesquisam informações online sobre os produtos, eles geralmente têm acesso a dezenas 

de analises, sendo essas avaliações positivas ou negativas (SHOHAM et al., 2016). 

Quando positivas podem gerar um sentimento de confiança, e isto causa uma 

influência positiva nas vendas. Uma pesquisa realiza por Clemons et al. (2006), descobriu 

que as altas classificações impactam positivamente e fortemente podem influenciar o 

crescimento de vendas dos produtos. A avaliação positiva leva as maiores preferências de 

produtos, assim os consumidores se sentem confiantes, de que as informações que eles 

têm sobre produtos são verdadeiros. 

Quando são negativas, os indivíduos frequentemente percebem informações 

negativas como sendo a mais diagnosticada e atribuem mais peso do que as avaliações 

positivas, isso indica que determinado produto não seja realmente melhor escolha 

(ALMEIDA, et at. 2015). Além disso, a visibilidade dos comentários e das avaliações 

negativas tem um impacto absurdo sobre as pessoas que estão pesquisando sobre seu 

negócio ou sobre o produto ou serviço que está sendo oferecido (ALMEIDA, 2016). 

No entanto, a relevância ou irrelevância dessas avaliações é um fator que não pode 

ser desconsiderado, pois podem alterar a percepção do que é positivo ou negativo. De 

acordo com Shoham et al. (2016) é considerado uma avaliação irrelevante se os 

consumidores percebem as informações fornecidas como nenhuma contribuição para as 

suas avaliações, e tomadas de decisões. 

Avaliações podem ser percebidas como irrelevantes por vários motivos: elas podem 

ser geralmente pouca informativa e sem utilidade; elas podem conter informações 

geralmente úteis, mas não relevante para avaliar a qualidade do produto; as avaliações 
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podem ser relevantes para alguns consumidores, mas não para outros, por razões pessoais 

(SHOHAM, et al. 2018). Carpenter (1994) demonstra que a direção da influência da 

informação irrelevante depende parcialmente do tamanho do conjunto de opções, embora 

estudos do comportamento do consumidor demonstram que a informação objetivamente 

irrelevante influencia as decisões do consumidor. 

Ein-Gar, Shiv e Tomala (2011, p.846) dão um exemplo interessante sobre o assunto: 

“ você fica online e procura informação sobre um restaurante, e um deles lhe chama a 

atenção, você procura obter mais informações sobre o restaurante, sendo assim 

examinandos os comentários online. A maioria dos comentários são bons: boa comida, 

musica agradável e ambiente descontraído. Então você se depara com um comentário que 

diz que não há estacionamento nas proximidades do restaurante, um pedaço de informação 

que é negativa, porém fraca (irrelevante). Como essa informação irrelevante influencia a 

impressão positiva que você teve do restaurante? Sobre a resposta o autor ainda continua 

a dizer, que em contraste com isso, uma avaliação negativa fraca (irrelevante) pode por 

vezes, melhorar sua avaliação e assim aumentar a probabilidade de uso do restaurante, 

reforçando as impressões favoráveis que teve no início da avaliação.  

Considerando que, quando os indivíduos encontram informações negativas 

irrelevantes após já terem visto uma avaliação positiva, a avaliação negativa irrelevante 

realça ou aumenta a avaliação positiva, isso faz que a avaliação positiva se torne ainda 

mais positiva (EIN-GAR; SHIV; TOMALA, 2011). 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo contou com uma abordagem quantitativa, que de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p. 69) “considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números e informações, classifica-las e analisa-las”. Exatamente como foi 

realizado neste estudo, que visou mensurar a relação das variáveis numericamente, a fim 

de testar como as avaliações irrelevantes influenciam na intenção da compra dos 

consumidores. 

E para tanto, foi realizado uma pesquisa experimental, tendo em vista que visa testar 

as reações dos consumidores. De acordo com Goodwin (2007) a pesquisa experimental é 
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em estudo sistemático, em que há a manipulação de uma ou mais variáveis 

(independentes) mantendo-se as demais constantes, para que seja possível observar a 

variável dependente. 

Teve sim como instrumento de coletas de dados a pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de reunir as informações e dados que serviram para realizar todo delineamento 

teórico do estudo. Dado que, “a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objetivo de estudo, e que, por isso, não 

pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 2007 p. 38). Como não foi considerando que foi guiado 

pelos objetivos propostos inicialmente. 

E para coleta de dados empíricos foi utilizada uma escala para medir a intenção de 

compra dos respondentes com relação ao produto, que foi exposto da seguinte forma: 

metade da amostra visualizou uma imagem, simulando a página de uma empresa com 

cinco avaliações de um celular, sendo todas positivas e com cinco estrelas casa (ótimo 

produto, muito bonito chama a atenção pelo tamanho e robustez, super rápido para mexer; 

compre que vocês não vão se arrepender, rapidez total tamanho ótimo, vale a pena 

comprar; recomendo a compra, gostando muito do aparelho e tira fotos muito boas; 

produtos de ótima qualidade e entra antes do prazo previsto; excelente, lindo e fácil 

manuseio, entra antes do prazo, super recomendo). 

E a outra parte da amostra foi exposta a mesma imagem, porém ao invés de cinco 

avaliações positivas, o celular teve apenas quatro, e uma avaliação negativa irrelevante 

com uma única estrela (ótimo produto, muito bonito, chama atenção pelo tamanho e 

robustez, super rápido para mexer; compre que vocês não vão se arrepender, rapidez total 

tamanho ótimo, vale a pena comprar; recomendo a compra, gostando muito do aparelho e 

tira fotos muito boas; produto de ótima qualidade, entrega antes do prazo previsto; não 

comprem o aparelho, é horrível, tela é muito grande, impossibilita o manuseio com uma das 

mãos e é um pouco pesado). 

É importante ressaltar que a amostra foi composta aleatoriamente por estudantes 

universitário de uma universidade situada no interior de São Paulo, sendo que teve n=280 

no total. 

 

3.1 Variáveis da pesquisa  
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A variável independente do presente estudo é a avaliação, onde foi utilizado o 

anúncio de um celular contendo as avaliações do produto realizada por compradores, 

sendo que haviam duas opções: um anúncio em que as seis avalições do produto eram 

positivas e outro anúncio em que cinco avalições eram positivas e uma era negativa 

irrelevante. É importante ressaltar que os anúncios eram idênticos e cinco avalições 

positivas também.   

Os anúncios, representando uma página de uma compra online, que ofertava um 

celular fictício de marca Oukitel, uma marca aleatória pouco conhecida pelos consumidores, 

a característica desse produto foi escolhida pelo autor unicamente para este estudo. 

E a variável dependente foi a intenção de compra. Essa variável foi obtida através 

de uma escala, exposta posteriormente ao anúncio com as avaliações dos compradores, e 

media a intenção de compra do consumidor ao produto ofertado através da escala Likert 

de 7 pontos. A escala foi elaborada pelas autoras deste estudo. 

 

3.2 Procedimentos  

O experimento foi realizado através da plataforma Google Forms, onde os 

respondentes, acessaram a pesquisa através de um link. Sendo assim o experimento foi 

dividido em quatro seções. Contendo na primeira seção, perguntas sobre período de uso e 

troca de um celular, na segunda seção foi apresentada uma página fictícia de venda de um 

novo aparelho celular (sendo que uma parte da amostra visualizou uma imagem e autora 

parte visualizou outra), na terceira seção foi medido a intenção de compra do produto 

ofertado e por fim solicitou-se que os respondentes inserissem seus dados pessoais.   

As imagens apresentadas na seção 2 encontram-se na figura a seguir: 

FIGURA 1 -  Anúncios contendo avaliações de compradores 
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Fonte: autores deste estudo. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados estatísticos coletados foram analisados através de Teste T de Student 

para amostras independentes, viabilizado através do software SPSS, que utiliza de 

abordagem quantitativa, relacionando ao comportamento entre amostras (CAMPOS, 2009) 

O Teste T de Student para amostras independentes foi de extrema importância para 

identificar se o fato de haver apenas avaliações positivas do produto, ou avaliações 

positivas somadas a uma avaliação negativa irrelevante impacta na intenção de compra do 

consumidor.  

No entanto, antes de realizar o Teste T de Student para amostras independentes, 

realizou-se uma análise fatorial exploratória da variável dependente (intenção de compra), 

afim de verificar se os 3 itens que compõem a escala estavam realmente medindo a mesma 

coisa. Os resultados estão expostos a seguir:  

 

TABELA 1 – Análise fatorial exploratória da variável dependente 
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Análise Fatorial – Intenção 

Variáveis Componente 
Alfa de 

Crombach 

Você considera comprar esse celular? 0,857 

0,770 

Você recomendaria esse celular para 

algum amigo? 
0,790 

Se você fosse comprar um celular hoje, 

compraria o que foi anunciado? 
0,836 

Fonte: autores deste estudo. 

 

Essa análise fatorial exploratória evidenciou a unidimensionalidade do constructo, a 

consistência interna dos itens identificada pelo alfa de crombach = 0,770, e a coesão das 

variáveis, tendo em vista as cargas fatoriais acima de 0,79. 

A amostra foi constituída por 280 pessoas, sendo 161 respondentes (53,5%) do sexo 

masculino e 119 respondentes (46,5%) do sexo feminino. A maior parte da amostra (73,7%) 

foi composta por jovens entre 18 a 24 anos. 

É fundamental ressaltar que 161 participantes (53,5%) foram expostos a anúncios 

com avaliações positivas e 119 participantes (46,5%) foram expostos a avaliações positivas 

e uma negativa irrelevante. 

 

 

 

4.1 Teste de Hipótese e discussão dos resultados 

 

Os resultados confirmam a hipótese de que a avaliação negativa irrelevante, em 

meio às avaliações positivas do produto, geram maior intenção de compra nos 

consumidores, pois é possível afirmar com 95% de confiança que há diferença significante 

(p<0,002) na intenção de quem viu somente avaliações positivas do produto e de quem viu 

avaliações positivas juntamente com avaliação negativa irrelevante, sendo que a intenção 

média foi maior em pessoas que viram além de avaliações positivas, uma avaliação 
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negativa irrelevante (M (avaliação positiva + negativa irrelevante) = 4,310; M (avaliação positiva) = 3,608; t(278) = 

-3,437) como demonstra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Intenção de compra, avaliação positiva e negativa irrelevante 

 

          
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          
Fonte: Autora. 

 

Fonte: autoras deste estudo. 

 

Como é possível notar no gráfico 1, a intenção de compra dos respondentes é maior 

quando eles veem uma avaliação negativa irrelevante entre as positivas, indo de encontro 

com as descobertas de diversos estudo na literatura do comportamento do consumidor, 

que demostraram que informação negativa irrelevante de produtos pode influenciar as 

decisões do consumidor (EIN-GAR; SHIV; TOMALA, 2011). Estudos esses, que se referem 

ao comportamento do consumidor, e que buscam avaliar se as avaliações de produtos 

online interferem na intenção de compra, sendo elas positivas ou negativas impactando 

assim nas vendas (LUDWING et al., 2013). Confirmando assim que essas avaliações 

podem influenciar fortemente no crescimento das vendas (CLEMONS et al., 2006). 

Carpenter (1994) diz que a avaliação negativa irrelevante pode influenciar as 

decisões do consumidor. Essa avaliação irrelevante por sua vez pode melhorar a percepção 

positiva sobre o produto, reforçando assim as avaliações positivas e aumentando a 

probabilidade de uso do mesmo (EIN-GAR; SHIV; TOMALA, 2011) como ficou evidente no 

experimento realizado neste artigo. 
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Portanto, o resultado deste estudo confirma a hipótese de que as avaliações 

negativas irrelevantes em meio as avaliações positivas do produto, geram maior intenção 

de compra nos consumidores. Isso porque quando o consumidor encontra informações 

irrelevantes após já terem visto uma avaliação positiva, as irrelevantes realçam as 

avaliações positivas como afirma (EIN-GAR; SHIV; TOMALA, 2011). 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve o propósito de constatar se as avaliações negativas 

irrelevantes, em meio à avaliação positiva do produto, geram maior intenção de compra nos 

consumidores, com a finalidade de favorecer todas as empresas que são suscetíveis as 

avaliações online de clientes. Dado que este estudo se propôs a analisar se as avaliações 

negativas irrelevantes de produtos realizadas na internet refletem na intenção de compra 

do consumidor. 

E no transcorrer das seções foi realizado um levantamento teórico sobre o 

comportamento dos consumidores e alguns fatores que influenciam na intenção de compra, 

foram abordados também sobre as avaliações de outras pessoas, sejam elas positivas, 

negativas, relevantes ou irrelevantes, além de abarcar o sentimento que elas causam e sua 

influência na intenção de compra dos consumidores. 

Levando em consideração os dados coletados empiricamente e todo arcabouço 

teórico averiguado por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa experimental, sobre as 

avaliações negativas irrelevantes, em meio à avaliação positiva do produto, foi possível 

concluir que, elas aumentam a intenção de compra do consumidor em detrimento de haver 

apenas avalições positivas, confirmando assim a hipótese do presente estudo. 

No entanto, apesar de ter alcançado os objetivos propostos, este estudo contou com 

amostra composta apenas por estudantes universitários do oeste paulista, sendo essa 

considerada uma limitação da pesquisa. Estudos futuros, podem replicar este estudo com 

amostra composta por estudantes de outras regiões ou consumidores de modo geral. 
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BARREIRAS DO EMPREENDEDOR NO CENARIO BRASILEIRO 
 

ENTREPRENEUR BARRIERS IN THE BRAZILIAN SCENARIO 
 

Everton Marques Cardoso 
Alvaro Costa Jardim Neto 

 
RESUMO 
O Presente artigo buscou informar e trazer diversos fatores sobre o empreendedorismo dentro do Brasil e no 
cenário mundial, no cenário do empreendedorismo Brasileiro não é nenhuma novidade que é preciso escalar 
grandes barreiras para empreender e ter sucesso, sabemos que há diversas barreiras que impedem e dificulta 
o brasileiro de empreender. São diversas questões que impossibilitam abrir uma empresa no Brasil, assim o 
estudo tem como objetivo identificar e apresentar as barreiras de empreender no cenário Brasileiro. Realizou-
se, ainda, levantamento bibliográfico sobre o estado do empreendedorismo no Brasil, onde foram mapeados, 
na literatura, os aspectos inibidores do empreendedorismo dentro do cenário nacional. Metodologicamente, 
tratou-se de uma pesquisa no método qualitativo de investigação cientifica, com o foco no caráter subjetivo 
do objetivo pressuposto, estimulando os leitores a refletir sobre o objetivo da pesquisa. A análise dos dados 
ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica. Conclui-se, assim, que dificuldades como as mercadológicas, 
financeiras, burocráticas e de concorrência devem ser estudadas e assim superadas pelos empreendedores 
que desejam entrar no mercado brasileiro, tudo isso vinculado com aspectos como inovação e criatividade 
para a empresa ter sucesso dentro do mercado. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Barreiras, Empreendedor. Empreender. 
 
 
ABSTRACT 
The present article sought to inform and bring several factors about entrepreneurship within Brazil and on the 
world stage, in the scenario of Brazilian entrepreneurship it is no news that it is necessary to climb great 
barriers to start and succeed, we know that there are several barriers that hinder and hinder the Brazilian to 
undertake. There are several issues that make it impossible to open a company in Brazil, so the study aims to 
identify and present barriers to undertake in the Brazilian scenario. A bibliographical survey was also carried 
out on the state of entrepreneurship in Brazil, where the inhibiting aspects of entrepreneurship within the 
national scenario were mapped in the literature. Methodologically, it was a research in the qualitative method 
of scientific investigation, with the focus on the subjective character of the presupposed objective, stimulating 
the readers to reflect on the objective of the research. The analysis of the data occurred through bibliographic 
research. It is concluded, therefore, that difficulties such as marketing, financial, bureaucratic and competition 
should be studied and surpassed by entrepreneurs who wish to enter the Brazilian market, all linked to aspects 
such as innovation and creativity for the company to succeed within the Market. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Barriers, Entrepreneur, To Undertake. 
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1) INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo vem trazendo grandes resultados de crescimento no Brasil, 

esse crescimento é responsável pelas Micros e Pequenas empresas como 

Microempreendedores individual, que gerou um aumento do trabalho autônomo esse 

resultado tem relação direta com a evolução do desemprego no país. 

As micros e pequenas empresas são principais geradoras de riquezas no Cenário 

Brasileiro, grande parte desta geração de riquezas são de origem de pequenos negócios 

como os empreendedores individuais que geram sua própria renda que é sonho dos 

brasileiros de empreender, em abrir seu próprio negócio. 

De acordo com os dados do Sebrae “os pequenos negócios respondem por mais de 

um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro 

e pequenas empresas no País representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo 

nos últimos anos” (1) (SEBRAE,2014, não paginado). 

Os dados mostram um crescimento de novas micros e pequenas empresas, esses 

fatores tem motivado os Brasileiros a empreender e abrir novos negócio, vendo novas 

oportunidades. 

De acordo com Sebrae (2014, não paginado): 

Os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os empreendimentos 
de menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais. Isoladamente, uma 
empresa representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas para a economia”, 
considera Barretto, lembrando que os pequenos negócios também empregam 52% 
da mão de obra formal no País e respondem por 40% da massa salarial brasileira. 

 

Mudar de vida, abrir seu próprio negócio é o sonho de muitos Brasileiros, vem 

aumentando os números novas micros empresas de acordo com as oportunidades que vem 

surgindo no Brasil, esses micros empreendedores são responsáveis de gerar uma boa 

parte de empregos. 

Abri seu próprio negócio exige muito mais que conhecimento e capital, requer muitas 

pesquisas de informações sobre o investimento planejado, requer domínio na área, o 

empreendedor deve conhecer o mercado que está adentrando, buscar informações e 

sempre se manter informado, busca de dados do mercado e seus concorrentes diretos e 

indiretos. 
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No cenário do empreendedorismo Brasileiro não é nenhuma novidade que é preciso 

escalar grandes barreiras para empreender e ter sucesso, sabemos que há diversas 

barreiras que dificulta o brasileiro de abrir seu próprio negócio, tornado mais burocrático 

para abrir uma empresa. 

Abrir uma empresa no brasil exige muita paciência é um caminho burocrático e 

demorado, o número de funcionários empregado poderia ser ainda maior, mas pelo o fato 

da burocracia para abrir uma empresa não ajuda, uma falta de visão da parte do Governo 

em melhorar esse processo de aberturas, muitas empresas estão irregulares. 

Assim, embora seja muito demorado e burocrático o processo de abrir uma empresa, 

tudo isso ocorre, mas em garantia de que o empreendedor não corra risco de ser atuado. 

Este estudo considera-se como relevante pois aborda as barreiras de empreender 

no cenário brasileiro, nota que há diversas barreiras que impedem os Brasileiro de realizar 

seus sonhos de empreender, nota que grande parte delas são da burocracia, sendo a outra 

parte da falta de conhecimento, falta de informações e de apoio. 

O foco do presente estudo é identificar as barreiras e lacunas de empreender no 

cenário Brasileiro onde se percebe o empecilho que é a burocracia de abertura de empresa. 

Nota quem faz o Brasil são as micros e pequenas empresas que são coordenação 

motora de geração de emprego, o Brasil tem características empreendedoras é um país 

conhecido pelo empreendedorismo, este cenário vem aumentando como mostra as 

pesquisas do Sebrae, os micros empreendedores que são responsáveis pela grande 

participação do PIB do Brasil (SEBRAE, 2014). 

De acordo com Sebrae (2018, não paginado) 

Não há dúvidas de que as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) são de grande importância para o pais e podemos citar alguns dados que 
comprovam isso: cerca de 98,5% do total de empresas privadas, respondem por 
27% do PIB e são responsáveis por 54% do total de empregos formais existente no 
pais, ou seja, empregam mais trabalhadores.  
 

Vivenciamos um cenário de altas cargas tributarias no brasil mostrando cenário de 

medo para quem quer empreender ou abrir seu negócio, tornando mais difícil de 

empreender, uma das maiores cargas de tributos entre 22 países listados. 

De acordo com Fonseca (2017), das barreiras é do próprio empreendedor a falta de 

conhecimento do empresário sobre a gestão do negócio, falta de experiência gera barreiras 

que impedem o crescimento do empreendedor, falta de conhecimento dos processos da 
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gestão da empresa, falta de criatividade, até falta de conhecimento do ramo de atuação da 

empresa como do nicho de mercado, a falta de conhecimento da área requer grandes 

resultados negativos que levam a empresa a sérios riscos de falências. 

Levando em consideração tal contexto, destaca-se como problemática de pesquisa 

quais são as barreiras enfrentadas para se empreender no Brasil? Tal questão permite que 

seja verificado quais são os pontos a serem considerados para a oficialização de um 

empreendimento no país. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo precípuo, apresentar as barreiras 

enfrentadas no processo de empreender no Brasil. Como objetivos específicos, teve-se: a 

realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema de empreendedorismo e suas 

bases liminares, fatores críticos quanto as barreiras enfrentadas pelos empreendedores 

brasileiros e sobre os meios de adaptação e superação das dificuldades de se empreender 

no Brasil. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Empreendedorismo 

O empreendedorismo pode ser entendido como uma arte de fazer as coisas 

acontecerem se utilizando da criatividade e da motivação, é ter comportamentos proativos 

mediante a situações adversas onde se é necessário tomar decisões para solucionar 

problemas, assim o empreendedor é um inovador, para eles não existem apenas 

problemas, mas sim problemas e soluções (BAGGIO; BAGGIO, 2014). 

Empreendedorismo tem ganhado atenção na temática, quando se trata de 

organização, esse tipo de empreendedorismo pode ser considerado como os métodos, as 

práticas e os estilos de tomadas de decisões gerenciais, muito utilizados para se agir de 

forma empreendedora, pois se empenha em inovação, também é bom mencionar ainda 

que se assumem riscos, se tem atuações agressivas e competitivas no mercado, se dá 

autonomia e se demonstra atitudes proativas dentro da organização (COURA et al., 2018). 

Ainda existem vários tipos de empreendedorismo, sendo eles o informal que consiste 

em ganhar dinheiro porque precisa sobreviver, é empreender por necessidade, o 

empreendedorismo cooperado, que consiste em empreender para cooperativas, o 
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empreendedorismo individual, que consiste também na necessidade de sobrevivência, e 

podemos citar também o empreendedorismo franqueado e franqueador, o empreendedor 

social, o empreendedorismo corporativo, empreendedorismo público, empreendedorismo 

do conhecimento e o empreendedorismo do negócio próprio, e podemos ver várias dentro 

do empreendedorismo, que vai desde um trabalho em equipe até trabalhos individuais 

(SPERANDIO; SANCHES, 2017). 

Segundo Brito, Pereira e Linard (2013), dentro do empreendedorismo podemos 

analisar também dois fatores muito importantes para o empreendedor analisar dentro do 

seu meio de atuação, que seriam eles, o macro ambiente e o microambiente: 

- O macro ambiente, que é formado por variáveis que interagem entre si, e que 

provocam diversos tipos de impactos dentro das empresas, sendo elas, variáveis 

econômicas, ecologia, demográficas, tecnologias, sociais, legais e culturais; 

- O microambiente que abrange os clientes, fornecedores de insumos, 

consumidores, agências reguladoras e os concorrentes. 

Ainda Brito, Pereira e Linard (2013), complementam dizendo que vivemos em um 

mundo de constante mudança onde todos esses fatores devem ser estudados e analisados, 

o empresário deve estar atento ao que está acontecendo, lidar com incertezas é um grande 

desafio. 

Atualmente no mundo dos negócios o mercado está cada vez mais competitivo, 

sofrendo mudanças constantes, e para enfrentar essas mudanças e se manter no mesmo 

nível dos concorrentes, as empresas estão cada vez mais se utilizando de do 

empreendedorismo como uma forma de estratégia de negócios, que tem pra si a exploração 

de oportunidades e satisfação de necessidades observadas em seus clientes de uma forma 

criativa e inovadora, também assumindo diversos riscos sempre de forma controlada, 

trilhando novos caminhos conscientemente (CUSTODIO, 2011). 

 

2.2. Empreendedorismo no Brasil 

O assunto sobre empreendedorismo é bastante recente no Brasil, onde o primeiro 

encontro de estudos sobre o empreendedorismo e gestão de pequenas empresas (EGEPE) 

foi realizado só em 2000 e foi só em 2003 que se lançou para esse assunto do Encontro da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD), onde 
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também diversos pesquisadores dizem que não se desenvolveu uma teoria mais especifica 

sobre o que é o empreendedorismo (IIZUKA et al., 2015). 

O Brasil na década de 1980 presenciava, de forma muito iniciante, o 

empreendedorismo como movimento social, mas foi só por volta de 1990 que o 

empreendedorismo começou a ganhar força no Brasil, tendo como principais motivos a 

economia, a globalização, o controle da inflação e a estabilidade econômica, permitindo 

assim as ações de planejamentos que ajudaram muito no surgimento das micro e pequenos 

empresas (TAVARES; RODRIGUES, 2015). 

As atividades empreendedoras provocam muitos impactos na economia do país 

como um todo, ajudando na abertura de empresas e gerando empregos, tornando assim 

essencial o estudo e o conhecimento de todos os indicadores de desempenho relacionados 

ao empreendedorismo, e espalhando essas informações adquiridas para a sociedade que 

tem interesse em ter seu negócio próprio, é uma maneira de estimular a prática do 

empreendedorismo no Brasil, vários órgãos e instituições tratam desse tema no país, mas 

as informações não chegam nos usuários como deveriam e muitas vezes são difíceis de 

serem acessadas (SCARPIN et al., 2012). 

Segundo Scarpin, Roncon, Correia e Hoeltgebaum (2012), sugerem algumas ações 

que poderiam ajudar na propagação do empreendedorismo no Brasil, como, propagar o 

ensino de empreendedorismo para todos os níveis educacionais, estimular pesquisas na 

área de empreendedorismo, implantar políticas públicas e legislação de apoio, pois estudar 

e espalhar o empreendedorismo faz com que o tema se consolide e ajuda a chegar a um 

número maior de pessoas. 

No momento atual do ambiente econômico brasileiro, se vê muitos exemplos da 

disseminação de iniciativas ao empreendedorismo tanto adotado por programas quanto por 

universidades comprometidas na formação de novos empreendedores para o mercado, 

sendo o mesmo globalizado e muito competitivo, em que vence são apenas aqueles 

melhores preparados (CAMPELLI, 2011). 

E como devem agir esses novos empreendedores? Segundo Galvan (2014), um 

empreendedor terá fatores individuais negativos para empreender, como, medo do 

desconhecido, hábitos, segurança e processamento seletivo das informações, e os fatores 

organizacionais, sendo eles, ameaça de alocação de recursos, inércia estrutural e de grupo 
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e pouco foco de mudanças. Complementa ainda Galvan (2014), que se é necessário saber 

lidar com todas essas questões, e a comunicação eficiente é a chave para isso, sabendo 

todos os elementos para a comunicação eficiente como, simplicidade, imagens verbais, 

repetição, liderança através de exemplos e comunicação de mão dupla. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Todo trabalho de artigo científico é necessário em ter métodos para ser valido e 

atingir os objetivos proposto pois “pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim, e método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento” (GIL, 2008, p. 27). 

Será adotado o método qualitativo de investigação cientifica, com o foco no caráter 

subjetivo do objetivo pressuposto, estimulando os leitores a refletir sobre o objetivo da 

pesquisa. 

Como método de pesquisa será empregue a pesquisa bibliográfica cujo apresentará 

os principais conceitos pertinentes ao tema estudado pois: 

 
[...] será desenvolvida a partir de material já elaborado, construindo principalmente 
de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 
tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir 
de fontes bibliográficas. (op. cit.). 
 

Assim, tem como objetivo reunir as informações e dados quanto ao 

empreendedorismo no Brasil, servindo como modo de se aprofundar do assunto e ajudando 

na identificação dos fatores críticos de se empreender em cenário nacional. 

Como método de análise de dados será empregue a análise de conteúdo. “A análise 

de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o 

que está sendo a respeito de determinado tema” (VERGARA, 2005, p. 15). 

Será utilizada para fazer a análise dos dados e informações de artigos científicos e 

organizados de maneira categorial e assim gerando um conjunto de fundamentos 

referentes ao tema em questão, assim servindo para a interpretação do conteúdo base 

deste estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Será transcrito trechos de assuntos obras relevantes com os filtros de até 5 anos, 

estes por sua vez serão extraídos de sites como Periódico Capes e Sebrae. Será aplicado 

a técnica qualitativa, por ser uma análise subjetiva quanto ao conceito as afirmações das 

barreiras do empreender no cenário Brasileiro. 

Após isso, haverá o momento de fracionamento dos textos com enfoque em 

identificar os fatores relevantes ao objetivo da pesquisa e assim categorizá-los de maneira 

lógica para melhor entendimento e assim viabilizar os meios de superação das barreiras 

identificadas nos textos. 

 

4.1 Fatores que Inibem o Empreendedorismo no Brasil 

Diante dos recentes fatos ocorridos no Brasil, como crise econômica pela alta queda 

do preço do barril do petróleo, e outros fatores como operações da Lava Jato, resultando 

em um auto nível de desemprego nacional, chegando ao resultado de 11,9 em 2016 

chegando em um maior resultado de desemprego nacional, maior numero histórica da 

PNAD sendo analisado e calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (GONDIM et. al., 2017). 

Levando em consideração alta queda do preço do barril do petróleo, que trouxeram 

resultados negativos nas receitas da empresa que de fato acabou afetando os municípios 

dependente dos royalties desse insumo, ocorrendo um grande efeito cascata em diversos 

ares daquela região (GONDIM et. al., 2017). 

Uma das maiores barreiras e dificuldades de empreendimento no Brasil é a falta de 

recursos financeiro para se iniciar um novo negócio, é de fato que os brasileiros são 

criativos e inovadores com grandes chances de sucesso, porém muitas vezes não se 

concretiza os projetos por falta de recursos financeiros (MENEGATTI, 2015).  

Ainda segundo Menegatti (op. cit.), além deste fato quando alguns conseguem 

apoios de instituições financeiras como Bancos, normalmente são impostos juros altos e 
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taxas de parcelamentos com altos valores que acabam por inviabilizar o procedimento do 

sucesso de abrir empreendimento, se tornado uma barreira para empreendimento no Brasil. 

Dentre todas as forças já citadas que inibem o empresário de empreender, podem 

ser citadas as seguintes dificuldades de todo empreendedor segundo Greatti e Previdelli, 

(2003), como: 

- Dificuldades de conjuntura econômica: pois as políticas econômicas praticadas 

atualmente acarretam nas maiores dificuldades encontradas pelo empreendedor; 

- Dificuldades de localização: pois a definição de local para a fundação da empresa 

é um outro fator que dificulta o processo de criação de uma nova empresa no mercado; 

- Dificuldades burocráticas: são as que na maioria das vezes barram as ações do 

empreendedor durante o tempo de elaboração e registro formal do novo empreendimento; 

- Dificuldades tecnológicas: onde o empreendedor encontra muitas dificuldades de 

se decidir que técnicas, processos e equipamentos mais adequados para a sua empresa, 

isso se deve muito pela falta de experiência também; 

- Dificuldades mercadológicas: onde os empresários se pegam na dificuldade de 

inserir a empresa ou produto no mercado, pois não importa a quão boa seja a ideia do 

empreendedor, é necessário a aceitação do mercado; 

- Dificuldades de concorrência: onde o empreendedor antes de criar a empresa deve 

conhecer seus concorrentes de mercado e reunir o maior número de informações sobre 

eles, essas informações vão possibilitar muita coisa para a empresa como a definição do 

mix de produtos a serem comercializados e a competitividade muitas vezes inibi a 

capacidade de criar do empreendedor; 

- Dificuldades financeiras: por falta de recursos financeiros novas empresas podem 

não ter a força para continuar ou para entrar no mercado; 

- Dificuldades do período inicial de operações da nova empresa: a fragilidade da 

empresa, a falta de experiência do empreendedor, podem colocar a empresa em risco e 

não sobreviver no mercado. 
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Segundo as pesquisas, outros fatores que afetam também o sucesso do 

empreendimento são a falta de visão estratégica tanto do empreendedor quanto do núcleo 

estratégico da organização, tanto por falta de planejamentos estratégicos, direção clara 

para a organização, capacidade de desenvolver estratégicas, seja de vendas, marketing ou 

atendimento, a capacidade de tomada de decisão, desconhecimento do nicho de mercado, 

não satisfazendo as necedades do público alvo e a falta de inovação dos produtos ou 

serviços (MINELLO et al., 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No atual cenário em que a tecnologia vem crescendo a cada dia, as empresas estão 

cada vez mais se adaptando a essas mudanças, para conseguirem se manter dentro do 

mercado de trabalho e competitivas.  

Mesmo assim existem muitos aspectos que inibem os administradores de 

empreender no Brasil, ainda a muitos obstáculos a serem superados, e o único jeito de 

mudar isso é buscando o conhecimento mantendo informado no mercado, sempre 

atualizado para melhorar as tomadas de decisões estratégica, 

 A pesquisa apresentada teve como enfoque a identificação das barreiras e 

dificuldades de empreender no cenário Brasileiro. O estudo analisou as reais barreiras no 

cenário Brasileiro, o objetivo foi alcançado, pois após apresentações das barreiras pode ser 

verificada na pesquisa as dificuldades enfrentadas pelos Brasileiros. 

Também ficou evidente no decorrer do trabalho que as principais barreiras e 

dificuldades que dificultam os empreendedores brasileiros são falta de informação sobre o 

investimento do negócio, falta de informação do mercado que a empresa será inserida, falta 

de conhecimento técnicos, falta de experiência do seguimento e conhecimento do público 

alvo, falta de planejamento estratégico do gestor ou empresário, sem planejamento 

estratégico conduzindo a empresa sem direção tornando mais sensíveis a crise econômica, 

falta de recursos financeiros dificuldades de obter créditos para dar inicios ao 

empreendimento, burocracia para obtenção de créditos mais baratos e problemas 

governamentais sobre juros excessivos. 
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Assim é possível entender que são diversas barreiras que impedem novos micros e 

pequenos empreendedores surgirem no Brasil devido as dificuldades enfrentadas no 

cenário, no estudo mostra a dificuldades burocrática que o Brasil tem na abertura de um 

negócio, o governo que impõe altas taxas e cobranças ficais sobre os empreendedores, o 

cenário Brasileiro não favorável, crise econômica e política. 

Dessa forma sugere-se que os estudos futuro permeiem novas pesquisas sobre os 

riscos e medos dos empreendedores de se arriscar e empreender, os Brasileiros têm medo 

de empreender e fracassar não ter sucesso, medo de errar e levar a empresa a falência 

devido ao medo que impedem de empreender. Interessante que falasse sobre inovação e 

medo de inovar no mercado, sobre o perfil do empreendedor, muitos argumentam que para 

ser empreendedor deve-se nascer com essas habilidades de empreender, sendo que são 

conhecimento, habilidades e atitude para se torna um bom empreendedor de sucesso se 

arriscar no mercado em busca do melhor.  

Agradecimento a todas as pessoas envolvida diretamente e indiretamente na 

pesquisa, agraciamento ao orientador que serviu como base de apoio nas orientações das 

etapas, a minha família e todos que apoiou essa pesquisa, agradecimento a Universidade 

que disponibilizou todos os recursos para criação do projeto e todos os professores 
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UNIVERSITÁRIOS SOBRE AS FERRAMENTAS 

 
EDUCATIONAL AND BUSINESS COACHING: COLLEGE STUDENT PERCEPTION OF 

TOOLS 
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Marco Antonio Catussi Paschoalotto 
 
RESUMO  
A ferramenta coaching é uma temática atual e contemporânea na realidade das organizações privadas 
(intimamente ligada aos profissionais que aspiram à melhora de suas habilidades e competências). Assim, o 
aprimoramento de técnicas de gestão, bem como, a chegada de novos conceitos sobre a administração de 
empresas (como, por exemplo, o coaching) pretenderam melhorar os resultados das atividades empresariais. 
Neste sentido é que se desenvolveu o presente estudo, ocasião em que se avaliou a percepção dos alunos 
universitários sobre a ferramenta coaching (voltado à educação e/ou em ambiente empresariais). Para atingir 
o objetivo proposto, a pesquisa utilizou métodos e materiais de esfera quantitativa e exploratória, dados 
coletados através de questionário online, aplicados aos alunos do curso de administração de empresas, dos 
sétimos e oitavos termos, de uma universidade no interior de São Paulo. Ademais, demonstrou-se a serventia 
da pesquisa realizada, através da média final das avaliações dos atributos comparados às suas variáveis, 
concluindo pela necessidade de aumento dos níveis de conhecimento próprio dos acadêmicos sobre os temas 
propostos, bem como, pela importância do assunto debatido. Por fim, considerou-se, através da totalidade do 
trabalho, o aperfeiçoamento e aprimoramento dos acadêmicos e futuros profissionais atuantes da área 
administrativa às possíveis mudanças em seus ambientes organizacionais através das ferramentas de 
coaching educacional e empresarial.  
 
Palavras-chave: Ferramenta Coaching. Percepção Universitária. Administração de Empresas. 
 
 
ABSTRACT 
The coaching tool is a current and contemporary theme in the reality of private organizations (closely linked to 
professionals who aspire to improve their skills and competencies). Thus, the improvement of management 
techniques, as well as the arrival of new concepts about business administration (such as coaching) aimed at 
improving the results of business activities. In this sense, the present study was developed, in which the 
students' perception about the coaching tool (aimed at education and / or business environment) was 
evaluated. To reach the proposed objective, the research used quantitative and exploratory methods and 
materials, data collected through an online questionnaire, applied to students of the business administration 
course, seventh and eighth terms, from a university in the interior of São Paulo. In addition, it was demonstrated 
the usefulness of the research carried out, through the final average of the evaluations of the attributes 
compared to its variables, concluding that there is a need to increase the level of knowledge of the students 
about the proposed topics, as well as the importance of the subject discussed. Finally, it was considered, 
through the totality of the work, the improvement and improvement of the academic and future professionals 
in the administrative area to the possible changes in their organizational environments through the tools of 
educational and business coaching. 
 
Keywords: Coaching Tool. University Perception. Business Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo atual sofreu constantes transformações e necessidades que, apesar de 

sempre existirem, eram despercebidas anteriormente. Com efeito, conforme demonstram 

trabalhos do meio (ARAÚJO, 2012). A luz das necessidades do atual cenário 

contemporâneo é que profissionais dos mais diversificados segmentos buscam por meios 

de capacitação (como, por exemplo, o processo de coaching), que permitam o 

melhoramento de suas atuações no mercado de trabalho. 

Logo, a vista do exposto acima, criou-se a figura do profissional que auxilia nas mais 

diversas questões corporativas ou pessoais (o coach). 

Neste sentido, conceitua Marque et al. (2012), o profissional de coaching como 

aquele que atua na capacitação do indivíduo, através de métodos e técnicas especificas, 

melhorando o conhecimento que o auxiliado possui e inserindo novos conceitos e 

conhecimentos a ele. 

Neste padrão, importa mencionar que, bem demonstrado em pesquisas anteriores, 

em sendo os universitários o futuro do mercado de trabalho, é importante que estes 

pretensos profissionais conheçam, adequadamente, as funções e vantagens competitivas 

que a utilização da ferramenta coaching oferece, uma vez que, apesar de reconhecida 

atualmente, ainda é pouco utilizada e abordada de maneira específica (MUNHOZ, 2017). 

Desta forma, levando em consideração os estudos citados em fontes mencionadas 

no parágrafo anterior, a utilização deste profissional incentiva às discussões e adaptações 

para novos desafios, aprimorando as habilidades e fornecendo novos conhecimentos aos 

envolvidos na atividade. Com a adoção de tais medidas, o indivíduo pode ter um 

planejamento superior de sua carreira, optando pelo direcionamento profissional adequado 

às suas percepções pessoais e profissionais, alcançando êxito em suas escolhas. 

Além do mencionado anteriormente, vale ressaltar que ainda inexistem estudos 

acadêmicos abordando a temática da percepção coaching, pelos universitários, em seara 

educacional (fato que pode ser observado com uma breve pesquisa com a palavra-chave 

“coaching na universidade” no Google acadêmico, surgindo zero resultado para o tema 

especificado), o que não acontece no segundo viés da pesquisa (sobre coaching 
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empresarial), ocasião em que o assunto já é largamente debatido por profissionais e 

atuantes da área administrativa e afins. 

O presente trabalho trouxe como problemática qual a percepção da ferramenta 

coaching pelos universitários, em seara educacional, bem como, quais seus conhecimentos 

sobre a possibilidade de exercício da ferramenta coaching em ambientes empresariais e 

negociais, pelos administradores por formação.  

E, como resultado do estudo, podem surgir duas possibilidades, sendo elas: os 

universitários possuírem grande conhecimento sobre o coaching educacional e/ou 

empresarial, ou, como segunda hipótese, a pesquisa realizada apresentar que os 

universitários apresentam baixo conhecimento sobre a ferramenta coaching nestas duas 

modalidades. 

Ato contínuo à detecção dos níveis de conhecimento sobre o assunto por parte da 

amostra pesquisada, importou o fornecimento de informações e dados científicos 

suficientes para que profissionais possam se utilizar para o aprimoramento ou estopim de 

suas atuações na área proposta. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O coaching é um processo de conhecimento que se expandiu para diversificadas 

áreas de conhecimento e atuação (gestão de negócios, psicologia, educação, etc.). E, de 

uma perspectiva teórica, as técnicas propostas pela ferramenta cognitiva (de coaching) se 

resumem em três escolas teóricas (ou linhas) principais, sendo elas: a norte americana de 

Leonard, a europeia de Gallwey e Whitmore e a Sul Americana de Flores, Echeverría Olalla 

e Maturana (FERNÁNDEZ, et. al., 2014). 

Nesta toada, resumidamente, sobre o tema, a ferramenta coaching no mundo 

ocidental se alinhou de forma complementar, subdividindo-se apenas por suas origens 

geográficas. 

Assim, a escola norte-americana, pragmática, colocou seu foco em conquistas. Já a 

escola europeia, por sua vez, humanista substantiva, tem uma visão focada no potencial 

humano, trabalhando com resoluções estratégicas e coaching de equipes e sistemas. Por 

fim, a escola sul americana, de substantividade ontológica, se concentrou em “ser”, 
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colocando seu foco no ser, em si e se alimentando das contribuições construtivistas da 

filosofia da linguagem para o redesenho do ser-humano e sua autoprodução e biologia do 

conhecimento (BAYÓN, 2010). 

Ademais, o coaching, apesar das várias definições, tem seu núcleo construtivo 

baseado no processo de fornecer às pessoas as ferramentas, o conhecimento e as 

oportunidades de que precisam para se desenvolverem e serem mais eficazes, 

desenvolvendo habilidades profissionais que se concentram no futuro direto, orientado 

pelas ações pessoais de cada indivíduo.  

Quanto a origem da ferramenta, segundo Araújo (2010), a palavra Coaching tem 

origem na língua inglesa e pode ser definida como o uma maneira de melhorar resultados 

referentes ao trabalho e ao colaborado, através de liderança. Ou seja, é uma maneira de 

obter resultados de uma equipe através de aconselhamento dos integrantes, feito por 

líderes que buscam a melhoria e o desenvolvimento da carreira de cada indivíduo. 

Desta forma, na toada do estudo mencionada anteriormente (ARAÚJO, 2010), o 

Coaching, apesar de estar em evidência no momento, não é uma atividade recente, já 

definida por Sócrates, como sendo um processo pedagógico de ensinar as pessoas a 

pensar e refletir, em busca do conhecimento interno. 

Já na perspectiva do autor Pimenta (2011), as abordagens clássicas de Taylor e 

Fayol podem ser consideradas como o fio condutor que traz como derivado os demais 

modelos de gestão (inicialmente falhos), considerando a visão da época em que as pessoas 

não eram pagas para pensar e sim produzir sistematicamente, porém, a sociedade evoluiu 

para modelos em que se verificam vantagens em tornar os funcionários mais competentes, 

através de técnicas de liderança, como, por exemplo, a ferramenta de coaching. 

Contextualizando os pensamentos dos autores acima, podemos entender o coaching 

como uma ferramenta geradora de resultados (tanto para a organização, como para 

cooperadores). A empresa recebe como recompensa, melhores resultados na 

produtividade, e os funcionários, através da metodologia, tornam se mais competentes 

mediante as técnicas direcionadas pelo profissional que desenvolverá suas carreiras. 

Ademais, no que pertence à aplicação do coaching, seu processo se sujeita a uma 

parceria entre duas partes que, explicadas tecnicamente se mostram da seguinte forma: o 

coach, dispondo do conhecimento para dominar as ferramentas e metodologias 
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necessárias para a aplicação do coaching, e o coachee, como o indivíduo que será 

submetido ao ciclo de técnicas e metodologias coaching (LOTZ; GRAMMS, 2014). 

Deve se deixar claro que a função do coach não se trata de mentoria ou conselhos, 

mas sim de um profissional que mira o coachee através de um processo em que é 

direcionado a buscar suas próprias soluções através de técnicas e metodologias 

estruturadas impostas pelo especialista (MELO, et al., 2015). 

O coaching tem como objetivo provocar o conhecimento de si próprio e propiciar a 

vontade de mudança, tratando se de uma filosofia que realiza o alcance e desenvolvimento 

coletivo diário e não somente a delegação dos líderes. 

Buscando entender o dito acima, não sendo o coach um mentor ou conselheiro, mas 

um especialista que estimula o coachee na busca de solução de seus dilemas pode-se 

considerá-lo como auxiliar direto de quem se vale da ferramenta. 

A procura pelo coaching tende a ocorrer por má comunicação entre a equipe, 

resultados pré-estabelecidos não alcançados, perda de clientes, baixo desempenho pela 

maioria dos profissionais da empresa, busca por melhoria e novas alternativas para 

problemas recorrentes, entre outros pontos que a empresa necessita para busca de 

resultados positivos. 

Com o alto poder de solução de problemas e estabelecimento de metas, o coaching 

é sucesso no Brasil estando presente nas maiores empresas do país, como Petrobras, 

Nestlé, O Boticário, HSBC e Banco do Brasil (ARAÚJO, 2012). Isso se deve ao índice de 

resultado que se mantém alto entre os executivos engajados com os métodos. 

A presença do coaching nas grandes empresas (não só em nível Brasil) vem da 

necessidade de renovação de ideias e conceitos para que haja melhor comunicação e 

resultados dos profissionais que ali atuam, maximizando, assim, o desempenho de cada 

profissional.  

Segundo Pimenta (2011) cita em seu livro, há vários tipos de coaching: o 

empresarial, executivo; de carreira; de vida; esportivo; de saúde; financeiro; de negócio; de 

equipe e o educacional.  

Esta divisão torna-se necessária para separar melhorar o alcance dos objetivos 

traçados em cada área. 
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Nas grandes universidades não é diferente, também há demanda para estes 

profissionais, que se denominam coaching educacional e que facilita o processo de ensino 

e aprendizagem e desenvolvimento dos alunos como acadêmicos e futuros profissionais. 

O auxilio deste profissional ao aluno traz inúmeros benefícios em sua carreira. 

De acordo com Bitencourt (2004), a capacitação tradicional não corresponde mais à 

construção e formação dos indivíduos que, hoje, tendem a uma perspectiva maior do 

mercado de trabalho sobre o profissional. Atualmente o mercado exige novas competências 

e habilidades, acompanhadas de iniciativas inovadoras e que tenham os requisitos que as 

empresas necessitam para o que o profissional se torne competitivo e quando se tem um 

acompanhamento do coaching desde a universidade entrada no mercado de trabalho se 

torna mais fácil.  

O coaching educacional apresenta algumas técnicas diferenciadas, sendo as 

seguintes: o coaching propõe um novo paradigma voltado à motivação do aluno, fazendo 

com que este acredite em si mesmo, trazendo dentro dos seus objetivos a recuperação de 

um bom relacionamento com seus agentes educacionais, oferecendo trabalhos em grupos 

desenvolvidos de forma colaborativa, incentivando a aprendizagem e gerando 

conhecimento pela pesquisa, a cooperação e espírito de equipe aspectos importantes que 

trazem a criatividade e inovação e, por fim, também, traz consigo a proposta do aluno como 

protagonistas de suas vidas e escolhas pessoais e profissionais. 

E, conforme Munhoz (2017) explica, existem três etapas que antecedem a atividade 

de um coaching educacional: o planejamento, a condução e a avaliação de resultados. 

Também conforme o autor citado acima, o planejamento consiste em determinar o 

contexto que ele será aplicado, criando métodos para implantação do seu processo. A 

condução, por sua vez, tem que preparar o coach exatamente para o que necessita, sem 

improvisação. A avaliação dos resultados consiste na percepção pessoal do aluno em 

relação ao que se espera de suas ações. 

O autor Pimenta (2011), por sua vez, explica que o processo de coaching, na prática, 

consiste em sessões de 1 a 2 horas, ocasião em que esses encontros podem ser online ou 

presencial. Em optando pelo encontro presencial, o local fica a critério do coachee, 

ressaltando a importância da segurança e da privacidade dos envolvidos. Os intervalos 
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desses encontros podem ser semanais quinzenais ou mensais, dependendo da dificuldade 

da tarefa a ser executada e tempo disponível. 

Em caso de atendimento online, as reuniões são realizadas via remoto (Skype ou 

afins), pois, além de não prejudicar a qualidade do serviço prestado, permite maior 

aproveitamento do tempo para se dedicar a outras atividades. O coach pode atender vários 

clientes próximos à sua localização ou não, e se o instrutor dominar outras línguas, um 

leque de oportunidades é aberto com a possibilidade de fazer carreira internacional. 

Durante o processo de coaching, é muito importante que o coachee compreenda o 

objetivo do processo e seja um facilitador de resultados, com abertura para inovação, 

desprendimento do passado, disposição para cumprir as cláusulas do contrato, 

demonstrando postura profissional com disposição para mudança de hábitos (PIMENTA, 

2011).  

Melo (2015) ainda ressalta a importância da disciplina do coachee para que os 

objetivos propostos sejam alcançados. Quando o aluno se sente autossuficiente, ele acaba 

abandonando o coaching e cometendo falhas durante a aplicação dos conceitos 

invalidando o foco do coach, que visa a transformação do seu coachee no melhor que ele 

possa ser, através de atitudes que o estimulem na percepção de suas habilidades e 

competências intrínsecas de maneira mais estruturada. 

Especificamente neste momento da pesquisa científica, evidenciará a aplicação da 

ferramenta coaching em seara educacional e, também, como estratégia profissional para 

administradores de empresas. 

Sobre o coaching educacional, adota-se como princípio norteador do trabalho, o 

desempenho e os benefícios da estratégia em área acadêmica, uma vez que, nos últimos 

recentes anos, a comunidade acadêmica, bem como, os profissionais da educação 

(interessados no processo de coaching) se interessam pelo avanço em caminhos corretos 

que os levem à obtenção de satisfatórios resultados pessoais e/ou de seus clientes/alunos. 

Neste sentido, crescem os estudos e pesquisas cujo objetivo é reformular os 

modelos teóricos e empíricos que explicam a essência do desenvolvimento humano em 

sede profissional e pessoal, otimizando e maximizando a obtenção de bons resultados, a 

médio e longo prazo. 
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Nesta toada, conforme mencionado alhures, repisa-se que o processo de coaching 

promove o desenvolvimento e aprimoramento de competências técnicas, intra e 

interpessoais, emocionais, psicológicas e comportamentais, aspectos que, em sua 

totalidade, além de inerentes à vida humana, integram ativamente o desenvolver das 

carreiras acadêmicas e profissionais (MATTEU, 2011). 

Logo, sobre o tema, é importante mencionar que a ferramenta coaching associa, em 

seu desenvolver, a interdisciplinaridade de matérias cognitivas e emocionais, com o fim de 

proporcionar ao cliente (coachee) a melhor experiência de descoberta de suas questões 

individuais, associadas, de forma direta ou indireta, às questões educacionais e/ou 

profissionais a curto e longo prazo.  

Nesta esteira, à título de exemplo sobre o processo de coaching aplicado à educação 

traz-se, como caso de sucesso, a experiência da Professora Universitária, doutora e Master 

Coach, Ivelise Fonseca, junto à alunos graduandos de uma faculdade de Direito. 

Explica a pesquisadora (FONSECA, 2016) que o fato ocorreu em uma sala de 

aproximadamente 100 (cem) alunos, do primeiro ano do curso do Direito. Acrescentando 

que, normalmente, os alunos começam a prova muito nervosos e tendem a demorar cerca 

de duas horas para finalizar a atividade avaliatória. O estudo desenvolvido, neste sentido, 

buscou reduzir essas características com as técnicas da ferramenta de coaching e 

mindfulness. 

E, como o ensaio mental ativa o mesmo circuito neural que a atividade real, a técnica 

funciona como forma de treinamento prático (também descrita como memória de futuro), 

predefinindo uma intenção futura repetidas vezes, o que gera um novo padrão de 

pensamento onde se pressupõe o êxito, facilitando a obtenção dos resultados desejados 

por parte dos praticantes (ISRAEL; VANDA, 2012). 

A técnica utilizada, então, levou os discentes ao acesso de seus recursos internos, 

de olhos fechados, com foco mental completamente voltados para o tema proposto dentro 

das próximas horas, à situação em si e, sobretudo, ao objetivo que desejam alcançar. 

Os resultados obtidos foram que, naquela ocasião, 95% dos alunos presentes na 

preparação para o teste, terminaram suas provas em menos de 35 (trinta e cinco) minutos, 

com notas expressivamente aumentadas. 
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Então, concluiu a autora do ensaio (FONSECA, 2016) que com a aplicação do 

método do ensaio mental (amplamente aplicado nas técnicas de coaching), conduzido por 

alguns minutos entre os participantes, os alunos, de olhos fechados e concentrados com 

momentos de vitórias já experimentados em suas vidas, resultaram, no final do ensaio 

mental, em focos determinantes (por parte de cada aluno), refletindo na forma ágil, sem 

nenhuma comunicação paralela e com semblantes confiantes que responderam àquela 

avaliação, com menção, inclusive, as notas preponderantemente acima da média 

institucional, qual seja, sete. 

Então, conforme destacado no caso de sucesso, é completamente viável o estímulo 

conduzido da mente humana, em estados diversos, para que se testem e se verifiquem os 

diferentes e positivos resultados que a ferramenta de coaching provoca entre os 

acadêmicos de quaisquer que sejam as graduações escolhidas. 

Ademais, o coaching age no despertar da consciência, aflorando sensos de auto 

responsabilidade, autoconhecimento e talentos, uma vez que o cliente submetido às 

técnicas assume a posição de condutor da própria trajetória, em busca de seus objetivos 

acadêmicos, profissionais e pessoais. 

O Coaching Educacional atua, então, no processo de rompimento de limites 

previamente estabelecidos, para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, 

transformando a maneira de educar e aprender, se apartando do modelo tradicional de 

educação, que, por vezes, se mostra ineficaz e ineficiente para a produção de bons e 

duradouros resultados. Ou seja, através do coaching educacional o alunado pode acessar 

os maiores e mais poderosos conhecimentos para transformar a sua vida e da sociedade. 

Seguindo o raciocínio trazido até o momento, menciona-se, neste sentido, quão 

proveitoso é o despertar de interesse por parte das instituições de ensino superior no 

investimento em profissionais (coaches) que, além de auxiliar o corpo docente no trato com 

os alunos em ambiente acadêmico, fornece subsídios suficientes para que os próprios 

discentes se utilizassem das técnicas para si ou para suas futuras profissões) que, 

subsidiariamente, comportam, ainda, a possibilidade de instrução de terceiros (futuros 

clientes) para os mesmos fins experimentados em suas pretéritas formações (ainda na 

graduação). 
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Sobre o tema, importante mencionar as ponderações de autores (PENNISI, et. al., 

2011), relacionadas à visão imediatista do aluno de graduação que, dificilmente faz planos 

a médio e longo prazo.  

O autor (PENNISI, et. al., 2011) continua explicando que o coaching na universidade 

funciona como ferramenta de desenvolvimento de competências gerenciais e 

comportamentais ao longo de sua formação na graduação. Além disso, todo o processo de 

coaching busca desenvolver ações que favorecem as estratégias pessoais de cada aluno 

e o desenvolvimento de comportamentos na direção de seus desejos e expectativas 

profissionais. Sobre o tema, explica-se (LOPES, 2010) que o coaching de negócios está 

fundamentado em ações focadas para o bem-estar da organização empresarial, equipes e 

indivíduos que estão comprometidos e alinhados com o potencial de seus membros para 

identidade e a finalidade da empresa. 

Desta forma, a pessoa que coordena o talento humano deve ter competência para 

interagir e se relacionar com as pessoas, exercitando o trabalho e a comunicação em 

equipe. O autor (LOPES, 2010) ainda indica que as habilidades de um coach em seara 

empresarial são desenvolvidas adequadamente se a liderança do tipo “transformação” for 

exercida.  

O coaching empresarial, em suas diferentes modalidades (em relação à gestão ou a 

equipe) é, então, uma modalidade que vai além de orientação pessoal e ações executivas, 

pretende a concentrar os esforços de beneficiar a empresa, grupos e indivíduos, alinhando 

suas expectativas de desenvolvimento e que acompanha os protagonistas da organização 

para melhorar seu desempenho e ser produtivo. 

Assim, segue-se que as ações do treinador de negócios estão relacionadas em um 

sistema que compreende elementos culturais e elementos relacionados ao comportamento, 

atitudes e crenças daqueles que fazem a empresa. 

A informação apresentada convida a investigar, desenvolver e aplicar o exercício de 

coaching nos membros de uma empresa, a fim de prosperar em suas habilidades e, 

consequentemente, melhorar seu desempenho no trabalho. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Para atingir os objetivos desse estudo, foi realizada uma pesquisa de abordagem 

quantitativa, visando à produção de informações aprofundadas e ilustrativas através de 

amostra (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

A pesquisa teve como base o método exploratório que possibilita o levantamento de 

dados precisos para a conclusão do assunto (ALVES, 2007). Ademais, visando o 

levantamento de dados existente sobre o tema, o qual possibilita a obtenção de 

informações conceituais que permitirão o maior entendimento do assunto, foi, ainda, 

realizada uma pesquisa bibliográfica, que, conforme largamente demonstrado em 

pesquisas anteriores, é a base de qualquer trabalho científico (RUIZ, 2009). 

A coleta dos dados primários foi realizada através de questionários e escalas, 

elaborados de acordo com a fundamentação teórica trazida no bojo do presente trabalho 

(e apresentado aos alunos do curso de Administração de Empresas, da Universidade do 

Oeste Paulista – UNOESTE, em Presidente Prudente), ocasião em que foram apresentados 

os quesitos que comportem avaliação de atributos pertinentes à ferramenta de coaching, 

que fornecerão informações suficientes para a conclusão do estudo. A utilização de 

questionários e escalas são largamente utilizadas em pesquisas de cunho administrativo e 

social (SILVER, 2000). 

O questionário, especificamente, foi submetido aos alunos universitários dos 

penúltimos e últimos períodos do Curso de Bacharelado em Administração, na 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, campus de Presidente Prudente/SP, tendo 

por objetivo o mapeamento e a catalogação de dados referentes ao grau de conhecimento 

que estes universitários possuem em relação às ferramentas de coaching educacional e 

empresarial, servindo como coleta de informações sobre os temas abordados no Tema 

Maior (trazido pela fundamentação teórica do artigo científico elaborado).  

Estruturalmente o questionário se subdividiu em atributos referentes ao processo de 

coaching empresarial (05 primeiros atributos) e ao processo de coaching educacional (05 

últimos atributos). Todos os atributos foram retirados dos conceitos básicos sobre coaching 

educacional e coaching empresarial, trazidos no bojo do referencial teórico desta pesquisa 

e, ambos atributos, foram avaliados em uma escala de 0 a 10, sob as condições das 

variáveis de: “conhecimento próprio sobre o atributo”: significam suas próprias percepções 

sobre o atributo a ser avaliado, “importância do assunto”: a relevância do coaching dentro 
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do contexto educacional e empresarial das instituições; “avaliação do atributo”, em seu grau 

de importância para a comunidade acadêmica e “ordem de importância do atributo”, dentro 

dos outros demais itens avaliados (dentre as 10 afirmações). 

Os 10 atributos avaliados foram: 

1. Relevância do investimento em coaching empresarial para o treinamento dos colaboradores 

e gestores de uma empresa. 

2. Investimento real no fornecimento de coaching para treinamento de equipes e preparação de 

colaboradores de uma empresa. 

3. Importância da participação dos colaboradores e gestores de uma empesa nos cursos e 

treinamentos de coaching em condições de extra atividade laboral. 

4. Liderança motivadora e bem preparada no aspecto empresarial, norteadas pelo coaching 

empresarial fornecido dentro ou fora das empresas. 

5. Organização, desenvolvimento e investimento na formação de profissionais de coaching em 

âmbito empresarial, custeados pela empresa. 

6. Noções dos prejuízos que a má-formação acadêmica implica no primeiro contato com o 

mercado de trabalho. 

7. Importância das técnicas de coaching educacional em âmbito acadêmico. 

8. Auxílio da ferramenta de coaching educacional no desenvolvimento de carreiras sólidas e 

prósperas. 

9. Docentes treinados e capacitados pelos processos de coaching educacional para a 

ministração de suas aulas. 

10. Necessidade de investimento das escolas de nível superior em profissionais coaches 

educacionais. 

 

Por fim, a análise dos dados coletados através do questionário foi analisada por meio 

de estatísticas descritivas da amostra coletada pelo instrumento, ocasião em que se 

descreveram as medidas de tendência central (média), com sua descrição paramétrica, na 
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qual se estimou os valores dos parâmetros questionados como complementares na 

descrição do conjunto dos dados coletados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Estatísticas Geral das Respostas  

Esse tópico disse respeito à análise das respostas obtidas, pela amostra de 27 (vinte 

e sete) alunos, no que se referiu as médias das variáveis de “conhecimento próprio sobre 

o assunto”, “importância do assunto”, “avaliação dos atributos”, assim como, sobre a “ordem 

de importância dos atributos” (final).  

Para a análise das médias de tais variáveis, usou-se da Tabela 1, demonstrada 

abaixo, situação em que, em sua primeira coluna, os atributos avaliados respeitam a ordem 

crescente, e, em sua segunda coluna, estão o conteúdo das variáveis respondidas, 

respectivamente na comparação do atributo X o conhecimento próprio sobre o assunto, 

atributos X importância do assunto, atributos X avaliação dos atributos e atributos X ordem 

de importância dos atributos.  

 
Tabela 1 – Estatística Geral das Respostas 

Fonte: elaborado pelos autores.  

Atributos 

Conhecimento 
próprio sobre o 

assunto 
Importância 
do assunto 

Avaliação dos 
atributos 

Ordem de 
importância dos 

atributos  

1 6,15 7,89 7,41 7,44 

2 7,30 7,59 7,22 7,41 

3 7,70 8,00 8,04 7,93 

4 7,30 7,89 7,74 7,85 

5 7,67 8,11 7,93 8,04 

6 7,93 8,59 8,26 8,15 

7 7,85 8,19 7,89 7,89 

8 7,85 8,07 7,89 7,89 

9 7,93 8,07 8,15 8,30 

10 7,81 7,96 7,96 8,15 

Média 
Final  7,55 8,04 7,85 7,91 
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Desta forma, compete à ocasião o estudo isolado das variáveis apresentadas, 

relacionadas aos atributos pelas quais foram respondidas.  

Logo, cumpriu-se, neste momento, começar a análise pela temática “importância do 

assunto”, que, em média geral, apresentou maior número, se comparada às demais 

variáveis respondidas. Portanto, é possível concluir, inicialmente, que a maioria da amostra 

submetida à pesquisa entende ser relevante a apresentação do tema e elaboração do 

presente estudo. 

Ato seguinte, a média final ranqueada em segundo lugar (entre as variáveis) diz 

respeito à “ordem de importância do assunto”, que, contudo, deve ser analisada 

separadamente. Ou seja, quem assumiu o 1º lugar no ranking de importância do assunto 

(8,3), foi a presença de docentes treinados e capacitados através do processo de coaching 

educacional para ministração de suas aulas. Já em 2º lugar na escala de importância 

temática (8,15), empatado com o 3º lugar (8,15), estão as necessidades de investimento 

das escolas de nível superior em profissionais coaches educacionais, com fins de 

proporcionarem as ferramentas adequadas aos seus discentes e a noção dos prejuízos que 

a má-formação acadêmica implica no primeiro contato com o mercado.  

Seguindo, em 4º lugar (8,4), se reconheceu a importância da organização, 

desenvolvimento e investimento na formação de profissionais de coaching em âmbito 

empresarial, custeados pelas empresas contratantes e, em 5º lugar (7,93), encontramos a 

importância da participação dos colaboradores e gestores de uma empresa no curso e 

treinamento coaching em condições de extra atividade laboral. Já em 6º lugar (7,89), 

empatado com o 7º lugar (7,89), estão as importâncias das técnicas de coaching 

educacional em âmbito acadêmico e o auxílio da ferramenta de coaching educacional no 

desenvolvimento de carreiras sólidas e prósperas.  

Caminhando para o fim, em 8º lugar (7,85), vislumbrou-se a importância da liderança 

motivadora e bem preparada no aspecto empresarial, norteadas pelo coaching empresarial 

fornecido dentro ou fora da empresa. E, em penúltimo lugar – 9º (7,44), está o primeiro 

atributo da relevância do investimento em coaching empresarial para o treinamento dos 

colaboradores e gestores de uma empresa, seguido do último lugar – 10º (7,41), que diz 

respeito ao investimento real no fornecimento de coaching para o treinamento de equipes 

e preparação de colaboradores de uma empresa.  
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No que disse respeito às duas últimas variáveis (de conhecimento próprio sobre o 

assunto e avaliação dos atributos), as médias seguiram os padrões de 7,55 e 7,85 

(respectivamente), consubstanciado a serventia de pesquisas sobre tais temas, em 

ambiente acadêmico.    

 

4.2 Diferença Entre os Atributos de Conhecimento Próprio Sobre o Assunto, Importância 

do Assunto e Avaliação dos Atributos 

Neste item, analisou-se a diferença entre as variáveis de “Conhecimento Próprio 

Sobre o Assunto”, “Importância do Assunto” e “Avaliação dos Atributos”. 

A tabela 02, demonstrada abaixo, trouxe, em sua primeira coluna, as afirmativas a 

serem avaliadas pela amostra de alunos (10 atributos-chave), e, em sua segunda coluna, 

a diferença entre as variáveis de “Conhecimento Próprio Sobre o Assunto X Importância do 

Assunto. Também trouxe a diferença entre a “Avaliação dos Atributos” e “Ordem de 

Importância dos Atributos”. 

Ambas diferenças pretenderam demonstrar a dissimetria entre as médias da tabela 

elencada no item anterior (Tabela 1), afim de especificarem os resultados do questionário 

submetido à amostragem (Tabela 2). 

Tabela 2 – Diferença entre os atributos 

Atributos Conhecimento próprio sobre 
o assunto x Importância do 
assunto 

Avaliação dos atributos x Ordem 
de importância dos atributos 

1 1,74 0,03 

2 0,29 0,19 

3 0,30 -0,11 

4 0,59 0,11 

5 0,44 0,11 

6 0,66 -0,11 

7 0,34 0,00 

8 0,22 0,00 

9 0,14 0,15 

10 0,15 0,19 

Diferença das 
médias finais 

0,49 0,06 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Neste contexto, a tabela anterior buscou demonstrar a diferença entre os resultados 

das variáveis, relacionadas aos atributos que foram respondidos.  

Nesta esteira, a menor diferença entre o conhecimento próprio sobre o assunto X a 

importância do assunto, tratou do atributo nº 9, (docentes treinados e capacitados pelos 

processos de coaching educacional para a ministração de suas aulas), com 0,14 pontos. A 

segunda menor diferença entre as variáveis da primeira coluna, tratou-se do atributo nº 10 

(de investimento das escolas de nível superior em profissionais coaches educacionais), 

com 0,15 pontos. Em terceiro lugar da menor diferença, esteve o atributo nº 8 (auxílio da 

ferramenta de coaching educacional no desenvolvimento de carreiras sólidas e prósperas), 

com 0,22 pontos.  

O quarto lugar, por sua vez, disse respeito ao atributo nº 2 (investimento real no 

fornecimento de coaching para treinamento de equipes e preparação de colaboradores de 

uma empresa), com 0,29 pontos. Chegando à metade da análise, encontra-se o quinto 

lugar, referindo-se ao atributo nº 3 (importância da participação dos colaboradores e 

gestores de uma empesa nos cursos e treinamentos de coaching em condições de extra 

atividade laboral), com 0,30 pontos.  

Em sexto lugar, está o atributo nº 7 (importância das técnicas de coaching 

educacional em âmbito acadêmico), com 0,34 pontos, seguido do sétimo lugar – atributo nº 

5 (organização, desenvolvimento e investimento na formação de profissionais de coaching 

em âmbito empresarial, custeados pela empresa), com 0,44 pontos. Em oitavo lugar 

vislumbrou-se o atributo nº 4 (auxílio da ferramenta de coaching educacional no 

desenvolvimento de carreiras sólidas e prósperas), com 0,59 pontos.  

O penúltimo lugar, tratou sobre o atributo nº 6 (noções dos prejuízos que a má-

formação acadêmica implica no primeiro contato com o mercado de trabalho), com 0,66 

pontos, seguido do último lugar, portanto, a maior diferença entre as variáveis, relacionadas 

ao atributo nº 1 (relevância do investimento em coaching empresarial para o treinamento 

dos colaboradores e gestores de uma empresa), com 1,74 pontos.  

A diferença das médias finais das duas variáveis analisadas na primeira coluna da 

tabela 2 alcançou o patamar de 0,49. Número este que revela a extrema proximidade entre 

a importância dos assuntos trabalhados, relacionados ao conhecimento próprio dos 

respondentes das assertivas propostas pela pesquisa.  
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Já no que disse respeito à segunda coluna da Tabela 2 (avaliação dos atributos X 

ordem de importância dos atributos), os números se assemelham ainda mais, ocasião em 

que a diferença das médias finais alcançou o número de 0,06 entre uma resposta e outras 

(insta salientar, inclusive, que algumas diferenças alcançaram números negativos (atributos 

nº 03 e nº 06), por terem entendido os respondentes que a avaliação de tal assertiva era 

superior à sua ordem de importância.  

 

4.3 Discussão 

Pelo exposto nos itens anteriores e partir do cenário dos resultados, em conjunto 

com o contexto acadêmico em que ocorreu a coleta de tais dados, foi possível concluir a 

crescente utilização do coaching tem suscitado a multiplicação de programas, artigos 

acadêmicos, cursos e certificações.  

Mas, embora essa prática tenha se difundido, seu conceito, suas características, 

formas de atuação, formação e experiência estão em permanente processo de discussão 

e aprimoramento, como propôs o autor FERREIRA (2008) e demonstrou-se na análise dos 

resultados supracitados. 

Desta forma, a pesquisa buscou prestigiar, através das assertivas constantes do 

questionário realizado, as três principais escolas (norte-americana, europeia e sul-

americana) sobre a ferramenta coaching, elencadas na obra de FERNANDEZ (2014), 

ocasião em que colocou o foco tanto na possibilidade de conquistas que o processo de 

coaching pode proporcionar, quanto no potencial humano conhecido e desenvolvido pela 

ferramenta e as substantidades ontológicas do ser. 

E, no contexto do citado acima, pôde-se entender, de acordo com o que pretendiam 

os autores ARAÚJO (2010) e PIMENTA (2011), o coaching, quando bem aplicado na 

totalidade de sua interdisciplinaridade, atua como ferramenta geradora de resultados, tanto 

para as organizações quanto para os cooperadores (ou, no caso do coaching educacional 

para os alunos e suas universidades).  

Ademais, observamos também que os conceitos primários dos respondentes, bem 

como, o bojo da temática do trabalho em si, movimentou e repercutiu na esfera de atuação 

acadêmica dos envolvidos, incluindo, aqui, a faculdade à qual estes se sujeitam, pois, esta 
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foi diretamente influenciada pela reflexão que as assertivas questionadas aos 

respondentes.  

Podemos inferir que, o comprometimento de todos envolvidos no processo de 

pesquisa contribuiu consideravelmente para que mudanças pudessem conceituais e 

pragmáticas sobre o tema, pudessem efetivamente ocorrer, conforme bem explicou a 

autora (FONSECA, 2016) em seu ensaio sobre o coaching educacional que, obviamente, 

também se aplicou diretamente ao coaching empresarial (e suas demais facetas).  

Com efeito, alcançou-se, através do experimento questionador trazido pelo trabalho, 

o ensaio mental dos respondentes, que, conforme bem explicado pelos autores ISRAEL e 

VANDA (2012), tem o condão de ativar o mesmo circuito neural que a atividade real, 

funcionando como forma de treinamento prático, gerando novo padrão de pensamento.  

Desta forma, quando os respondentes foram levados às reflexões pretendidas para 

as respostas do questionário, pôde-se observar a formação da supracitada memória do 

futuro, onde houve a criação dos conceitos e resultados pretendidos anteriormente. 

Então, os alunos respondentes, quando entrarem em contato com assuntos 

relacionados às matérias (coaching educacional e empresarial) novamente, certamente 

serão lembrados pelos seus sistemas de memórias, sobre as reflexões que fizeram no 

ensaio questionador da presente pesquisa, fazendo com que as assimilações e opiniões 

sobre tais temas já encontrem substrato suficiente para os frutos desejados.  

Desta maneira, os resultados posicionaram-se com o intuito de atender as questões 

que surgiam em relação ao coaching acadêmico e empresarial, bem como, ofereceu apoio, 

estímulo e atenção dos respondentes em todas as etapas às quais se submeteram. Este é 

um fator importante para que se construa um processo com êxito e, principalmente, com 

sustentabilidade para manter as mudanças de consciência sobre o tema, pretendida pelo 

presente trabalho e estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da discussão e dos resultados obtidos com análise dos dados inferidos na 

pesquisa, podemos considerar que o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade 

acadêmica os assuntos relacionados ao coaching como estratégia ao projeto de preparação 
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educacional e profissionalização pré e intra carreira profissional, mostrou-se eficaz no 

desenvolvimento das competências pessoais sobre as temáticas. Desta maneira, os níveis 

de conhecimento próprio dos respondentes sobre o assunto, bem como, a relevância dos 

atributos analisados em seus resultados, foram plenamente satisfatórios ao desfecho 

adequado do estudo. 

Com tais dados, também ficou evidenciado que o aperfeiçoamento e aprimoramento 

dos acadêmicos e futuros profissionais atuantes da área administrativa levam às possíveis 

mudanças em seus ambientes organizacionais e, no tracejo de estratégias pessoais para 

momentos decisivos, como os de pós-formação e início de carreiras profissionais sólidas e 

bem arquitetadas, sendo a principal forma de contribuição do trabalho com o campo 

teórico/acadêmico destinado. 

Já no que se relacionou às limitações, é fato que o número de respondentes 

interferiu, de forma decisiva, na precisão da análise, uma vez que, quanto maior a 

amostragem submetida à análise, maior seriam os dados suscetíveis à análise de 

resultados. Também se ressalta a ausência de outros estudos de cunho quantitativo sobre 

os temas (coaching educacional e empresarial) afetam significativamente a qualidade total 

dos atributos avaliados (e seus resultados), uma vez que, conforme maiores os níveis de 

conhecimento dos respondentes sobre o tema (através de contatos anteriores com 

trabalhos similares), melhores e mais precisos se tornariam os trabalhos posteriores. 

Neste sentido, em estudos futuros, com respondentes já submetidos à processos de 

coaching (educacional ou empresarial), o debate e reflexão proposta pela pesquisa buscará 

ampliar e aprimorar a qualidade do conhecimento próprio e universal sobre a ferramenta 

em seara prática. Ocasião em que, para aqueles ainda não submetidos, a pesquisa intuirá 

à importância atual do assunto nas relações acadêmicas e profissionais com lentes práticas 

e amplas e, com mais abertura e credibilidade.  
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CONSULTORIA A DISTÂNCIA EM GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: ESTUDO 
TEÓRICO SOBRE O TEMA 

 
DISTANCE CONSULTANCY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: 

THEORETICAL STUDY ON THE THEME 
 

Breno Kenji Matsuda 
Ronaldo Toshiaki Oikawa 

 
RESUMO 
Diante das pressões tecnológicas impostas pelo mercado, as empresas precisam se conectar e buscar 
alternativas para a melhoria na gestão de processos, por meio de tecnologias on-line e mecanismos que 
forneçam dados e auxiliem na tomada de decisão. Assim este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão 
sistemática de literatura sobre consultoria em gestão de recursos humanos abordando ferramentas que 
auxiliem a coleta de dados, dada a escassez de estudos sobre o tema, e ser uma tendência no mercado. 
Desta forma, este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica. O estudo focado 
nos gaps teóricos e identificação de características apresentadas na prestação de serviço de consultoria 
virtual, tem como objetivo específico abordar ferramentas que auxiliem a coleta de dados e minimizar erros 
na tomada de decisão, outro elemento interessante a é a desmistificação de serviços prestados a distância. 
 
Palavras-Chave: Consultoria a Distância; Gestão de Recursos Humanos; Plataformas de Coleta de Dados. 
 
 
ABSTRACT 
Faced with the technological pressures imposed by the market, companies need to connect and seek 
alternatives for the improvement of process management, through online technologies and mechanisms that 
provide data and assist in decision making. The objective of this work is to carry out a systematic review of the 
literature on human resources management consulting, using tools that help data collection, due to the lack of 
studies on the subject, and to be a trend in the market. In this way, this work consists of a qualitative, descriptive 
and bibliographical research. The study focused on the theoretical gaps and identification of characteristics 
presented in the provision of virtual consulting service, has the specific objective to approach tools that help 
the data collection and minimize errors in decision making, another element is the demystification of services 
provided to distance. 
 
Keywords: distance consulting; Human resource Management; platforms for data collection. 
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1) INTRODUÇÃO 

No atual cenário brasileiro em que as empresas de gestão de recursos humanos 

passam por um lento crescimento econômico, há uma busca imediata e incessante por 

sobrevivência e lucro. Nesse contexto, o papel da consultoria on-line e a utilização de 

plataformas tecnológicas auxiliam e contribuem na redução do número de desempregados 

que atualmente é o ponto alto do mercado de trabalho (SILVEIRA, 2001). 

O presente trabalho retrata as características da consultoria on-line e ferramentas 

como plataforma na área de Gestão de Recursos Humanos (GRH) para auxiliar e minimizar 

erros, uma vez que se trata de uma atividade recente decorrente das pressões tecnológicas 

que as empresas vêm sofrendo, bem como a realidade de gestão nas organizações. 

Por tanto, é justificável que a consultoria on-line atribua vantagens de redução de 

custo e deslocamento, com preço acessível, comunicação em qualquer lugar e momento, 

disponibilização de relatórios em tempo real, através da informação concedida para melhor 

tomada de decisão rapidamente para o cliente (GALLON et al., 2017). 

As problemáticas no conteúdo do trabalho estão no estudo dos conceitos literários 

relacionado ao tema para compreender sua origem e funcionamento, contudo é identificado 

as reais tendências da prestação de serviço da consultoria virtual, na área de gestão de 

recursos humanos (GRH), proporcionando o melhor entendimento e solução na área de 

consultoria (GALLON et al., 2017). 

Trabalhando hipoteticamente com a circunstância, é possível identificar que a 

consultoria on-line é mais um recurso disponibilizado pela tecnologia e passa pela sua 

potencializarão no mercado. Mas sabemos que a mudança é importante e necessária para 

os profissionais, porém encontramos certas resistências, assim o ser humano acaba se 

adaptando ao decorrer do tempo e aceita essa mudança visando sempre melhorias na 

organização e valorização no mercado (SIMON; SIMON; MAGNONI, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar sobre consultoria à distância e 

caracterizar ferramentas que auxiliem no processo de gestão de recursos humanos. Tendo 

como proposta de objetivo específico: auxiliar e caracteriza sobre consultoria on-line e 

plataformas digitais em GRH fundamentada em base de dados da área; identificar as 

características dos estudos de acordo com os critérios pré-estabelecidos.  
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta etapa são apresentados os principais conceitos relevantes para o 

conhecimento, através do respaldo de autores que desenvolveram temas semelhantes para 

o apoio e suporte deste trabalho. 

 

2.1 Consultoria 

A origem da consultoria para Bond (1999, p.16) [...] “existe há séculos. Quando ainda 

existiam reis e rainhas, no qual precisava de opiniões especializadas sobre algum assunto, 

porem não tinham tempo necessário para conhecer o assunto”. 

No decorrer do tempo Silva et al. (2011), comenta que no século XX, a consultoria 

no Brasil permaneceu concentrada no Rio de Janeiro, expandindo-se apenas a partir da 

década de 1960, notadamente em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 

Grande do Sul, ainda neste século Martins e Pereira (2001) apresentou a teoria da 

administração científica e colocou em prática, elevando desempenho dos funcionários da 

indústria. 

Complementado por Alves, Dias e Monsores (2015), compreender que o mercado 

atual está em constante mudança, se faz necessário que as organizações estejam sempre 

atualizadas e abertas às mudanças para que seus produtos ou serviços não se tornem 

obsoletos. Assim a consultoria se torna um recurso fundamental para o mercado. 

No relato de Crocco e Guttmann (2017), é demonstra que os serviços de consultoria 

presencial possuem certas características que envolvem gastos com deslocamento do 

consultor, bem como tempo de realização do trabalho ou relatórios necessários. Por tanto 

o consultor entrará com recursos para minimizar o problema, detalhando todos os ocorridos 

identificando o obstáculo e a falha no desenvolvimento, tendo como função analisar, 

apresentar e especificar as sugestões a serem realizadas para uma boa contratação, 

conseguindo amparar os colaboradores na obtenção de bons resultados, almejando uma 

crescente melhoria. 

Segundo Jacintho (2004) compreender os problemas e procurar a melhor solução é 

de extrema importância, para atravessar as barreiras enfrentadas em seu desenvolvimento, 
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necessitando de especialistas para este fim, no entanto muitas vezes dependendo de 

conhecimentos internos da empresa, por exemplo recursos financeiros e outras áreas. 

Essa atitude, também é citado por Moura, (2004, p. 11) [...] “na qual o consultor 

resume a situação encontrada e as providências que julgam adequadas, relacionando as 

recomendações com o diagnóstico em que se apoiam”. 

De acordo com Nakazato e Ostroski (2016), uma das formas para a identificação do 

diagnóstico de problemas mais frequentes, é o diagrama de Pareto ou também conhecido 

como curva ABC, sucedendo a técnica de coleta de dados, separando em três partes que 

são classificados como A,B e C, assim utilizando essa informação é possível identificar a 

maior frequência do problema ocorrido. 

Segundo Curto Júnior (2011), outro recurso utilizado, é o Balanced Scorecard (BSC), 

tratado como ferramenta indicadora que apresenta certa relevância para organização, no 

sentido de controlar, planejar e acompanhar. Esse diagnóstico gera sinergia entre 

departamentos da empresa para o cumprimento do objetivo, que também é interessante 

para o elemento feedback, sugerindo pontos a serem corrigidos. 

O conceito BSC contempla o planejamento estratégico da empresa, sendo 

responsável pelas análises e implantações das medidas e objetivos estabelecidos. Uma 

vez aceito, implementado e com retornos positivos, é realizado o processo de comunicação 

do planejamento, passando para outros departamentos da empresa os indicadores que 

demonstre como cada responsáveis e envolvidos dos setores deverão seguir para melhorar 

o departamento e conseguintemente a empresa (SILVA; DIAS, 2011). 
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Figura 1: Elementos descritivos da BSC, referenciando a parte financeira, processamento 
interno, aprendizado/crescimento e cliente. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Conforme ilustração da figura 1 os indicadores do BSC, Storch, Nara e Storch (2004), 

demonstram a estratégia desse ciclo, com intuito de que todos os locais de processos sejam 

identificados e objetivados, conseguindo assim delinear metas e iniciativas. Por exemplo, o 

setor financeiro, que necessariamente deve sempre estar regular com suas obrigações e 

recebimentos, já o processamento interno envolve toda informação e realização interna, 

seja em prol de clientes ou funcionários, assim a próxima etapa é identificar o ponto que 

devemos sustentar para melhorar, com isso há o crescimento e consequentemente a 

empresa é valorizada através dos clientes que estão sempre satisfeitos e mantendo a 

competitividade do mercado. 

 

2.2 Recursos Humanos na Consultoria 

Segundo Gasparetto (2012, p. 35), [...] “em meados de 1980 e 1990 a crise era geral 

no Brasil, além do agravante da área de RH que ainda atuava em muitas empresas como 
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espectador de processo de planejamento estratégicos e sem grande participação”. Com 

essa falta de participação efetiva das empresas, as mesmas amargavam em muitas falhas 

nas execuções de processos, por esse motivo o departamento de RH inicia sua atuação 

como atuante da área, participando do processo de planejamento e fases decorrentes, na 

qual é apresentado total autonomia em sua tomada de decisão na empresa. 

De acordo com Silva et al. (2011), a Consultoria Interna de Recursos Humanos 

(CIRH) foi pioneira na participação deste início e tem sido a maneira encontrada para 

buscar mais agilidade nos processos de Gestão de Pessoas, visto o histórico da área, ou 

seja,  diante da visão fragmentada e departamental das organizações, demonstrando  a 

não caracterização direta do assunto pretendido, mas enfatizando a consultoria de RH na 

organização. 

Segundo Menezes, Ecard e Andrade (2007), a maioria das vezes os participantes 

sentem-se inseguros e ansiosos quando encaram um processo de mudança. Isso também 

se aplica ao processo de Consultoria Interna de Recursos Humanos e é previsível e natural. 

Por tanto o profissional consultor, que atua nesta área necessita estar preparado para 

quebrar esse sentimento por parte dos empresários e funcionários, de modo que transmita 

esta nova parceria. 

As diversas áreas que a consultoria pode atuar é a Gestão de Recursos Humanos 

(GRH) que, por sua vez, tem conquistado espaço ao adequar às novas tendências, como 

a utilização da Tecnologia da Informação (T.I.). Em vista disso, a transição dos profissionais 

na área de RH para atuação em consultoria, acontece devido a mudança de postura na 

organização que busca desempenho crescente, através da competência e especialização 

do consultor (GIRARDI et al., 2009). 

Já para Maia, (2003) o consultor de RH trabalha com o método inicial de diagnóstico 

e procedimento para entender a real necessidade da empresa, após a sua análise e 

construção de linha de raciocínio, é construída uma possível solução culminando em uma 

conclusão. 

Para realizar esse diagnóstico uma ferramenta bastante utilizada é a  analise de 

SWOT, relatada por Maia, (2003), que demonstra quatro pontos, I) parte interna da 

empresa, II) pontos fortes e fracos,  III)  fatores externos e IV) características que tragam 

oportunidade para a empresa.  
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De acordo com Maia (2003), esses itens demonstram importâncias relevantes para 

a criação e base de um planejamento estratégico, análise de cenário e também para gestão 

de RH sugere a identificação de pontos críticos, que demandam investimento de melhorias 

ou mesmo contenção de investimento, sejam elas interna ou externa. 

Outro relato interessante dos autores Izidoro, Cardoso e Oliveira, (2017), é que 

enfatizam a importância da analise SWOT, método na qual atribui os pontos a serem 

melhorados não deixando de ressaltar os pontos positivos, tal ferramenta enfatiza com certa 

importância o levantamento de informações da empresa para uma correta tomada de 

decisão diante dos cenários apresentados ao consultor. 

Já na visão de Curto Júnior (2011), o método Kaizen na consultoria de GRH, de 

origem japonesa traz benefícios no quesito levantamento de dados para desenvolver a 

empresa, de modo a tomar ações que previna possíveis problemas futuros e resoluções  

que venham a prejudicar o crescimento da empresa. 

 
2.3 Utilizações da Tecnologia 
 

No âmbito tecnológico, é possível citar como aliada da consultoria virtual a 

divulgação feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). Que de acordo com Antonioli (2010), demonstra o grande número de empresas 

conectadas, sendo que 97% das empresas já utilizam algum meio de comunicação via 

Internet, tais recursos utilizados virtualmente são totalmente favoráveis para consultoria on-

line, que vem para suprir certas limitações que a consultoria presencial apresenta.  

Segundo Toledo e Loures (2006), o sucesso das empresas virtuais a princípio se 

tornou algo inovador, onde atualmente no cenário organizacional a evolução, apresenta-se 

de forma gradativa, contribuindo para redução de custos, aumento da competitividade e 

sustento do negócio com o auxilio do serviço on-line. 

Diante do tema de consultoria virtual, é enfatizado como algo moderno no atual 

cenário empresarial, porem demonstra-se com baixa adequação e utilidade no uso das 

práticas online. Desde início da era tecnológica Mattos (1978) relata como sendo a 

“revolução da informática, iniciada no após-guerra, propiciando um aumento da capacidade 

do cérebro”.    
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De acordo com Mattos (1978) a tecnologia, proporciona aumento intelectual do ser 

humano e facilita suas rotinas, seja elas através de processamento de dados simultâneos, 

como para uma melhor tomada de decisão ou mesmo para contribuir na melhora da 

qualidade nos resultados. 

Para Gonçalves (1994), os efeitos das novas tecnologias que ocasionam mudanças 

no comportamento das organizações, perante todos estes aspectos é necessária por parte 

da empresa a adaptação de uma nova tendência de serviço que vem para radicalizar de tal 

maneira, que pode alterar a visão e contexto do problema, buscando resultados 

significativos para os empreendimentos, gerando assim impactos expressivos e melhoria 

sem precedentes. 

A ferramenta de comunicação é citada por Dornelles (2001), podendo ser utilizada 

com várias pessoas em tempo real, o CHAT (mensagens instantâneas), permite a 

comunicação em qualquer lugar e momento. Diante desse relato compreende-se a 

facilidade de diálogo entre cliente e consultor, de modo que não necessite ter este encontro 

presencial, minimizando ou quase eliminando as despesas e o tempo gasto do trajeto. 

Os autores Peixoto e Souza (2005) convergem para um ponto importante, que tendo 

em vista a rapidez e o alcance das mudanças ligadas à Era Digital, a consultoria 

organizacional torna-se uma das poucas alternativas para que as empresas possam 

acompanhar de forma contínua, eficiente e eficaz. 

 Com isso o autor coloca a consultoria como ponto primordial para a vida ativa 

empresarial no mundo tecnológico, que tanto altera simultaneamente os processos e 

cultura empresarial, como o posicionamento do consultor que esta acompanhando a 

evolução positiva e competitiva da vida e bem estar da empresa. 

Macedo et al. (2015), engloba a gestão e desenvolvimento estratégico da 

organização utilizando o “Business Model Canvas”, que acaba não sendo fundamentada 

pela consultoria GRH on-line, porem a sua funcionalidade é levada em consideração devido 

a demonstração de um mapa virtual da empresa, caracterizando o segmento da atividade, 

público-alvo e patrimônio da empresa, facilitando assim ao consultor a identificação e 

demonstração dos pontos críticos da empresa, como por exemplo a infraestrutura e 

viabilidade financeira, utilizando-se de previsões de recursos, previsões de demanda e 

retorno financeiro.  
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Outra ferramenta citada por Curto Júnior (2011), é o método de workflow que ressalta 

a importância de um bom funcionamento deste recurso, pois o compartilhamento de 

informação e conhecimento técnico auxilia no melhor atendimento de seus clientes e 

profissionais, além de proporcionar a redução do papel (less paper). 

O conceito workflow já tratava a consultoria virtual como possibilidade de 

implantação e colaboração utilizando o conceito síncrono e assíncrono. Sendo que, 

síncrona é a participação de mais de dois colaboradores empenhando seu trabalho em 

tempo real no mesmo local ou diferente, por exemplo, videoconferências e mensagens 

instantâneas (chat). Já a assíncrona retrata que os colaboradores trabalhem em momentos 

diferentes, com e-mail, fóruns de discussões, colocados com workflow (fluxo de trabalho) e 

sistema de gerenciamento de conteúdo (TOZZI, 2005). 

 

3) MATERIAL E METÓDOS 

  

Para elaboração deste estudo foi utilizado o método de pesquisa básica, que através 

dela identificou a realidade e a necessidade do trabalho proposto, compreendendo a 

importância das ferramentas e do serviço prestado na consultoria on-line de GRH, que é 

apresentado como um cenário promissor. 

Os autores Jacintho (2004) e Monsore (2015) comentam que a empresa procura a 

consultoria quando necessita resolver um problema ou como desenvolver melhorias. 

Perante esta necessidade e de acordo com os artigos analisados, muitas vezes as 

empresas  utilizam-se da consultoria on-line, dessa forma, foi identificado o conceito e seu 

desenvolvimento on-line. 

De acordo com MOURA (2004, p. 11), foi pesquisado ferramentas utilizadas na 

consultoria para cumprimento destes objetivos, relatórios e resultados esperados. Através 

da ilustração da figura 2, segue o fluxograma lógico do método. 
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FIGURA 2: Ciclo de utilização das ferramentas, que tenta retirar os gaps do processo de 
contratação e adequação do novo funcionário. 
 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Desde o inicio é necessário que a prestadora de serviço (consultoria) saiba qual o 

segmento da empresa para entregar o melhor resultado, por isso a utilização do Business 

Model Canvas ilustra o mapa virtual da empresa de forma interna e externa, apresentando 

sua estrutura, viabilidade financeira e recursos. O plano de negócio, facilita a análise do 

levantamento das melhores informações para a tomada de decisão. 

O Balanced Scorecard (BSC) é um parceiro primordial para este plano, pois de 

acordo com Curto Júnior (2011), Silva e Dias (2011), esse método tende a ser um indicador 

de desempenho da empresa, mas também pode ser utilizado para a função de administrar 

este processo de planejamento, organização e controle, de forma objetiva e 

departamentalizada, dito em outras palavras, cada setor tem suas devidas obrigações. 

Outro elemento interessante é o feedback, que auxilia a implantação da consultoria.  

Uma vez aplicado o Model Canvas e BSC, a analise de SWOT entra na sequencia 

para analisar os pontos fortes e fracos, porem os elementos de bom resultado devem ser 

mantidos, esse método identifica os riscos e oportunidades para o desenvolvimento da 
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empresa. 

De acordo com Curto Júnior (2011), o método Kaizen pode ser sugerido para  

prevenir possíveis erros futuros e contribui para resoluções, almejando o bom resultado. 

Muitas vezes o consultor se depara com uma empresa que possui muitos problemas, por 

isso é sugerido que o diagrama de pareto seja colocado em pratica para pulverizar e separar 

os problemas mais frequentes, facilitando a visualização das prioridades e dificuldades que 

a empresa enfrenta.  

O diagrama de pareto é ilustrado por gráficos de colunas, na qual se analisa o maior 

número de ocorrência, como também o menor. Segundo Fonseca et al., (2016) essa 

visualização facilita a identificação do problema e consequentemente auxilia na forma de 

atuação e solução da situação exposta. 

A comunicação entre as partes (consultor e empresa consultada), é realizado via 

chat em tempo real, que de acordo com Dornelles (2001), é utilizado com certa frequência 

por ser ágil e proveitosa. Utilizando-se de outras ferramentas, o workflow atua de forma 

síncrona ou assíncrona, auxiliando a velocidade do fluxo de trabalho (TOZZI, 2005). 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme estudado sobre consultoria GRH a distância, foi possível identificar uma 

oportunidade na prestação de serviço, na qual é utilizado a analise de Swot para identificar 

os possíveis pontos positivos e negativos do tema. 

Figura 3: Análise de Swot para identificação de pontos fortes e fracos do tema. 

ANÁLISE SWOT 
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Eliminação de alguns 

custos da consultoria 

presencial.   

  

 

Pouco artigo sobre 

consultoria on-line 

FRAQUEZA   AMEAÇAS 

Pouca escrita sobre tema Consultoria presencial 

Unificação de indicadores Aceitação no negócio. 

          

          

              

 

Durante o processo de estudo foi analisado diversos indicadores como diagrama de 

pareto, balanced scorecard, análise de swot, método kaizen, ferramentas como chat, 

business model Canvas e dentro do modo on-line a eficiência do workflow. (Todas (as 

ferramentas se apresentam de forma interessante nos quesitos: I) redução de custo, II) 

melhoria na logística de identificação e solução do problema, III)  redução no tempo de 

atendimento. 

Devido a essas características elencadas, e apesar de não ser algo inovador a 

consultoria a distância vem sendo cada vez mais utilizada nos ambientes organizacionais,  

pois a tecnologia auxilia de forma rápida e eficaz os pontos em dificuldade melhorando a 

qualidade da contratação, além de melhorar o remanejamento de funções. 

Para a análise de desempenho da pesquisa foi realizado o levantamento de 

indicadores realizados na consultoria presencial e sobre o respectivo serviço, para indicar 

tais sugestões.  

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a pesquisa realizada é apresentado o escasso material de estudo. 

Porem foi apontado indicadores satisfatórios dentro da consultoria, onde a prestação de 

serviço à distância, é uma realidade e com o auxílio de ferramentas como Model Canvas, 

BSC, SWOT, diagrama de pareto, kaizen e meios de comunicação como workflow, são 

possíveis trabalhar e oferecer o serviço de qualidade. 
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COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA: REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA 
EM PERIÓDICOS NACIONAIS DE 2009 A 2018 

 
UNIVERSITY-COMPANY COOPERATION: INTEGRATIONAL SYSTEMATIC REVIEW 

IN NATIONAL NEWSPAPERS FROM 2009 TO 2018 
 

Ana Gabriela Caffarena Gazzetta 
Erika Mayumi Kato Cruz 

 
RESUMO 
A cooperação entre universidades e empresas possui o poder de gerar transformação cultural e social dentro 
de seu país, além de incentivar o seu desenvolvimento econômico. E mesmo que ainda haja uma percepção 
clara de missões distintas entre esses polos, este artigo se apresenta com a função de permear um fio 
condutor para a melhor compreensão desse fenômeno de transição, no qual as sociedades do conhecimento 
se sobressaem às anteriormente valorizadas sociedades industriais. Sob diferentes perspectivas as 
universidades exercem uma função de “ponte”, como sendo um dos principais caminhos de união entre 
organizações e colaboradores, e ao que tudo indica, a cooperação constitui uma das principais maneiras de 
se criar um sistema sustentável e durável na geração do conhecimento. Mediante um propósito de 
compreensão dessas relações perante os setores presentes na sociedade, é possível verificar e compreender 
as mudanças ocorridas nos padrões tradicionais de gerenciamento das empresas, que cada vez mais abrem 
suas portas para as universidades. Nesse contexto, os interesses e necessidades de ambos os atores se 
tornam diretamente proporcionais, intensificando a busca pelo conhecimento e competitividade de mercado. 
Para tanto, o presente artigo se justifica ao buscar analisar, por meio de uma revisão sistemática integrativa, 
os principais aspectos que regem a aproximação entre universidades e empresas, de modo a compreender 
como ocorre tal relação, bem como suas principais características, além de pontuar novos caminhos a serem 
seguidos, pois dessa maneira, será possível almejar novas relações de cooperação entre universidades e 
empresas tornando-as cada vez mais valorizadas e necessárias.  
 
Palavras-chave: Cooperação Universidade-Empresa; Revisão Sistemática Integrativa; Parcerias 
Interorganizacionais. 
 
 
ABSTRACT 
Cooperation between universities and companies has the power to generate cultural and social transformation 
within their country, as well as encouraging their economic development. And even though there is still a clear 
perception of distinct missions between these poles, this article presents itself with the aim of permeating a 
thread for a better understanding of this phenomenon of transition, where knowledge societies stand out for 
the previously valued industrial societies. From a different perspective, universities play a "bridge" role, as one 
of the main paths of union between organizations and employees, and it seems that cooperation is one of the 
main ways to create a sustainable and knowledge. Through a purpose of understanding these relationships 
with the sectors present in society, it is possible to verify and understand the changes that have taken place 
in the traditional patterns of business management, increasingly opening their doors to universities. In this 
context, the interests and needs of both actors become directly proportional, intensifying the search for 
knowledge and market competitiveness. In order to do so, the present article is justified when seeking to 
analyze, through a systematic integrative review, the main aspects that govern the approximation between 
universities and companies, in order to understand how this relationship occurs, as well as its main 
characteristics, besides punctuating new paths to be followed, because in this way, it will be possible to seek 
new relations of cooperation between universities and companies making them increasingly valued and 
necessary. 
 
Keywords: University-Company Cooperation: Integrative Systematic Review; Interorganizational 
Partnerships. 
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1) INTRODUÇÃO 

Considerando diversas mudanças econômicas e políticas ocorridas nas últimas 

décadas e que transformaram as relações entre universidades e empresas, foi possível 

presenciar uma maior aproximação entre estes atores. Tal aproximação, se tornou uma 

alternativa competitiva para ambos, apesar da natureza antagônica entre esses polos.   

Sob o rótulo das empresas, Plonski (1999) as define como toda pessoa jurídica, 

podendo também constituir-se pessoa física ou empresa informal. Já, sob o manto das 

universidades, o autor as define como uma variedade de entidades de ensino e/ou 

pesquisa, empresas juniores e, até mesmo docentes, que realizam consultorias individuais. 

Para o autor, essa multiplicidade de agentes distintos que se abriga sob os nomes 

“empresa” e “universidade” podem estabelecer interações variadas em conteúdo, forma e 

estrutura. 

A Cooperação Universidade-Empresa (UE), assim, se apresenta de forma 

promissora no que tange a transformação social e econômica, pois tem assumido um 

compromisso perante a sociedade fazendo com que as possibilidades de interação entre 

esses polos sejam diretamente proporcionais às necessidades da sociedade, ou seja, 

aumenta-se as chances de interação entre universidades e empresas na medida em que 

se aumenta as necessidades de desenvolvimento da própria sociedade. Desse modo, a 

cooperação é vista como um jogo de interesses positivo (LIMA; FIALHO, 2001) ao ponto de 

que ambas buscam vantagens nessa relação. 

Nota-se que a Cooperação Universidade-Empresa pode ocorrer de diversas formas, 

seja com interações pontuais ou de longo prazo, dependendo do nível de maturidade e 

interesse dos envolvidos. Via de regra, tem sido as empresas as primeiras a baterem nas 

portas das instituições de ensino (LIMA; FIALHO, 2001), apresentando suas necessidades 

e propondo desafios, de modo que na perspectiva do fomento dessa relação o meio 

acadêmico possui mecanismos internos que facilitam essa capacidade de atender as 

expectativas das organizações e promover de forma eficiente tal aproximação.  

Porto (2002) acredita que não existem formas de doação de conhecimento ou 

assistência pura e simplesmente, o que existe é uma troca entre o mercado e as instituições 

de conhecimento, de modo que tal relação assume uma estrutura organizacional em que 
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as universidades são detentoras das principais fontes de conhecimento e capacitação de 

profissionais, e as empresas geradoras de oportunidades corporativas e transformações 

sociais.  

Sbragia (2006) apresenta como fatores determinantes à cooperação, no que tange 

os interesses das organizações: acesso a recursos humanos qualificados, acesso precoce 

a resultados de pesquisas, solução de problemas específicos e necessidade em aumentar 

a competitividade. Já como vantagens no que diz respeito às universidades tem-se: 

obtenção de novos recursos para pesquisas, aumento da relevância das pesquisas, 

possibilidade de empregos aos graduandos, futuros contratos de consultorias e em alguns 

casos até incentivos financeiros.   

Entretanto, cabe ressaltar ainda que apesar dos esforços realizados no sentido de 

desenvolver e melhorar essa relação entre empresas e universidades é possível verificar 

divergências nos seus interesses e objetivos. Nesse sentido, deve-se considerar a quebra 

de tais barreiras para que seja possível vislumbrar novos meios para essa relação, 

promover e desenvolver a ciência realizada dentro das universidades e a tecnologia 

necessária empregada nas organizações. 

Não há como se negar que as universidades exercem função primordial com efeito 

“ponte” para colaboradores e empresas, de modo que a cooperação UE cria um sistema 

sustentável e durável em uma economia baseada na geração do conhecimento. A relação 

promovida pela cooperação entre universidades e empresas não significam apenas meios 

de troca, trata-se de um processo de transformação que objetiva o crescimento da base de 

conhecimento desses polos (SEGATTO, 2002).  

Segundo Fischmann e Cunha (2003), a cooperação UE tem se destacado no 

contexto econômico porque as universidades passaram a buscar uma nova definição do 

papel que ocupam na sociedade, na mesma proporção em que as empresas buscam novas 

alternativas competitivas que assegurem sua permanência no mercado. Além disso, para 

Cruz (2012), tal relação de cooperação se justifica e se destaca pelo simples fato de 

representar um diferencial na formação dos acadêmicos. 

Plonski (1992, p. 3) enfatiza que as cooperações entre universidades e empresas 

estão inseridas num contexto interinstitucional de natureza distinta, o que dessa maneira 
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permite que as relações possuam um papel cultural significativo que contribuam para o 

desenvolvimento econômico do país.  

Em princípio, os interesses das organizações estão em gerar riqueza imediata como 

forma de atender sua função social e interesse dos proprietários, por outro lado, as 

universidades buscam desenvolver o conhecimento como ciência e aplicá-lo a 

necessidades sociais (SEGATTO, 1996). O que não se deve deixar de lado é a existência 

de um aprendizado mutuo entre as partes (PLONSKI, 1999). 

Dessa maneira, tornou-se importante incentivar e desenvolver novas formas de 

relação, para que certas divergências fossem minimizadas com o desenvolvimento de um 

relacionamento mais estreito e produtivo entre universidade e empresa. Diante desse 

contexto, fez-se necessário estudar os mecanismos existentes e fatores determinantes 

para a relação de cooperação universidade-empresa, de modo a melhor compreender esse 

arranjo, bem como as formas de interação possíveis em termos de importância atribuída e 

seus níveis de cooperação, já que um número expressivo de artigos existentes na literatura 

permearam fortes indícios da relevante relação entre eles, seja para o meio social, 

corporativo ou educacional.  

Dessa forma e tomando por base a necessidade de aprofundamento do tema em 

estudo, coloca-se em questão o objetivo geral dessa pesquisa ter realizado um 

levantamento sobre o estado da arte das publicações nacionais sobre cooperações U-E 

compreendendo os anos de 2009 até 2018. Para tanto, foi-se compreendido também entre 

os objetivos específicos a elaboração de um protocolo de pesquisa para levantamento 

bibliográfico, assim como sua validação, ocorrendo inclusive, o levantamento dos principais 

periódicos nacionais com as classificações entre A1 até B2 que tratem do tema e por fim, 

uma análise de como ocorre a relação entre empresas e universidades no contexto atual. 

 

2) MÉTODOS 

 
Haja vista aos objetivos deste estudo, caracterizado pelo mapeamento das 

publicações relevantes envolto do tema cooperação universidade-empresa, compreende 

em si o desenvolvimento de uma revisão sistemática integrativa. Consistindo basicamente 
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em reunir e sintetizar todo conhecimento já produzido a fim de possibilitar uma 

compreensão abrangente do tema em destaque. 

A metodologia dessa revisão sistemática integrativa envolveu a organização e a 

discussão desse determinado assunto em pesquisa, ou seja, reuniu-se de forma 

sistemática todos os conteúdos científicos já produzidos a respeito dela evidenciando seu 

potencial em transformá-lo em uma nova ciência. Além disso, foi considerado inclusive o 

desenvolvimento dele mediante uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica. 

Diante disso, para esse estudo em questão foi considerando seis etapas 

recomendadas, que são elas:  

1. Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa;  

2. Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão;  

3. Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados;  

4. Categorização dos estudos selecionados;  

5. Analise e interpretação dos resultados e  

6. Apresentação da revisão / síntese do conhecimento. 

 

Figura 1: Fluxograma dos critérios de seleção do estudo. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Para tanto, a etapa de identificação seguiu critérios (Figura 1) individuais que 

garantissem o rigor cientifico necessário. A seleção dos artigos fora baseada em uma 

amostra da base de dados da plataforma SCIELO. Assim como, foram utilizados também 

a seleção dos descritores com os termos, “Cooperação”, “Relação” e “Interação” em relação 

ao termo “Universidade-Empresa”. 

Já os critérios de inclusão adotados foram: os de artigos publicados em língua 

portuguesa; disponibilizados na plataforma SCIELO; publicados entre os anos de 2009 e 

2018; possuírem em seus títulos os termos: “cooperação” / “cooperações”, “interação” / 

“interações”, “relação” / “relações” em congruência ao termo “universidade-empresa”; e por 

fim, estarem publicados em revistas compreendidas entre as classificações A1 até B2. 

A etapa de seleção e categorização foi realizada para que os dados referentes a 

cada estudo encontrado fossem organizados, filtrados e traduzidos, para que então na fase 

de análise e interpretação desses artigos, fosse realizado uma leitura genuína para 

Periódicos 
Scielo

•Levantamento das Publicações a partir dos descritores

23
•Aplicação do criério: constar os termos "Universidade-
empresa" e "Cooperação", "Cooperações"ou "Interação",
"Interações" ou "Relação", "Relações" no titulo

14
•Aplicação do critério: Publicações em revistas
com as Classificações A1 até B2, segundo
avaliações do WebQualis

9 • Amostra Final 
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apreciação qualitativa dessas informações considerando o objetivo do estudo, a abordagem 

realizada, a referência completa e o modelo em análise. 

Por fim, os resultados são apresentados mediante uma descritiva com apresentação 

de dados congruentes a análise do conteúdo do material em questão. 

 
3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante das análises realizadas, a finalidade dessa seção será divulgar os resultados 

obtidos.  

Inicialmente foram observados apontamentos em relação aos métodos utilizados, 

onde a predominância fora dos artigos qualitativos, adotados em sete dos nove 

considerados. O que em congruência com o foco da pesquisa no tocante ao comportamento 

das relações se torna coerente, ao mesmo tempo que o registro dos artigos quantitativos 

se justificaram por apresentarem uma análise documental das interações ocorridas entre 

os setores e uma no método survey. Foi percebido inclusive, a aplicação do método estudo 

de caso em todos os artigos, dentre eles três considerando casos únicos e os demais casos 

múltiplos.  
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Quadro 1: Principais aspectos dos artigos selecionados. 

Titulo FATORES CRÍTICOS DA 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO ENTRE 

UNIVERSIDADE E 

EMPRESA (U-E) 

INTERAÇÕES 

UNIVERSIDADE-EMPRESA 

E A INFLUÊNCIA DAS 

CARACTERÍSTICAS DOS 

GRUPOS DE PESQUISA 

ACADÊMICOS 

EFEITOS DA QUALIDADE 

DA PESQUISA 

ACADÊMICA SOBRE A 

DISTÂNCIA GEOGRÁFICA 

DAS INTERAÇÕES 

UNIVERSIDADE-EMPRESA 

GESTÃO DA INTERAÇÃO 

UNIVERSIDADE-

EMPRESA: O CASO 

PUCRS 

UMA ANALISE DA 

INFLUENCIA DA 

COOPERAÇÃO 

UNIVERSIDADE-EMPRESA 

SOBRE A INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA  

Objetivo Identificar os fatores críticos 

para a transferência de 

conhecimento e analisar a 

influência desses polos 

durante o processo. 

Avaliar como e de que 

maneira é influenciado a 

relação entre as empresas e 

o tamanho dos grupos de 

pesquisa 

Examinar como as 

distancias geográficas 

podem ser determinantes 

para as relações de acordo 

com os interesses das 

empresas levando em 

consideração pontos como a 

qualidade dos grupos de 

estudo. 

Analisar as estratégias que a 

universidade privada deve 

desenvolver para manter 

relações com os outros 

setores a fim de se manter 

como protagonista frente a 

inovação e ao 

empreendedorismo. 

Descobrir como a 

cooperação com as 

universidades poderia ser 

determinante no processo de 

inovação das pequenas 

empresas, além de examinar 

como as divergências entre 

eles podem ser sanadas a 

partir da existência de um 

relacionamento entre eles. 

Metodologia Pesquisa Qualitativa. Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Qualitativa. Pesquisa Qualitativa. 

Contribuição Teórica  
Apontou como fatores 

críticos da transferência do 

conhecimento o know-how 

dos professores assim como 

a motivação deles em 

contribuir, e elucidou a 

importância de um bom 

relacionamento entre as 

universidades e as 

empresas. 

Comprovaram que a 

qualidade que os grupos de 

pesquisas obtêm é 

determinante para que as 

empresas se interessem no 

processo de interação, ou 

seja, a qualidade é crucial 

para o estimulo às 

interações. 

Demonstraram que a 

proximidade geográfica 

entre empresa e 

universidade tem natureza 

diversa, pois quando a 

questão é de grande valia 

não se medem esforços para 

a relação. É determinante a 

qualidade dos grupos de 

pesquisa para que ocorra a 

relação.   

Apresentou como 

determinante a diretriz 

aplicada pela instituição na 

tentativa de reduzir 

diferenças, atrair novos 

talentos, incentivar a 

inovação e se manter como 

estrutura de apoio para as 

empresas.  

Apresentaram um 

agrupamento de 

informações que em paralelo 

com a teoria comprovaram 

os motivos que permeiam a 

relação entre universidades 

e empresas. Apontaram os 

determinantes da relação 

desde a formação das 

empresas, a diferença de 

mentalidade e a 
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condicionante “tempo” como 

fator impeditivo frente a 

inovação.  

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Quadro 1: Principais aspectos dos artigos selecionados. (“Continuação”) 

Titulo A INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-

EMPRESA NA SIDERURGIA DE 

MINAS GERAIS 

ESPAÇO INTERATIVO: MODELO 

DE RELAÇÃO UNIVERSIDADE 

EMPRESA BASEADA EM 

COMUNIDADES DE PRATICA 

GESTÃO DA COOPERAÇÃO 

EMPRESA UNIVERSIDADE: O 

CASO DE UMA MULTINACIONAL 

BRASILEIRA 

PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

EM COOPERAÇÕES 

TECNOLÓGICAS UNIVERSIDADE-

EMPRESA: ESTUDOS DE CASO EM 

UNIVERSIDADES FEDERAIS DO 

PARANA 

Objetivo Representar a partir de um contexto 

histórico a união do setor produtivo 

no fomento da relação com as 

universidades. 

Apresentar a síntese de um projeto 

desenvolvido para a relação entre 

universidades e empresas mediante 

um ambiente virtual e presencial 

para a difusão da ciência.  

Analisar como uma multinacional 

brasileira faz para gerenciar suas 

fontes externas de tecnologia a partir 

da cooperação com universidades e 

institutos de pesquisa. 

Caracterizar os diversos aspectos que 

permeiam o processo de comunicação 

tecnológica durante as fases da 

cooperação.  

Metodologia Pesquisa Qualitativa. Pesquisa Qualitativa. Pesquisa Qualitativa. Pesquisa Qualitativa. 

Contribuição Teórica  O fluxo informacional se torna 

determinante para o sucesso da 

relação entre as universidades e as 

siderurgias desse Estado por serem 

um fator potencializado pelo 

contexto histórico. No contexto das 

relações foi criado a capacitação 

necessária para o desenvolvimento 

industrial e tecnológico que hoje 

fazem parte. 

A percepção de receptividade entre 

os polos para atividades práticas 

apesar de ainda existir poucos 

recursos que facilitem essa união. 

Apresentou a aceitação e o 

entendimento de que todas as 

formas que objetivam encurtar a 

distância entre universidades e 

empresas devem ser respeitadas 

para que haja o estimulo de novas 

práticas.  

O modelo formal de gerenciamento 

da cooperação da multinacional com 

a padronização de onze práticas 

administrativas no processo de 

desenvolvimento dos projetos de 

cooperação. A interação entre os 

polos não se apresenta como 

formula magica, porém é possível 

compatibilizar os interesses e 

enfrentar a realidade pois trata-se de 

um grande propulsor de 

competitividade que merece 

atenção. 

Identificou que no decorrer das fases 

analisadas pelo projeto ocorreu 

mensagens especificas que trouxeram 

benefícios para os dois lados da 

relação. 

Com um acordo cooperativo é 

possível alcançar os objetivos 

pretendidos  

Nos casos avaliados enxergou-se as 

mensagens transmitidas durante a 

relação na troca de informação, assim 
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como as formas de melhorar essa 

comunicação. 

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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As pesquisas retratam a presença quase que única das instituições públicas, sejam 

elas promovendo ou coordenando as interações com as empresas. E no que tange a 

presença das instituições privadas, foi observado apenas uma instituição no foco dessa 

pesquisa, a PUC-RS (FERREIRA, SORIA, CLOSS, 2012). O pesquisador com maior 

número de publicação, foi Garcia (USP), com dois artigos o que representa ao mesmo 

tempo um vasto campo a ser desbravado, assim como o direcionamento dessa pesquisa. 

No tocante as revistas, esse número se mantém, onde apenas a RAC se distância das 

demais com suas publicações. 

Apesar do número ainda limitado de publicações e um tema passível de novos 

estudos, foi possível verificar reiterados quesitos no tocante aos facilitadores e aos 

impeditivos dessa relação entre U-E. As fases de desenvolvimento das cooperações se 

desenham partindo da predisposição de cooperar, negociação e comprometimento, 

cooperação efetiva e por fim colhe-se os resultados obtidos (CRUZ; SEGATTO, 2009; 

COSTA; PORTO; FELDHAUS, 2010).    

Dessa forma, pela ótica positiva das relações entre U-E cabe considerar inicialmente 

a qualidade da vizinhança (COSTA; PORTO; FELDHAUS, 2010) a fim de buscar, 

desenvolver e reter vantagem competitiva daqueles que já estão próximos. Paralelamente, 

ao quesito vizinhança, a presença de capital intelectual de ponta em universidades também 

se torna um diferencial pelo qual as organizações são atraídas buscando acesso 

privilegiado (GARCIA, 2014). Entretanto, não cabe dizer que as necessidades em menor 

grau de dificuldade sejam descartadas, o que se observou inclusive foi que as interações 

com relevância menor caminharam para uma maior quantidade de interações (LAUSEN, 

2011 apud GARCIA, 2014). Vale ressaltar, que para cada interação há um tipo de interesse 

envolvido, sejam eles de alto ou baixo grau de dificuldade. E as relações podem e devem 

ocorrer em todos os casos, assim como verificado nesse estudo. 

A Segunda Revolução Acadêmica como foi citado (FERREIRA; SORIA; CLOSS, 

2012) concebe o termo universidade empreendedora e traz à tona mudanças significativas 

ao atendimento das instituições de ensino para com as organizações na busca por 

interações externas, ao ponto que precisam ser gerenciadas de maneira correta criando, 

promovendo e coordenando as interações, para que meios de comercialização possam 

gerar a motivação interações com ganhos significativos para ambos os lados. De acordo 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

com os estudos considerados, há uma consciência de que as universidades devem 

considerar meios de se adaptarem as necessidades das organizações para assim aumentar 

o fluxo de interação. O clima empreendedor dos projetos das universidades gera impacto 

significativo nessa relação e permite que sejam vistos com um olhar mais profissional.  

A confiança, a percepção de objetivos mútuos, a integração da cultura, a busca de 

melhoria em fatores externos, as articulações para novos projetos e o incremento da 

competitividade industrial (GARCIA, 2014; DINIZ; CRUZ; CORREA, 2018; CRUZ; 

SEGATTO, 2019) são observadas como facilitadores primordiais para que ocorra a relação 

de cooperação U-E. Da mesma maneira que, o sigilo de informações, os prazos, a 

autonomia, os conflitos, os ruídos na integração das equipes são dificuldades (BENEDETTI, 

TORKOMIAN, 2011) encontradas pelos dois polos no momento da cooperação. 

Outros posicionamentos negativos se dão na dificuldade que as universidades 

encontram em conseguir aplicar de fato o conhecimento produzido nas organizações 

(IPIRANGA; FREITAS; PAIVA, 2010; ARAUJO, 2017 apud DINIZ; CRUZ; CORREA, 2018) 

assim como na visão das organizações, fatores impeditivos dessa relação se dão no quesito 

“tempo”, onde o mercado em constante mutação exige das empresas ações inteligentes 

em um espaço curto de tempo, ou seja, precisam tomar atitudes imediatas para se 

manterem no mercado, entretanto as pesquisas cientificas demandam uma perspectiva de 

médio e longo prazo (DINIZ; CRUZ; CORREA, 2018). As universidades salientam ainda, 

que por falta de incentivos grande parte das pesquisas não chegam até as empresas 

(BENEDETTI, TORKOMIAN, 2011).  

Entretanto, na contramão dessas dificuldades, foi possível verificar que apenas um 

dos estudos que se predispôs a desenvolver condicionantes regionais para que haja uma 

relação de interdependência U-E, ocorrida no Estado de Minas Gerais (SANTOS; DINIZ, 

2013). O que diante de tantos apontamentos sejam eles positivos ou negativos pode 

mostrar um novo caminho a ser seguido e então adicionar um novo integrante, o Governo. 

A exemplo do caso supracitado, o desenvolvimento regional se deu com o 

comprometimento do Governo em se fazer elo de ligação e incentivo onde universidades e 

empresas buscando um melhor desempenho se uniram e encontraram vantagens ainda 

maiores. Porém, ainda carece de práticas e incentivos que fomentem essa relação. 
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Diante do estudo em questão, foram verificados os fatores geradores da cooperação 

universidade-empresa, os meios em que esses polos se descobrem para que se 

transformem em aliados, os fatores motivadores que aproximam esses polos, assim como 

as barreiras que dificultam o trabalho em conjunto. Assim como diante da variedade de 

fatores que resultam na aproximação ou distanciamento desses dois elementos, deve-se 

considerar como fator decisivo a união deles como condicionantes para transformação 

econômica e social no contexto brasileiro assim como contribuir para a consolidação desse 

corpo teórico. 

 
4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por finalidade a revisão das pesquisas presentes na literatura 

brasileira no contexto da cooperação que existe entre universidades e empresas afim de 

possibilitar uma maior compreensão, aceitação e incentivo sobre tal conduta. Permitiu-se 

ainda abordar os impeditivos e os facilitadores dessa relação, assim como as melhorias e 

possibilidades para que haja maior constância na relação entre ambas as partes. Foi 

preciso elucidar as problemáticas atuais para que assim exista a possibilidade de novos 

debates e a partir de uma melhor compreensão desse tema surjam novas maneiras de se 

realizar transformações culturais, sociais e econômicas necessárias no cenário brasileiro 

atual.   

As principais lacunas encontradas se deram na presença mínima das instituições 

privadas, onde se revelou um vasto caminho a ser percorrido devido a sua presença maciça 

na atualidade e que ainda é preciso novas pesquisas tratando-se das suas peculiaridades, 

assim como suas especificidades e necessidades. No que tange aos incentivos 

governamentais, torna-se ainda mais necessário a disseminação desse conteúdo, para que 

haja um novo olhar na direção dessa relação U-E e com isso o Governo trabalhe em 

paralelo promovendo incentivos fiscais, estreitando relações, reduzindo a burocracia e 

assim promovendo mudanças consideráveis na sociedade.    

No que tange aos resultados obtidos a partir da relação entre U-E, ainda há dúvidas 

sobre a propriedade monetária no processo de divisão, onde há poucas regras e 

direcionamentos entre aquilo que cabe ao fator gerador de capital intelectual 

(universidades) e aos condicionantes permissivos da tecnologia corporativa (empresas). 
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Dessa forma, é preciso que seja abrangente a proteção assim como transparente a forma 

de divisão dos ganhos financeiros dessas relações, para que não se torne uma barreira 

ainda maior entre eles. 

As implicações sobre o tema resvalam também nas metodologias encontradas, onde 

existe uma carência real de métodos quantitativos, que acaba por impedindo descrever as 

causas desse fenômeno considerando suas variáveis, o que pode surgir questionamentos 

em alguns estudos por falta de aplicações desses métodos, ou relevância do tema. 

Por parte das universidades foi verificado um crescente discurso em torno do 

interesse em se alinhar com as organizações, pois somente assim as diferenças serão 

sanadas. Ou seja, somente trabalhando em conjunto será possível desenvolver meios onde 

cada qual cumpra com a sua missão, sejam elas: social, educacional ou cientifico, assim 

como a finalidade lucrativa necessária dos dias atuais, e ao mesmo tempo encontrem 

formas de potencializar essa relação e se tornarem fontes atrativas para cooperação e 

avanço tecnológico ou corporativo.  

Já no que tange as empresas, existe uma breve conscientização e reconhecimento 

das vantagens competitivas que acompanham a relação de cooperação com as 

universidades, onde deixa-se de lado a hierarquia e agora permite-se uma parceria 

igualitária para o desenvolvimento de novos projetos, institucionalização dos processos em 

conjunto e busca por inovações. Se antes as organizações só abriam suas portas por 

necessidades, hoje a busca pela expertise dentro das universidades já ocorre em alguns 

casos a partir de objetivos mútuos em uma via de mão dupla. Mas, ainda assim existe um 

caminho longo a ser percorrido, pois no quesito cultural essa relação é mais comum entre 

os países mais desenvolvidos.    

Em linhas gerais, foi possível compreender que deve partir das universidades formas 

para desenvolver estratégias mais eficazes para que se tornem atrativas no meio 

empresarial, ao mesmo tempo focar na qualidade das suas pesquisas acadêmicas, pois é 

fator primordial para que as empresas enxerguem nelas uma fonte de vantagem 

competitiva.  

Diante dos artigos analisados, é possível considerar ainda como sugestão uma 

investigação sobre o tema em relação aos impactos sociais, visão dos consumidores e os 

efeitos dessa relação num contexto geral, de modo que consiga aumentar de forma 
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expressiva essa relação e seja fortalecida a cultura de cooperação no Brasil a fim de 

desenvolvimento econômico, social e cientifico para o país. 

Ainda que seja oportuna essa investigação realizada, é possível que no decorrer do 

tempo haja novas pesquisas envolto desse tema para que sejam agregados novos bancos 

de dados de periódicos, assim como a inserção de línguas estrangeiras para uma maior 

abrangência, pois trata-se de um tema importantíssimo que ainda padece de dúvidas e 

pouca influência seja no meio corporativo brasileiro ou de países menos desenvolvidos. 

Mas, ainda que de forma singela essa relação tem ocorrido.  
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DIREITO DO TRABALHADOR: ANÁLISE DA REFORMA TRABALHISTA (LEI N° 
13467, DE 13 JULHO DE 2017) 

 

LABOR LAW: ANALYSIS OF LABOR REFORM (LAW N ° 13467, JULY 13, 2017) 

Danilo Aurelio Dos Santos Fernandez 
Alan Rodrigo Bicalho 

 
RESUMO  
O legislador com o propósito de atender melhor às necessidades tanto dos trabalhadores quanto dos 
empregadores foi promulgada a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que dispõe sobre a reforma trabalhista. 
Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo geral analisar os efeitos no direito do trabalhador 
provocados pela reforma trabalhista (Lei nº 13467, de 13 de julho de 2017). Como objetivos específicos 
almeja: (1) discorrer sobre as principais alterações trazidas pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 13 de 
julho de 2017); e (2) Mostrar os benefícios da reforma trabalhista ao trabalhador. Justifica-se a realização 
deste trabalho em virtude de um ser um tema de grande importância hoje, no qual são debatidos problemas 
atuais e necessidades de mudança no direito do trabalho, visto que este em alguns momentos deixou de 
acompanhar a evolução social que permeia o mundo globalizado e as propostas de flexibilização. Para a sua 
realização, o trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas de renomados autores que abordam 
sobre o tema. Conforme ficou evidenciado no decorrer deste trabalho, a Lei n.º 13.467/2017, algumas de suas 
alterações procurou beneficiar os trabalhadores, contudo, a referida lei flexibiliza, por exemplo, ao 
regulamentar a prestação de serviços temporários, ampliando este serviço tanto para atividades-meio quanto 
para atividades-fim, utilizando deste meio para privilegiar as empresas, sendo uma precarização, não 
trazendo melhorias, e sim, indo na contramão no processo de mudanças. 
 
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Flexibilização. Evolução dos direitos trabalhistas. Leis Trabalhistas. 
 
ABSTRACT  
The legislator, in order to better meet the needs of both workers and employers, promulgated Law 13467 of 
July 13, 2017, which provides for labor reform. Within this context, this work has as general objective to analyze 
the effects on the right of the worker caused by the labor reform (Law 13467 of July 13, 2017). As specific 
objectives, it aims to: (1) discuss the main changes brought about by labor reform (Law 13467 of July 13, 
2017); and (2) Show the benefits of the labor reform to the worker. This work is justified because it is a subject 
of great importance today, in which current problems and needs of change in the labor law are debated, since 
in some moments it failed to follow the social evolution that permeates the world globalization and the 
proposals for flexibility. For its accomplishment, the work was elaborated from bibliographical researches of 
renowned authors that approach on the subject. As evidenced in the course of this work, Law no. 13467/2017, 
some of its amendments sought to benefit workers, however, said law makes flexible, for example, in regulating 
the provision of temporary services, expanding this service both for activities -mean as for end-activities, using 
this medium to privilege companies, being a precarization, not bringing improvements but rather going against 
the change process. 
 
Keywords: Labor Law. Flexibilization. Evolution of labor rights. Work laws. 
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1) INTRODUÇÃO 

No contexto do Estado Social de Direito, a criação do Direito do Trabalho trouxe a 

ideia de proteção ao empregado, ou seja, o entendimento de que o empregado era 

hipossuficiente em relação ao empregador, uma forma de equilibrar as relações dentro das 

empresas. Isso se deu através das alarmantes desigualdades sociais.  

O Direito do Trabalho tem fundamento na proteção do empregado, tal proteção é o 

princípio norteador de todo o Direito Trabalhista. 

Dentro deste contexto, no mundo do direito do trabalho, doutrinadores, 

empregadores, sindicatos e trabalhadores debatem soluções para combater o desemprego, 

estimular a economia e ainda manter os direitos conquistados pela classe trabalhadora.  

O Brasil, como o restante dos países, sofre os efeitos e insere-se no fenômeno 

chamado globalização, através do qual há uma interpenetração de mercados que favorece 

as grandes corporações em detrimento do trabalho. Nesse mundo competitivo, 

sobreviverão aqueles que estiveram mais aptos a oferecer produtos e serviços com 

qualidade e menor custo possível. 

Uma das maneiras que as empresas e os governos encontraram para reduzir o custo 

total dos produtos consiste na flexibilização das leis trabalhistas. Como se sabe, após 

muitas lutas, os trabalhadores garantiram a sua dignidade através da proteção exercida 

pelo direito do trabalho, através do qual são estabelecidas as jornadas de trabalho, a 

remuneração mínima, condições de segurança para serem executadas as tarefas, 

descanso semanal, férias remuneradas, pagamento de horas, auxílios previdenciários, 

fundo de garantia e demais benefícios que oferecem segurança aquele que é tão 

desprotegido na sua condição, sendo considerado o elo mais fraco da relação empregatícia 

e, por isso mesmo, protegido pelo direito do trabalho. Por outro lado à flexibilização tem 

sido apontada como uma solução para manter a competitividade e o emprego ao mesmo 

tempo.  

É sob essa breve e geral introdução que o tema proposto se insere, tendo como 

meta a resolução do seguinte problema: Quais os benefícios proporcionados pela reforma 

trabalhista ao trabalhador? 
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Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os efeitos no 

direito do trabalhador provocados pela reforma trabalhista (Lei nº 13467, de 13 de julho de 

2017). Como objetivos específicos almeja: (1) discorrer sobre as principais alterações 

trazidas pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017); e (2) Mostrar os 

benefícios da reforma trabalhista ao trabalhador. 

Justifica-se a realização deste trabalho em virtude de um ser um tema de grande 

importância hoje, no qual são debatidos problemas atuais e necessidades de mudança no 

direito do trabalho, visto que este em alguns momentos deixou de acompanhar a evolução 

social que permeia o mundo globalizado e as propostas de flexibilização.  

A flexibilização consiste em uma mudança da situação do trabalhador em relação a 

seus direitos, vinculada à ideia de um mercado livre, tanto para a compra de produtos e 

serviços quanto para a contratação da mão de obra, no sentido de melhorar as condições 

de concorrência da empresa. É um pensamento baseado na ideia de que, quanto mais 

livres forem as relações de trabalho, maior será o crescimento da economia. Desta forma, 

o questionamento acontece em torno da possibilidade de se negociar outros direitos além 

dos expressamente previstos. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Principais Alterações feitas pela Reforma Trabalhista  

 

A competitividade comercial implica na necessidade de diminuição progressiva da 

força do trabalho empregada, tendo em vista a necessidade de redução dos encargos 

sociais. As empresas transacionais buscam instalar suas subsidiárias em países cujas 

normas regularizadoras do sistema de emprego sejam mais flexíveis. Indubitavelmente, o 

avanço tecnológico determinou o fim de diversas tarefas, o que implica no fim de empregos 

em setores específicos (MIRAGLIA, 2009). 

Evidencia-se diante dos acontecimentos acima relatados por Miraglia (2009), que 

geraram desemprego estrutural, enfraqueceram as entidades sindicais. 

O desemprego estrutural atinge a todos, contudo os jovens são os mais 

prejudicados, porquanto ficam dentro de um lapso temporal demasiado longo sem obterem 

um emprego. Inúmeras vezes estes jovens são forçados a se capacitarem em outras áreas 
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do conhecimento, a fim de ingressarem no mercado de trabalho (OLIVEIRA; DORNELES, 

2013). 

A referida transmutação da economia mundial exige uma flexibilização nas relações 

de trabalho com o escopo de buscar uma harmonização nos interesses empresariais e 

profissionais (OLIVEIRA; DORNELES, 2013). Neste sentido, passa-se analisar as 

principais alterações feitas pela reforma trabalhista. 

 

2.1.1 Férias 

 

O direito a férias no Brasil está disposto no Capítulo II, art. 7º, da Constituição Federal 

de 1988, que assim dispõe: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social”, inciso XVII – “o gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. E, também, está 

disposto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), no capítulo IV, seção I a VIII, a qual 

diz que todo o empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem 

prejuízo da remuneração (artigo 129 da CLT) e pelas convenções sindicais de cada 

categoria de trabalho. 

Além de um direito do trabalhador alguns autores também defendem a ideia de que 

as férias são um dever do trabalhador, uma vez que, por lei está proibido de exercer sua 

função na empresa para a qual presta serviços. 

Entretanto, se as férias não forem gozadas pelo trabalhador, para que este tenha o 

descanso necessário, e ainda, se ele não ter recursos financeiros para enfrentar os gastos 

com o lazer, as férias não terão atingido sua finalidade principal. Por este motivo, a lei já 

prevê o pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da 

Constituição da República de 1988, sujeitar-se-ão ao acréscimo do terço do salário normal, 

previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. Além disso, há também a 

possibilidade de antecipação de 50% do valor do décimo terceiro salário. 

Segundo o artigo 142 da CLT, o empregado receberá, no período das férias, a 

remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Os empregados que percebem 

salários variáveis em virtude de comissões, horas extra, insalubridade e outras. 
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No entanto, com a promulgação da Lei nº. 13.467/17 houve algumas modificações 

relacionadas ao gozo das férias, conferindo a possibilidade de ser fracionada, conforme 

destacou Tonelli (2017, p.01), o trabalhador poderá “[...],fracionar as férias em comum acordo 

com o empregador; um dos 3 (três) períodos de férias sendo de, pelo menos, 14 (quatorze) dias 

corridos e os outros 2 (dois) períodos de férias têm que ser de, pelo menos, 5 (cinco) dias corridos 

e o máximo de fracionamento será de 3 (três) períodos de férias por cada período aquisitivo”. 

 

2.2.2 Contribuição sindical obrigatória 

 

O sindicato visa atender determinados interesses coletivos. Deste modo, a 

contribuição sindical é cobrada do empregado e empregador, assim conforme o próprio 

nome diz é uma “contribuição”, logo, é uma espécie de auxílio que alguém prestará a outra, 

esta que não possui um determinado objetivo.  

Ainda assim, é uma espécie de taxa fixada pelo Estado que tem como destinação 

específica de custear determinados interesses estatais, ela será recolhida dos empregados 

de uma só vez e corresponderá à remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja a 

forma de pagamento (OLIVEIRA; DORNELES, 2013). Na inexistência do sindicato, a 

parcela deverá ser em favor da federação representativa da categoria.  

Anteriormente a promulgação da Lei nº 13.429/17, a contribuição sindical dos 

empregados era recolhida de uma só vez e correspondia à remuneração de um dia de 

trabalho, independentemente da forma de pagamento.  

Hoje, com a reforma trabalhista, foi alterado a principal fonte de receita dos 

sindicatos, ou seja, a contribuição sindical.   

 
[...]. Ao alterar os artigos 545, 578, 579 e 582 da CLT, inverteu a lógica corporativa 
introduzida por Vargas. No lugar da contribuição compulsória, agora o desconto e 
respectivo recolhimento da contribuição sindical, a cargo do empregador, está 
condicionado à autorização prévia e expressa do empregado (MANNRICH; 
VASCONCELOS, 2018, p.01). 

 
Conforme pode ser verificado na citação acima, a contribuição sindical só poderá ser 

efetuada se for autorizado pelos empregados. 
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A reforma trabalhista ao alterar a contribuição sindical, valorizou a negociação 

coletiva, e pôs em xeque a questão do financiamento das entidades sindicais (MANNRICH; 

VASCONCELOS, 2018). 

 

2.2.3 Horas “In itinere” 

 

O conceito de horário “in itinere”, ou tempo de deslocamento, conforme entendimento 

de Calado (2013, p.01), é consagrado pelo artigo 4º e 58, §§ 2º e 3º, da CLT: 

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja 

à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição 

especial expressamente consignada. 

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite. [...] 

 

Destarte, horário “in itinere” refere-se ao tempo gasto “pelo empregado até o local de 

trabalho e para o seu retorno, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por 

transporte público, em condução fornecida pelo empregador” (CALADO, 2013, p.01).  

As mudanças realizadas pela Lei nº. 13.467/2017 alterou a redação do artigo 58, 

§2º, da CLT, dispondo a desobrigação quanto ao pagamento das horas “in itinere” pelo 

empregador. Deste modo, a empresa não é mais obrigada a pagar as horas “in itinere” 

porque foram extintas pela nova reforma trabalhista. 

  

2.2.4 Horas intrajornadas 

 

Horas intrajornadas, de acordo com o art. 71, da CLT refere-se ao descanso 

concedido dentro da própria jornada de trabalho, que determina a concessão do intervalo, 

o qual se destina à recomposição física do trabalhador, por intermédio da alimentação 

(FLORES, 2016).  

Por ser norma protetiva à saúde do trabalhador, não se admite a redução do intervalo 

intrajornada. Entretanto, com a reforma trabalhista, a Lei nº 13.467/17 introduziu o artigo 

611-A a CLT, no que diz respeito ao intervalo intrajornada, que assim dispõe: 
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Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017). 
[...] 
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas 
superiores a seis horas; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  
[...]. 

Assim, a nova norma em seu artigo 611-A, permitiu a redução do intervalo para até 

30 minutos, “com uma única condição, qual seja: previsão em convenção coletiva (firmada 

entre sindicados patronais de um lado e sindicato dos empregados de outro) ou acordo 

coletivo (firmado entre empresa de um lado e sindicato dos empregados de outro)” 

(ZURITA, 2017, p.01). 

 

2.2.5 Prorrogação de jornadas insalubres 

 

Insalubre é tudo aquilo que “não é saudável”, “que causa doença” ou “que é doentio” 

(FERREIRA, 2008). Assim, de acordo com o art. 189 da CLT,  

 

atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições 

ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à sua saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do 

agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tais como: ruído de impacto, 

exposição a calor e a radiações ionizantes, etc.  

 

A Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº. 3.214/78 descreve os agentes 

químicos, físicos ou biológicos que caracterizam a exposição do trabalhador às atividades 

consideradas insalubres. 

Como regra, todos os trabalhadores submetidos a condições insalubres estão 

amparados pela proteção legal. Assim, o art. 60 da CLT dispõe sobre a prorrogação da 

jornada insalubre: 

Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros 

mencionados no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles 

venham a ser incluída por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comercio, 

quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das 

autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse 

efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e 

processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades 

sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento 

para tal fim. 
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A reforma trabalhista adicionou o parágrafo único ao art. 60 da CLT, excluindo a 

obrigação de licença prévia para as jornadas 12X36: “Parágrafo único. Excetuam-se da 

exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas 

ininterruptas de descanso. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)”. 

 

2.2.6 Terceirização 

 

Considerado por muitos estudiosos como uma forma de burlar a legislação, a 

terceirização segundo Amato Neto (1995) é uma das consequências naturais do processo 

horizontal das competitivas organizações.  

No entendimento de Maior (2017), a terceirização é o resultado de uma busca 

incessante por redução de custos e melhor qualidade e concentração de energia em 

atividades que são consideradas “principais” na empresa. 

De acordo com Martins (2009), a terceirização é a possibilidade de contratação de 

terceiro para realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa e, 

tal contratação pode compreender a produção de bens ou a prestação de serviços.   

Em outras palavras, pode-se dizer que a terceirização é a transferência de algumas 

atividades realizadas pelo tomador de serviços, que passam a ser exercidas por empresas 

terceirizadas, distintas e especializadas.  

Contudo, com a publicação da Lei nº 13.429/17, a terceirização foi amplamente 

criticada por alguns autores, dentre os quais destaca Trindade (2017, p.01): 

 
Trabalhadores temporários e terceirizados já possuem desvantagens em relação 
aos empregados diretos. Diversos estudos estatísticos demonstram que esses 
operários recebem salários menores, ficam mais tempo desempregados e têm 
maiores índices de acidentes laborais. A Lei 13.429/2017, transformadora da Lei n. 
6.019/1974 no diploma geral de arregimentação de trabalho no Brasil, tende a 
ampliar esse quadro e não oferece melhores condições de serviço, nem de 
garantias à satisfação dos históricos inadimplementos causados pelas empresas de 
trabalho temporário e terceirizado. 

 

Já outros estudiosos, ressaltam as desvantagens: 

 
[...] eventualmente poderá suscitar a redução de trabalhadores contratados com 
carteira assinada, da mesma forma que a substituição de trabalhadores normais por 
terceirizados poderá provocar uma queda no nível geral de salários da economia, 
bem como um aumento na jornada de trabalho. É notório, por farta estatística, que 
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o terceirizado é menos remunerado que o trabalhador contratado diretamente pelo 
empresário. 
Os sindicatos se apresentaram terminantemente contra ambos os projetos de 
terceirização, alegando que poderão provocar precarização, pejotização, aumento 
do desemprego e substituição de pessoal formal por terceirizados, temporários e 
pessoas jurídicas. 
[...]. 
Ademais, se a dispensa coletiva não for precedida de prévia negociação coletiva de 
trabalho com o sindicato profissional, poderá provocar a reintegração de todos os 
dispensados pela atuação do Ministério Público do Trabalho e do Judiciário 
trabalhista. 
[...] deverá ocorrer uma maior volatilidade do contrato de trabalho do terceirizado, 
na medida em que ele geralmente permanece na mesma empresa tomadora por 
vários anos, sem evolução salarial, ligado a diferentes empregadores. Neste tópico, 
deverá ocorrer uma maior precarização no trabalho, pois não é praxe ocorrer 
evolução na carreira, progressão salarial, ascensão profissional qualitativa e mesmo 
gozo de férias por parte do terceirizado (SANTOS, 2017, p.01). 

 

Conforme ressaltou Leite (2019), com a nova reforma trabalhista, a terceirização 

passou a ser lícita e regulamentada bastando que seja sobre serviços determinados e 

específicos e que a empresa prestadora de serviços utilize os trabalhadores contratados 

nesses serviços terceirizados. Autoriza-se a terceirização de qualquer serviço e inclusive a 

quarteirização, pode ainda contratar empresas para prestá-los.  

Diante deste cenário, Santos (2017, p.01) finaliza mencionando que, a maneira como 

a referida Lei foi sancionada e promulgada,  

 
refoge ao mínimo do que se podia esperar de uma nova lei, pois não se 
compatibiliza com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade, do valor social do trabalho, da função social do contrato, da propriedade 
e do meio ambiente, pois constituem direitos humanos fundamentais, que formam 
uma camada de direitos essenciais, que já se incorporaram ao patrimônio jurídico 
dos trabalhadores brasileiros, como se fossem uma segunda natureza. Não há 
como retirá-los. Na verdade a Lei nº 13.429/2017 não leva em consideração as 
ameaças à mercantilização da pessoa humana, sua coisificação, que poderia 
suscitar uma total indiferença em relação aos mais pobres e desamparados, ou seja, 
verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana e outorga de um cheque em 
branco ao empresariado, uma verdadeira porteira aberta a todo tipo de ilicitude na 
seara da terceirização desenfreada, ilimitada, irrestrita, produto de quem considera 
inútil a Justiça do Trabalho, que não deveria nem mesmo existir no Brasil. 
 

Por fim, pensar na terceirização como uma forma única de redução de custos é um 

erro, pois acaso o objetivo não seja alcançado, ou por ventura no final a terceirização não 

se processe de forma correta, implicará no desprestígio de todo o processo. 

 

2.2.7 Jornada Extraordinária e o Banco de Horas 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

 

Existe um acordo de compensação de jornadas que assumiu grande vulto nos 

últimos tempos, principalmente nas empresas com maior número de empregados, a partir 

da nova redação do art. 59, § 2º, da CLT, chamado de "banco de horas". 

Neste tipo de acordo, a compensação das horas extraordinárias não precisa 

acontecer ao longo da própria semana em que houve a prestação do serviço extraordinário, 

mas pode acontecer num período máximo de um ano, desde que não exceda à soma das 

jornadas semanais de trabalho previstas e nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 

horas diárias (FLORES, 2016, p.01). 

 

2.2.8 Jornada 12 por 36 

 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 7º, inciso XIII a norma de que a 

duração do trabalho normal não pode ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais, sendo facultada a compensação de horários e a redução da jornada, por meio 

de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

Coadunando com nossa Carta Magna, o artigo 58 da Consolidação das Leis do 

Trabalho afirma: “a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente 

outro limite”. 

Os fundamentos desta limitação de tempo são basicamente três: por motivos 

biológicos (efeitos psicofisiológicos decorrentes da fadiga) sociais (lazer, convivência 

familiar e relacionamentos interpessoais) e econômicos (produtividade). Além destes 

aspectos, Martins (2009) traz como fundamento a preocupação humana, posto que uma 

carga horária excessiva possa trazer riscos a acidentes de trabalho. 

A jornada 12x36 antes da reforma trabalhista,  

 
era admitida somente quando prevista em lei ou instrumento normativo decorrente 
de negociação coletiva. Com a Lei nº 13.467/2017 [...] a jornada 12x36 passa ser 
facultada às partes mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho. Ou seja, se antes era necessário lei ou negociação 
coletiva, a partir da vigência da reforma trabalhista será possível estabelecer a 
jornada 12x36 também por contrato individual, desde que escrito. 
Além disso, a remuneração mensal pactuada para esse tipo de jornada deve 
abranger os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as 
prorrogações de trabalho noturno de que tratam o art. 70 e § 5º do art. 73 da CLT, 
sempre que houver (MEROLA, 2018, p.01). 

 

De acordo com o exposto pelo autor, com a promulgação da Lei nº 13.467/2017, tal 

jornada permite o labor aos domingos e feriados, bem como expressa também que a 

referida jornada pode ser validade através de um acordo individual escrito. 

Ainda conforme exposto pelo autor, a jornada 12x36 também poderá ser instituída 

por meio do contrato de trabalho doméstico, desde que seja realizado um acordo por escrito 

entre empregador e empregado. 

2.2.9 Teletrabalho 

 

O teletrabalho não é mais novidade e vem crescendo acintosamente em todo mundo, 

com isso, alguns países despontaram na prática de se poder trabalhar em qualquer lugar, 

a distância. 

Necessário se faz inicialmente informar que, segundo Barros (2008), de origem 

etimológica grega, a palavra tele significa a distância, desta forma, teletrabalho significa 

que o trabalho é realizado a distância, e não trabalho realizado por meios tecnológicos 

como pode parecer, o meio tecnológico é apenas a forma de execução desse trabalho a 

distância, ou ainda, pode dizer que é o meio de se remeter o resultado da execução de seu 

trabalho. 

Também deve observar que, apesar da palavra teletrabalho significar trabalho a 

distância, não pode dizer que todo trabalho realizado longe da sede da empresa é 

teletrabalho, pois, o trabalho a distância é gênero que tem como espécie o trabalho a 

domicílio, teletrabalho, vendedores pracistas e viajantes, além de representantes 

comerciais, essas espécies sim podem ser configurados como teletrabalho, desde que 

efetuados por meios tecnológicos. 

Desta forma, pode-se conceituar o teletrabalho da seguinte forma: 

 
Um trabalho realizado longe dos escritórios empresariais e dos colegas de trabalho, 
com comunicação independente com a sede central do trabalho e com outras 
sedes, através de um uso intensivo das tecnologias da comunicação e da 
informação, mas que não são necessariamente sempre de natureza informática 
(MASI, 2000, p.204 apud CAVALCANTE; JORGE NETO, 2012, p.01). 
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O teletrabalho tem como requisito básico a realização do labor à distância, porém a 

realização desse labor não precisa ser realizada integralmente à distância, podendo sim, 

ser desenvolvido parcialmente na empresa, se o trabalho for realizado desta forma, 

acabaria com o que hoje seria a maior crítica a respeito do teletrabalho, o isolamento social. 

Antes da reforma trabalhista, o teletrabalho não possuía dispositivo legal específico 

na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Entretanto conforme expôs Hruschka (2017, 

p.01): 

Em razão do rápido desenvolvimento tecnológico, acelerando a troca de 

informações e os meios de comunicação, a figura do teletrabalho se torna cada vez 

mais frequente nas relações entre empregador e empregado, os quais, ainda que 

sem norma prevista na CLT, já estabeleciam regras para essa forma de trabalho. 

Assim, para conferir maior segurança jurídica a essa forma de labor, a Reforma 

Trabalhista passou a disciplinar o tema acrescentando o Capítulo II-A ao Título II da 

CLT. Assim versa o artigo 75-A, CLT: 

 

Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho 

observará o disposto neste Capítulo. 

[...]. 

 

O artigo 75-B, por sua vez, define o que é teletrabalho: 

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente 

fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 

trabalho externo. 

Contudo, uma vez estabelecida essa modalidade de trabalho, somente o 

empregador poderá convertê-la em presencial (poder diretivo), observado um prazo 

de 15 (quinze) dias para adaptação. Essa é a regra do parágrafo segundo do artigo 

75-C, da CLT, pela Lei 13.467/2017: “§ 2º Poderá ser realizada a alteração do 

regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, 

garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro 

em aditivo contratual”. 

[...]. 

 

Com a evolução tecnológica surgiu significantes alterações nas relações de trabalho, 

e com essa evolução surge uma nova forma de trabalho, em que o indivíduo graças à 

utilização de equipamentos de telecomunicações, pode realizar sua atividade profissional 

a distância do estabelecimento empresarial, podendo ser realizado até mesmo em sua 

residência.  

E, agora, para estes trabalhadores, existem normas específicas, pois existem vários 

profissionais que laboram em uma verdadeira relação empregatícia, porém estavam na 
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informalidade, ficando alijado dos seus direitos nesta relação empregatícia, bem como 

evitar fraudes engendrados, a fim de obstar a perfeita aplicação das leis trabalhista, que 

visam, antes de tudo, a proteção ao trabalhador. 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo aborda o tipo de pesquisa realizada, seus instrumentos de coleta de 

dados, bem como o procedimento para análise e interpretação dos dados. Sendo assim, 

quanto aos seus objetivos, esta pesquisa se configura como sendo descritiva, cujo conceito 

pode ser elucidado pelos ensinamentos de Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61), 

A pesquisa descritiva observa, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) 

sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

suas características.  

 

Em comentário a esta questão, a pesquisa descritiva visa conhecer e descrever as 

características de diversos fenômenos e suas relações entre si. Neste contexto, este 

trabalho procedeu-se em observar, registrar, analisar, comparar e descrever os efeitos no 

direito do trabalhador provocados pela reforma trabalhista (Lei nº 13467, de 13 de julho de 

2017). 

Em assonância com os métodos abordados anteriormente, adotou-se como 

instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, para que os objetivos dessa 

pesquisa fossem cumpridos. Assim, a análise bibliográfica foi empregada para a profundar 

teoricamente o tema, através de ideias de autores que abordam esses conceitos, a fim de 

contribuir para o entendimento do problema a ser estudado. 

Köche (2009, p. 122) traz os seguintes esclarecimentos sobre esse tipo de pesquisa,   

A pesquisa bibliográfica é a que se desenvolve tentando explicar um problema, 

utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou 

obras congêneres. Na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o 

conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-

as e avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o problema 

objeto da investigação. O objetivo da pesquisa bibliográfica, portanto, é o de 

conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa.    
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Fundamentando-se nos argumentos expostos pelo autor, esta pesquisa se ateve a 

referências teóricas constituídas principalmente de livros, artigos científicos, periódicos, e 

endereços especializados na internet, que asseguraram ao pesquisador, condições de 

obter e analisar informações, descobrir incoerências e contradições na literatura, como 

também, proporcionaram maior reflexão e conhecimento acerca do estudo.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante da hipossuficiência do empregado perante o empregador, foi constatada a 

necessidade de criar algum mecanismo que pudesse amenizar, ou melhor, equilibrar a 

diferença na relação empregador/empregado, daí o surgimento do direito do trabalho 

fundamentado no princípio da proteção com vistas à promoção da dignidade humana. 

O princípio da proteção tem o objetivo de igualar a relação empregador/empregado, de 

forma a proteger o empregado, tendo em vista a desigualdade econômica trazida pelo 

desenvolvimento do capitalismo, através da globalização e dos ideais neoliberais (OLIVEIRA; 

DORNELES, 2013). Para Rodrigues (2000, p.87): “trata-se daquela tendência geral que propende 

a igualar cada vez mais as condições de luta pelo direito em que se encontra o economicamente débil 

com as do homem opulento e a atenuar os rigores excessivos do direito individual, considerando-se o 

interesse social. [...]”. 

Conforme se observa, o Direito do Trabalho, bem como o princípio da proteção 

surgiram para que os empregados obtivessem melhores condições de trabalho, isto é, para 

que pudessem exercer suas funções de forma digna. 

O trabalho deve gerar dignidade para o homem, desta forma, seus direitos devem ser 

respeitados, já que foram consagrados através das lutas e revoluções ocorridas 

principalmente nos séculos XIX e XX contra as violações feitas às mínimas condições de 

trabalho (GARCIA, 2008). 

Pode-se compreender que o trabalho deve gerar uma vida digna a quem o exerce, não 

podendo ser um meio de explorar a força de trabalho do empregado. Assim, muitos entendem 

que com a reforma trabalhista houve a flexibilização do trabalho. 

A corrente doutrinária contrária à flexibilização, tem como a proteção do trabalhador, 

sendo a parte mais fraca da relação de trabalho, dando direitos mínimos à categoria 

constitucional, neste caso esta corrente diz que a reforma trabalhista veio para diminuir ou 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

extinguir os direitos trabalhistas, sendo conquistados até hoje. De modo geral, os 

doutrinadores contrários à reforma trabalhista, prega que o Brasil ainda não está preparado 

para efetivar esse momento, sem sacrificar o trabalhador. Já os defensores da reforma 

trabalhista, a entendem como uma forma de crescimento econômico no país, pois existem 

a demasia de leis potencionistas ao empregado com uma alta carga tributária, o qual aflige 

as empresas nacionais (HRUSCHKA, 2017). 

Na mesma corrente favorável, diz que a reforma trabalhista é uma forma de evitar o 

desemprego e assim melhorando as condições de vida dos trabalhadores, vindo de maneira 

moderna às relações trabalhistas, reforçando sim a autonomia privada coletiva, e assim 

valorizando mais o legislado então, seriam criados mais empregos no mercado de trabalho 

e não teria um índice elevado de desempregados. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito do trabalho veio para assegurar o trabalhador no âmbito trabalhista, para a 

proteção necessária da parte mais fraca da relação jurídica. Existem princípios, regras e 

instituições atinentes que identificam a proteção do trabalhador, no qual podendo exercer 

sua atividade de labor com mais tranquilidade, sabendo que possui uma proteção para ele. 

Após ser realizada uma reflexão sobre a reforma trabalhista, apesar de algumas 

alterações ter beneficiado o trabalhador, outras atinge negativamente os trabalhadores, 

como por exemplo, a questão da terceirização. 

A terceirização é um fenômeno que, do mesmo jeito que tende a ajudar as empresas 

em um mercado cada vez mais difícil, acaba por trazer elementos que podem ocasionar um 

grande retrocesso no âmbito das garantias trabalhistas, sociais e humanas ganhas ao longo 

dos anos. 

Conforme demonstrado, não são asseguradas ao trabalhador terceirizado as 

mesmas condições de trabalho dos trabalhadores efetivos da empresa tomadora dos 

serviços. Geralmente, aqueles não participam dos acordos e convenções coletivas, 

recebem salário inferior ao salário do piso destinado a categoria exerce jornadas 

extremamente excessivas, trabalham em ambiente de trabalho insalubre e precário, não 

possuem capacitação profissional e treinamento para exercer a atividade laboral, daí o 
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número crescente de acidentes de trabalho entre os obreiros terceirizados, dentre muitas 

outras condições de trabalho extremamente precárias.   
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: UM ESTUDO DO POSSÍVEL 
IMPACTO DESSE INSTRUMENTO NOS ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS NO 

INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

FINANCIAL EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS: The study of the impact of the 
exercise on the students of public schools in the interior of the State of São Paulo 

 
Bruna Cristina De Almeida Campos 

Bruna Vieira Belão 
Marco Antonio Catussi Paschoalotto 

Gustavo Yuho Endo 
 
RESUMO 
A educação financeira está em constante avanço; concernente à facilidade de compra, empréstimo e 
realização de transações financeiras sem o devido conhecimento, a sociedade se torna mais endividada. 
Apesar disso, poucos são os estudos que procuram avaliar o impacto da educação financeira como disciplina 
nas escolas públicas. Portanto, o objetivo geral deste artigo é analisar o possível impacto da educação 
financeira nas escolas públicas. Para atingir o objetivo desejado, utilizou-se das abordagens qualitativa e 
exploratória, assim como da revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturada com seis gestores de escolas 
públicas. Para analisar os dados coletados, utilizou-se da análise de conteúdo e do software Atlas TI. Os 
resultados demonstram, no geral, que a aplicação da educação financeira tem impacto positivo na sociedade, 
detectando a viabilidade de formar pessoas aprofundadas no tema. Além disso, é possível apontar de que a 
aplicação da educação financeira causará impacto positivo nos estudantes e em suas famílias. Ao final, o 
estudo aqui desenvolvido colaborou com a academia ao aprofundar a temática de educação financeira nas 
escolas públicas com a utilização de dados primários, coletados via gestores escolares experientes.  
 
Palavras-Chave: Educação financeira. Endividamento. Escola pública. Renda. 
 
ABSTRACT 
Financial education is constantly advancing, concerning the ease of buying, borrowing and conducting financial 
transactions without proper knowledge, so that society becomes more indebted. Despite this, few studies 
attempt to evaluate the impact of financial education as a discipline in public schools. Therefore, the general 
objective of this article is to analyze the possible impact of financial education in public schools. In order to 
reach the desired objective, qualitative and exploratory approaches were used, as well as bibliographic review 
and semi-structured interviews with six managers of public schools. To analyze the data collected, we used 
content analysis and Atlas TI software. The results demonstrate in general that the application of financial 
education has a positive impact on society, detecting the feasibility of training people in depth on the subject. 
In addition, it is possible to point out that the application of financial education will have a positive impact on 
students and their families. In the end, the study developed here collaborated with the academy to deepen the 
subject of financial education in public schools with the use of primary data, collected through experienced 
school managers. 
 
Keywords: Financial education. Indebtedness. Public school. Income. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação é um procedimento indispensável, dado que ela se relaciona com os 

processos socioculturais, econômicos, com o caráter ético, político e, sobretudo, com as 

transferências de saberes, valores e habilidades dos antecedentes às gerações futuras 

(MONTEIRO, 2013). A educação pode ser transferida através da família, religião e cultura, 

mas, especificamente, é ensinada nas escolas, onde é ministrada formalmente desde 

quando é incluída pelos pais e estas são as principais fontes de educação básica 

necessária para o desenvolvimento intelectual do cidadão (SAVIANI et al., 2017). 

As finanças sempre estarão presentes na sociedade de forma extensa, posto que 

abrangem várias áreas, como, públicas, pessoais, organizacionais, comportamentais e 

outras (HOJI, 2014). As questões como inadimplência, endividamento familiar e capacidade 

de planejamento de longo prazo estão intimamente ligadas à qualidade das decisões 

individuais e possuem relevância no aspecto macroeconômico (ANDRADE, 2018). 

A educação financeira começou a tomar espaço a partir do Decreto nº 3.397, de 22 

de dezembro de 2010, que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). 

Desde então, comportamentos e visões referente ao tema têm se tornado públicos 

(BRASIL, 2017). É importante abordar finanças pessoais nas disciplinas do ensino básico, 

tendo como foco analisar as relações dos alunos com o mercado financeiro, relacionando 

com temas econômicos, tais como juros, investimento, descontos e financiamentos 

(FRANZONI; MARTINS; QUARTIERI, 2018).  

No decorrer dos anos, o poder de consumo está acelerando por conta das diversas 

formas de pagamento e da redução da necessidade da comprovação de renda para se 

realizar uma compra, fazendo com que o nível de inadimplência apresente um aumento 

significativo (MANIÇOBA, 2017). 

Sabe-se que o volume de brasileiros com inadimplência inclusos no Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apresenta crescimento em cada pesquisa realizada pela 

Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e, conforme os anos passam, a 

população se preocupa menos com o poupar e consome muito mais que a capacidade de 

pagamento. Dados revelam que a maior taxa de endividamento (17,9 milhões) está entre a 

faixa etária de 30 a 40 anos, o que se constata que essas pessoas são encontradas na fase 
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de maturidade de vida, e a população jovem com faixa etária de 18 a 24 anos (atualmente 

4,3 milhões) já se encontra endividada (SPC, 2018). 

O endividamento está diretamente ligado ao fato de gastar mais do que se pode 

pagar. Há o aumento das despesas, não pagam e não detêm de economias para abonar o 

investimento, entrando em um ciclo de compra, endividamento e empréstimos para cobrir 

instituições financeiras, e assim se endividam cada vez mais (JESUS, 2018). 

Diante do crescimento de consumidores endividados, fatores como relação do 

desejo, necessidade, consumo, endividamento e inadimplência se tornam de interesse das 

organizações e, de certa forma, afetam todo o ciclo operacional e financeiro, podendo 

acarretar, inclusive, em desajustes na liquidez e aumento de risco (SILVA et al.,2017). 

Careceria de haver mais investimento na educação financeira para auxiliar, 

principalmente, na desigualdade social, em razão de os jovens serem o futuro da nação, 

quando encararão os problemas ainda mais desenvolvidos se não forem estudadas e 

aplicadas atividades que auxiliem na diminuição (CABRAL, 2018).  

No Brasil ainda não se tem o hábito de trabalhar com a educação financeira no 

ensino. O aluno passa no mínimo doze anos na educação básica e, nesse período, não se 

é trabalhada nenhuma noção de comércio, economia, finanças e impostos. O sistema 

ignora o “dinheiro”, o que tem se tornado algo ruim aos adolescentes, que estão na fase de 

transição para a juventude. A alfabetização financeira, portanto, é fundamental (MATIAS, 

2018). 

Diante disso, a problemática que este estudo pretendeu responder foi como a 

educação financeira impacta os alunos das escolas públicas, tendo como objetivo geral 

avaliar o impacto da educação financeira nos alunos das escolas públicas, bem como os 

objetivos específicos de detectar as principais dificuldades encontradas para a aplicação 

da educação financeira em escolas públicas, propor estratégias para a execução da 

educação financeira em escolas públicas e realizar um levantamento teórico sobre 

educação financeira. 

Quanto à hipótese, presumiu-se que a educação financeira tem impacto nos alunos 

das escolas públicas quando aplicada e que a educação financeira não tem impacto nos 

alunos das escolas públicas quando aplicada. 
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Em relação à justificativa e importância do tema, no mundo acadêmico ainda não há 

uma lacuna nos estudos sobre a educação financeira no país, de forma a possibilitar a 

exploração da proposição e ampliar o olhar referente às pesquisas nesta finalidade. No 

tocante ao impacto na sociedade, é importante ter uma população que possua maior 

consciência financeira, facilitando o controle dos seus gastos, endividamento e 

similarmente ao investimento no crescimento da renda familiar. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Educação financeira  

 A arte de educar é tanto escolar quanto familiar; trata-se de uma competência muito 

abrangente, que vai ser responsável por condutas por toda a vida. Deixar que somente os 

docentes se encarreguem disso é um erro, na medida em que, primeiramente, educação 

vem de berço, conhecimento se aprende no meio escolar, mas, para tanto, é essencial o 

apoio de ambos os lados (CORTELLA, 2017). 

 A educação financeira é descrita como a capacidade e habilidade proficiente de lidar 

com o dinheiro, nada relacionado à quantidade, mas sim com o fato da gestão, aptidão essa 

adquirida pelo conhecimento (VETTORELLO; GAVIOLLI; SEIBERT, 2018). O essencial a 

ser aprendido no tema tratado é gastar menos do que se ganha; não é o que vem 

ocorrendo: o consumismo e a alta do crédito fornecido fizeram com que se gastasse mais 

do que se ganha, utilizando-se de limites bancários, que não pagarão no próximo mês 

porque foge do orçamento mensal, tornando-se um ciclo vicioso (CARVALHO; CORDEIRO; 

SILVA, 2018). 

 Sabendo que a educação financeira se refere ao quanto de inteligência sobre 

finanças a pessoa tem a partir do estudar, planejar, administrar e organizar os capitais que 

possui, diante disso, após dominar estas práticas, o indivíduo consegue atingir a plena 

educação financeira própria e tomar decisões corretas quanto ao que fazer com o seu 

dinheiro sem tornar-se endividado (ARAUJO et al., 2018).  

 Bom planejamento e boas tomadas de decisões são o que norteiam esse tipo de 

educação que, quando não feitos, surgem a inadimplência e o endividamento, que são os 

maiores responsáveis pelo crescimento dos órgãos de proteção ao crédito no país 

(VETTORELLO; GAVIOLLI; SEIBERT, 2018).  A má utilização do dinheiro veio da inflação 
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e da instabilidade, fazendo com que as pessoas ajam de forma rápida, com dinheiro de 

curto prazo, já que quase não há opções (SANTOS, 2018).  

Cada vez mais inúmeros países têm aumentado a preocupação com o conhecimento 

da população sobre a educação financeira, assunto este que afeta diretamente o 

desenvolvimento econômico do país, sendo que, com o baixo consumo de bens e serviços, 

acaba-se limitando a quantidade de empregos e, consecutivamente, causa-se a diminuição 

da renda mínima familiar. Sabendo-se que não há ações governamentais que capacitem 

os cidadãos a administrarem corretamente seus ganhos mensais como as de planejamento 

de suas práticas financeiras à longo prazo (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007). 

 As finanças são desenvolvidas desde que as crianças começam a vivenciar com 

seus pais e familiares a compra; sendo assim, a responsabilidade do ensino financeiro hoje 

é exclusivamente dos pais; entretanto, poucos possuem a absoluta habilidade para o ensino 

e o pleno conhecimento a ser repassado (MAGRO et al.,2018). 

 

2.2 Principais dificuldades  

 As escolas não estão preparadas para oferecer este tipo de educação, porquanto 

que os estudantes do ensino fundamental, médio, universitários e graduados enfrentam o 

mesmo problema com a ineficiência das decisões acerca da renda, evidenciando que a 

forma como o assunto é tratado não está tendo o efeito esperado (CONTO et al., 2015). 

 A falta de educação financeira beneficia apenas as instituições financeiras através 

de empréstimos e refinanciamentos; logo, para a realidade do capitalismo não é 

interessante que se tenha esse conhecimento, pois afetaria com grandeza esse setor 

econômico (PUGLIESI, 2017). 

 O planejamento do programa de educação no país também era falho, pois não havia 

base para que houvesse a consciência de que precisávamos, não se considerava, até 

pouco tempo, a real importância da administração do dinheiro. Mas a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) incluiu a educação financeira entre os temas a serem abordados 

dentro da disciplina de Matemática (transversalmente) e, dentre eles, taxas de juros, 

inflação, aplicações financeiras e impostos (BNCC, 2018). 

 Não há um equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta e, mediante isso, o 

marketing atrapalha o consumo consciente. As formas de divulgação atuais são muito 
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atrativas e vêm por todos os lados, principalmente em redes sociais, onde o consumidor 

passa muito tempo, afetando o ser educado financeiramente (NEGRI, 2010).  

 A falta de motivação dos pais para com os filhos no empenho do que se aprende na 

escola também é refletido nas suas atitudes futuras, pois é alentado que a educação 

financeira seja previamente vista dentro do ambiente familiar, mas, caso não haja esta 

qualidade, cabe aos familiares alterarem essa visão (NEGRI, 2010).   

As escolas terão até o ano de 2019 para implantar em seus currículos a temática, de 

modo que seja envolvente e torne a disciplina prazerosa a fim de construir pensamentos e 

atitudes inteligentes financeiramente (BRASIL, 2017). A educação financeira ainda não foi 

implantada com totalidade nas escolas públicas devido à irrelevância que o MEC tem dado 

à ciência, mas já se tem a orientação e cabe aos responsáveis pelas escolas buscarem 

meios para a sua melhor adequação (CARVALHO, 2019). 

 Importante ainda ressaltar que, neste contexto, a educação financeira não vem com 

a finalidade de enriquecer, mas sim de atos conscientes que evitarão a longo prazo, 

especialmente, o endividamento e, assim, consequentemente, o desperdício de dinheiro, 

que, por fim, gerará atos econômicos, resultando num maior acúmulo de dinheiro 

(CARVALHO; CORDEIRO; SILVA, 2018). 

 A negligência familiar para com a educação financeira interfere na vida de todos 

dentro do ambiente doméstico e, consequentemente, na escolar também. As tomadas de 

decisões impactam no geral, como lazer, pagamento de contas, investimentos e outros, o 

que faz com que o aluno até tenha uma noção aprendida dentro de sala de aula, mas, ao 

chegar em casa, todo pouco de informação adquirida é aniquilado ao ver que, na prática, o 

que deveria ocorrer não acontece (ORIENTE; LIMA; RIBEIRO, 2015). 

 

2.3 Possíveis estratégias e impactos 

 A decadência da carreira como educador do nível fundamental, principalmente no 

que se refere à remuneração e reconhecimento, faz com que menos se esforcem, isto é 

fato. Colocar os salários do ensino público no mesmo nível do privado seria um possível 

fomento para a motivação de lecionarem esse tipo de educação (OCDE, 2018). 

 O Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) já tem começado os incentivos 

no Brasil acerca da educação financeira desde o ano de 2015, visando não só a educação 
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curricular, mas para o bem-estar social e realizações próprias (BRASIL, 2015). A Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF) foi lançada em 2010 e é uma política pública que 

tem o intuito de incentivar a educação financeira e previdenciária, gerando a inteligência 

financeira como um todo, principalmente nas tomadas de decisões, e os resultados 

indicaram que os jovens favorecem cerca de 1% do PIB brasileiro (BRASIL, 2015). Ela 

também propôs que o professor será o principal intérprete, fazendo com que essa relação 

se torne mais intimista, podendo, assim, deixar os alunos mais confortáveis, com aulas mais 

interativas, tecnológicas, com trocas de experiências, meios digitais atuais e etc., 

contribuindo para a formação de uma sociedade educada financeiramente (BRASIL, 2017). 

 A expectativa para os próximos anos é a de deixar o ambiente escolar mais interativo 

e integrativo possível, trazendo um pouco da realidade de casa para dentro da sala de aula. 

Com isso, a AEF-BRASIL, em conjunto com outras parcerias do governo, criaram 

plataformas digitais para acesso ao conteúdo de educação financeira, bem como jogos e 

cursos EAD, acessíveis até na rede aberta de televisão, e que tiveram grandes impactos 

positivos de espectadores (BRASIL, 2017). 

 É importante começar cedo a ter discernimento de como o dinheiro é propagado e 

de como melhor utilizá-lo; por isso, iniciar a educação financeira no ensino fundamental é 

significante, pois vai refletir nas atitudes em todo o decorrer da vida, com condutas mais 

prudentes, pensadas e calculadas (CARVALHO, 2019).  

Para que as escolas consigam tratar do tema com mais expressão, trazer questões 

do âmbito econômico seria bastante proveitoso, em virtude de que o mundo financeiro se 

norteia por base de câmbio, o que também correlaciona o sobe e desce das inflações no 

Brasil, podendo conduzir com mais clareza o porquê das coisas (CARVALHO, 2019). 

Utilizar as tecnologias a favor do conhecimento pode ser uma estratégia, como os 

sites confiáveis, por exemplo, podem ser utilizados como instrumento nas escolas, uma vez 

que a internet é um meio tão propagado atualmente; cabe ao planejamento das escolas ver 

como aplicar e interagir com os alunos (CARVALHO; CORDEIRO; SILVA, 2018). 

Seria considerável que as práticas de anotações de gastos e ganhos mensais 

fossem aprendidas nas escolas, independentemente de ser disciplina ou tema transversal, 

e mantidas contínuas em casa, com toda a família em conjunto. Meios como o Excel, por 
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exemplo, auxiliariam manter o hábito e fazer com que vire rotina ajudará a organizar o 

financeiro familiar (ORIENTE; LIMA; RIBEIRO, 2015).  

Se o aluno tiver contato com a educação financeira desde o ensino fundamental, as 

chances de não se tornar um indivíduo endividado são maiores, mas, em alguns casos, o 

tema só é visto no ensino médio, o que reduz as chances, mas não a destroem. Como é 

nessa fase que acontece o primeiro emprego, primeiro contato direto com o banco, com 

contas, cartões e cheque especial, se a educação financeira for bem compreendida, ele 

poderá passar por essa etapa sem grandes prejuízos (ORIENTE; LIMA; RIBEIRO, 2015). 

O maior peso para a inserção da educação financeira recai sobre os pais, dado que, 

na escola, o assunto ainda não é tratado com tanta veemência; com isso, o hábito de 

poupança e de outros meios econômicos acerca do  dinheiro ainda vêm de casa, mas, se 

fossem aplicados no ambiente escolar, e a família entendesse a dimensão que a rotina 

correta acarretará no presente e, principalmente, no futuro, poderia haver um 

acompanhamento mais assíduo com relação ao conteúdo dado em aula para que, assim, 

a família e aluno aprendessem juntos (MAGRO et al., 2018) 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O artigo exposto, para ser direcionado da forma correta e assim atingir os objetivos 

pesquisados, necessitou de um ponto de partida; assim os métodos são de bastante 

relevância.  Métodos são um conjunto de atividades organizadas e claras que permite com 

segurança atingir o objetivo, assim traçando o caminho a ser seguido, detectando os erros 

e auxiliando as decisões a serem tomadas pelo pesquisador (MARCONI; LAKOTOS, 2010). 

Segundo a tipificação de metodologia por meio, esta pesquisa é qualitativa; 

porquanto, o artigo teve como finalidade verificar a relação da realidade com o objetivo do 

estudo, fruindo o envolvimento com o assunto de interesse e, assim, apresenta-se a 

subjetividade. A pesquisa qualitativa é uma metodologia não estruturada, baseia-se em 

pequenas amostras que apresentam e ajudam a compreender o contexto do problema 

(CROCCO, 2006). Quanto ao seu fim, a abordagem utilizada é a exploratória, que auxiliou 

a ter mais familiaridade com o que se estava buscando, tornando-se mais compreensível a 

criação de hipóteses precisas, dispondo o objetivo de descrever ou caracterizar a natureza 

variável do assunto que foi pesquisado (KOCHE, 2016). 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

Em relação aos dados coletados neste artigo, foram tanto secundários como 

primários. Os dados secundários foram coletados por meio da revisão bibliográfica, que foi 

elaborada com base em materiais já publicados em algum meio público (GIL, 2010). Os 

dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, sendo incluídas 

nesse conhecimento suposições, respondendo espontaneamente a perguntas (FLICK, 

2009).  

As questões foram elaboradas no intuito de atingir a problemática do estudo e 

baseadas no referencial teórico coletado e discutido. O questionário iniciou-se com 

perguntas relacionadas ao perfil do respondente e sua opinião em relação à importância do 

tema. Posteriormente, foram levantadas questões relacionadas à educação financeira e à 

escola em que atuam, como interpretam e à posição atual e futura referente a isso. Como 

modo de testar o questionário, foi aplicada uma entrevista-teste com um especialista no 

assunto. 

Os resultados obtidos nas entrevistas foram analisados por meio da triangulação de 

dados com base na revisão da literatura realizada e das entrevistas semiestruturadas. Para 

dar suporte a essa análise, foi utilizados a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), bem como 

o software Atlas T.I para os dados colhidos. 

Foram aplicadas seis entrevistas, todas pessoalmente, podendo, em alguns casos, 

ampliar o sentido das respostas e conseguir informações mais claras, gravadas por 

intermédio de aparelho celular e, posteriormente, transcritas no editor de texto Word. Os 

perfis dos respondentes às entrevistas caracterizaram-se por serem em sua maioria do 

sexo feminino, com nível superior completo, no geral mais de uma graduação com pós-

graduação, que atuam há mais de 15 anos no âmbito escolar, com cargos diretivos e de 

alta coordenação, em escolas fundadas com uma média de mais de 40 anos.  

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Papel da escola na educação financeira 

Nas entrevistas confirmou-se o que Carvalho (2019) declarou anteriormente: não há 

a implantação total da disciplina nas escolas, mas os respondentes disseram que é 

trabalhada a questão dos juros, do consumismo e da consciência da relação entre renda e 
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gastos, também apontado por Franzoni, Martins e Quartinieri (2018). A seguir, tem-se a 

figura 1, exemplificando o que foi confirmado, com as respostas dos entrevistados. 

 

FIGURA 1 – Conteúdos trabalhados na disciplina 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Enquanto algumas escolas, segundo os entrevistados, optam por implantar algo 

interdisciplinar para que não abarrote a grade já existente, outras preferem que haja uma 

nova disciplina para tratar do tema, pois o pouco que se trata sobre a educação financeira 

ainda não impacta tão positivamente.  

Como mostrado na figura 2 adiante, dentro deste quesito, os respondentes ainda 

dizem que obtêm de pouco conhecimento técnico para aplicar um tema com tamanha 

magnitude, e que precisarão de mais técnica, de mais conhecimento para que o manejo 

abordado seja eficiente.  

Conto, et al., (2015) enfatizam o que foi demonstrado previamente: as escolas ainda 

não estão preparadas para ministrar a disciplina, faltam profissionais preparados para tal, 

bem como maiores orientações provindas da BNCC. 
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FIGURA  2 – Educação financeira nas escolas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Todos os respondentes consideram a escola como fonte importante de influência 

quanto às atitudes dos alunos no presente e, principalmente, no futuro, concordando com 

Carvalho (2019), que diz que cabe à escola prover o melhor do ensino e a melhor forma de 

aplicá-lo para o bem social, já que se trata de um tema utilizado a todo o momento.  

A figura 3, a seguir, destaca o quanto os entrevistados consideram a escola 

importante para o desenvolvimento como um todo dos alunos, consideram que ela é 

responsável na formação da crítica, consciência, cidadania, responsabilidade e, 

crucialmente, como fator transformador, que enternecerá na sociedade pouco a pouco. 
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FIGURA  3 – Escolas influenciadoras 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Papel da família na educação financeira 

Realizada a coleta de dados, pode-se observar que a família tem papel crucial na 

educação integral e, principalmente, na financeira. O auxílio dos pais é importante para o 

sucesso do que é aprendido em sala.  

Em absoluto, os entrevistados afirmam que a família e os hábitos aí praticados 

interferem inteiramente na questão da educação financeira, o que da mesma maneira foi 

proferido por Carvalho (2019). Eles disseram que, quanto mais cedo começar a tratar do 

assunto, melhor refletirá nos atos futuros. 

Os respondentes evidenciaram que, ainda que o ambiente familiar não tenha o 

melhor dos hábitos financeiros, mas que se os pais acompanhassem com zelo os estudos 

dos filhos, poderiam contribuir para a saúde financeira da família. Magro et al. (2018) 

mostraram que essa seria uma das possíveis formas para a aprendizagem do tema.  
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Cortella (2017) diz que a educação em si vem de casa e os questionados disseram 

o mesmo, revelando que é daí que sai toda a experiência adquirida e, da mesma maneira, 

a financeira. Cabe aos familiares e, principalmente aos pais, ensinarem o valor do dinheiro, 

o custo do trabalho, a não banalização de hábitos necessários, entre outros. 

Cabe aos familiares também não deixarem que o consumismo tome frente das 

decisões, fator já citado por Oriente, Lima e Ribeiro (2015), em virtude de que as operações 

matemáticas e conhecimentos sobre economia se aprendem na escola, mas a forma como 

serão conduzidos para a vida é muito pessoal, e cada um age de maneira diferente, tal 

qual, cada família. 

Ficou incontroverso após as entrevistas que nas reuniões gerais e de pais e mestres 

não se trata muito do que será aplicado, ou então a abrangência do assunto, mas sim do 

regimento, fiscalizações e regras impostas nas escolas, independente da esfera (municipal 

ou estadual).  

Os entrevistados salientam que apenas seguem o que já foi planejado para 

determinado período, é limitada qualquer alteração, mas que, de qualquer forma, os 

professores continuam sendo o exemplo. A dedicação, o afeto e o empenho dependem 

única e exclusivamente deles, o que contrasta com o que foi esclarecido em momento 

anterior pela OCDE (2018). 

 

4.3 O futuro da educação financeira como disciplina em escolas públicas 

Pode-se inferir que nos planos políticos pedagógicos não houve menção do tema, 

sempre há reestruturação, mas nada que oriente de fato sobre a educação financeira. Tudo 

que for pensado deve antes passar por uma série de aprovações para em sequência poder 

ser colado em prática, conforme é possível observar na figura 4: 
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FIGURA 4 – Projeto político pedagógico (PPP) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Perante às entrevistas feitas, notou-se que pouco se fala ainda sobre o tema, Dentre 

todos os respondentes, apenas um demonstrou ter conhecimento real sobre a sua 

importância e um anseio para a implantação como disciplina; outros falaram por meios de 

aplicação transversal, que são bons, mas não tratam na integra do assunto. 

Segundo eles, pela própria escola não há muito que se fazer, pouco podem alterar 

do que já vem endurecido pelo estado e/ou município. Deve haver uma orientação mais 

precisa dos órgãos que regem as escolas para que possam desempenhar melhor o papel; 

porém, no geral, como evidenciado na figura 5 a seguir, desconhecem por total um futuro 

próximo da educação financeira como disciplina.  
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FIGURA  5 - Projetos nas Escolas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Notou-se ainda que nas escolas há um longo caminho a percorrer para implantação 

do enunciado como disciplina. Externo a ela existem alguns programas que auxiliam nisso, 

mas são mais ascendidos por escolas municipais do que estaduais, uma vez que no estado 

o regimento é mais burocrático e não permite que o plano de ensino seja atardado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O intuito deste artigo foi avaliar o impacto da educação financeira nos alunos das 

escolas públicas, visto que este tema está sendo discutido e incentivado desde 2010, 

quando foi lançado pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Este artigo 

obteve resultados através das pesquisas semiestruturadas pelas quais foi possível concluir 

que não há nada referente à educação financeira implantada nas escolas públicas. 
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Contudo, foi constatado que é tratado indiretamente do tema com os alunos e quando é 

tratado percebe-se que tem resultados.  

Diante das pesquisas foi encontrado que seria de grande importância tratar e incluir 

a educação financeira nas escolas públicas, todavia como algo interdisciplinar e não dentro 

da grade curricular, porque seria necessário primeiramente estudos e treinamentos de 

docentes específicos que fossem capazes de aplicar tal disciplina, visto que hoje não 

existem professores que conheçam plenamente do tema para que possa ser transmitido 

para os alunos.  

Pode-se entender que a família é importante na educação da criança, mas nem 

mesmo os pais conseguem passar as atividades financeiras para os filhos e acabam 

passando a responsabilidade de ensinar finanças para a escola. Não houve grande 

interesse entre os entrevistados em realizar a implantação da educação financeira nas 

escolas; apesar disso, eles expressaram ser totalmente importante para os alunos 

aprenderem desde cedo para cada vez mais o país perder números de endividados. 

 Assim, realçamos que o estudo tem contribuição para o campo teórico de forma que 

possa ser referência para outros artigos relacionados ao tema educação financeira, 

auxiliando nas pesquisas, nas quais há grandes lacunas de informações e esclarecimentos 

referente à educação financeira nas escolas públicas, podendo então ser subsídios aos 

pesquisadores. 

Quanto às limitações do estudo, pode-se apontar o número de entrevistas realizadas 

com diretores escolares, além de todo o processo burocrático para conseguir realizar as 

entrevistas com os mesmos. Além disso, na realização das entrevistas foi constatado que 

alguns respondentes não obtinham o conhecimento necessário sobre o tema para que os 

resultados fossem imediatos, ou então o confundiam com o financeiro próprio da escola, 

ficando lacunas a serem preenchidas através de outras pesquisas futuras. Também foram 

encontradas limitações no decorrer das pesquisas bibliográficas, devido não possuir 

grandes estudos sobre o assunto. 

Como estudos futuros a serem realizados na área de educação financeira nas 

escolas públicas, propõe-se o estudo com a família, visando entender o que eles entendem 

por educação financeira e, porquanto, que a maior barganha deste tema deriva dos pais. 

Outrossim, seria um estudo comparativo com escolas particulares, de modo a propiciar 
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futuras análises que chegassem a resultados contingenciais mais formidáveis, que por 

limitações este estudo não tenha chegado. 
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RESUMO  
O empreendedorismo é um importante fenômeno social, pois gera oportunidades ocupacionais, reduzindo o 
desemprego e impulsionado a economia. A atividade empreendedora é capaz de estimular o desenvolvimento 
regional e o crescimento econômico. Os serviços financeiros realizados pelos bancos tradicionais têm dado 
lugar a um novo modelo de negócio - com características tecnológicas – o empreendedorismo de Fintechs. 
Por tratar-se de um fenômeno relativamente novo, esta pesquisa justificou-se na necessidade de se 
demonstrar aos profissionais de gestão os desafios encontrados pelos empreendedores das Fintechs na 
condução dos seus negócios. O objetivo precípuo que norteou esta investigação foi identificar os principais 
desafios e barreiras a serem superadas pelos empreendedores de Fintechs, segundo a óptica dos 
empreendedores e comparar os achados com o que preconiza a literatura relacionada ao tema. Utilizou-se 
da pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Os dados primários foram coletados por meio de 
questionários semiestruturados junto aos empreendedores das Fintechs. Os dados secundários foram obtidos 
valendo-se de livros clássicos sobre o empreendedorismo, artigos nacionais e internacionais, indexados na 
CAPES e reportagens jornalísticas de veículos de comunicação de abrangência nacional. O método de 
avaliação dos dados foi o de análise de discurso. Conclui-se, com esta investigação, que os maiores desafios 
do processo empreendedor no caso das Fintechs são, internamente, os de atrair e reter talentos humanos e 
a criação de um ambiente interno de time. Externamente, figuram as dificuldades em se conseguir 
crescimento da carteira de clientes, a excessiva regulamentação e intervenção do estado, bem como a 
elevada carga tributária e trabalhista.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Clientes; Modelo de Negócios; Oportunidades. 
 
 
ABSTRACT  
Entrepreneurship is an important social phenomenon, as it generates occupational opportunities, reducing 
unemployment and boosting the economy. Entrepreneurial activity is capable of stimulating regional 
development and economic growth. The financial services performed by traditional banks have given way to 
a new business model - with technological features - Fintechs entrepreneurship. Because this is a relatively 
new phenomenon, this research was justified in the need to demonstrate to management professionals the 
challenges encountered by Fintechs' entrepreneurs in the conduct of their business. The main objective of this 
research was to identify the main challenges and barriers to be overcome by Fintechs 'entrepreneurs, 
according to the entrepreneurs' perspective and to compare findings with what the related literature 
recommends. Exploratory research with a qualitative approach was used. The primary data were collected 
through semi-structured questionnaires with Fintechs entrepreneurs. The secondary data were obtained using 
classic books on entrepreneurship, national and international articles, indexed in CAPES and journalistic 
reports of communication vehicles of national scope. The method of data evaluation was the discourse 
analysis. It is concluded from this research that the greatest challenges of the entrepreneurial process of 
Fintechs are, internally, which are attracting and retaining human talents and the creation of an internal team 
environment. Externally, there are difficulties in growing your client portfolio, excessive regulation and 
intervention by the state, as well as the high tax and labor costs. 
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1) INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo é definido como o processo no qual algo inovador, criativo e 

diferente é realizado visando gerar riqueza para os indivíduos e agregar valor para a 

sociedade. O empreendedorismo é um importante fenômeno social, pois gera 

oportunidades ocupacionais, reduzindo o desemprego e impulsionado a economia. 

Ademais, a atividade empreendedora é capaz de estimular o desenvolvimento regional e o 

crescimento econômico (SHANE; VENKATARAMAN, 2000; ACS; STOREY, 2004; 

FRANCO; GOUVÊIA, 2016; BARRAL; RIBEIRO; CANEVER, 2018). O empreendedorismo 

promove oportunidades para os empresários, quer seja pela inovação plena, quer seja pela 

renovação e adaptação de produtos e serviços, a partir da evolução dos hábitos e 

costumes, gerando um círculo virtuoso para a economia e para a sociedade 

(SCHUMPETER, 1997; ACS; STOREY, 2004; BARRAL; RIBEIRO; CANEVER, 2018). 

O empreendedorismo, em outra visão, gera, nas organizações, habilidades de 

inovação e agilidade para lidar com oportunidades e ameaças (AL OMOUSH; AL-QIREM; 

AL HAWATMAH, 2017). As empresas empreendedoras são criadoras de tendências, e não 

seguidoras de tendências (MILLER, 1983). As empresas empreendedoras se distinguem 

das demais por sua capacidade de reconhecer e perseguir oportunidades antes de seus 

concorrentes, mesmo que disponham de uma base limitada de recursos. (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000; BRUYAT; JULIEN, 2001). Em outra acepção, o 

empreendedorismo promove uma reorganização contínua do sistema econômico, 

resultante da substituição de antigos produtos, serviços e hábitos de consumo por novos, 

o que se denomina como processo de destruição criativa, promovendo também, por meio 

de mecanismos competitivos, um ciclo de rearranjo - ascensão e queda - de indivíduos em 

classes sociais de acordo com o sucesso de seus negócios (SCHUMPETER, 1997). 

É possível compreender, em última análise, que o empreendedorismo, como uma 

área de negócios, busca entender como surgem as oportunidades para criar algo novo, isto 

é, produtos, serviços, mercados, processos de produção, matérias primas, novas formas 

de organizar as tecnologias existentes (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). A literatura 

correlata ao tema sempre se ocupou em definir o sujeito empreendedor. Esse pode ser 

compreendido como pessoa que percebe oportunidades ou necessidades de oferecer ao 
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mercado novos produtos, serviços e processos, e tem coragem de assumir riscos e 

habilidades para aproveitar essas oportunidades. O empreendedor é aquele que conhece 

e reconhece coisas que outros não veem. Nesse enredo, os estudos acerca do 

empreendedorismo podem ser sintetizados como um neologismo, oriundo da palavra 

entrepreneurship, e se ocupa em examinar os aspectos acerca do empreendedor, seu 

perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação (KIRZNER, 1983; 

DOLABELA, 1999; LACOMBE, 2004).  

Não há unanimidade na literatura em relação à tipificação do empreendedorismo, 

mas são comumente discutidos os empreendedores corporativos, os empreendedores 

sociais e os empreendedores de negócios. Os empreendedores corporativos são pessoas 

que possuem características de inovar, assumir riscos e serem proativas, com atuação 

dentro de alguma organização empresarial (BURGERS; COVIN, 2014; SHAFIQUE; 

KALYAR, 2018). Os empreendedores sociais possuem motivação e intenção em fazer o 

bem para a sociedade. Eles atuam na lacuna deixada pelo estado e pela sociedade, 

realizando ações que atendem a uma parcela da população desassistida, desamparada.  A 

medida do empreendedor social não é o lucro, mas o impacto social de suas ações, 

satisfazendo necessidades sociais e proporcionando a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas (ABU-SAIFAN, 2012; BACQ; HARTOG; HOOGENDOORN, 2016). 

Empreendedores de negócios possuem a necessidade de realização, realizando a tarefa 

em alto nível de excelência, assumem riscos, administram empresas com novas ideias. São 

líderes que estão sempre inovando nos processos de negócios, procuram ter recompensa 

do empreendimento, das novas ideias, bem ou serviços (LYONS; LYNN; MAC, 2015; 

ASHOUR, 2016). 

Com a evolução das tecnologias, que criaram o que se denomina mundo virtual, 

surgem, na história recente, as Fintechs, que são mecanismos financeiros já existentes só 

que em versões melhoradas com alto emprego tecnológico (NAKASHIMA, 2018). As 

Fintechs estão impulsionando a inovação no setor financeiro, melhorando a qualidade dos 

serviços financeiros e ajudando a diminuir os custos (LEE; SHIN, 2018). As Fintechs são 

novos modelos de negócios que solucionam desafios existentes no setor financeiro. Os 

serviços financeiros realizados pelos bancos tradicionais têm dado lugar a um novo modelo 

de negócio, as Fintechs (GOMBER; KOCH; SIERING, 2017). 
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Este estudo justifica-se na necessidade de demonstrar aos profissionais de gestão 

os desafios encontrados pelos empreendedores das Fintechs na condução dos seus 

negócios. O objetivo que norteia esta investigação é identificar os principais desafios a 

serem superados pelos empreendedores de Fintechs, segundo a óptica do empreendedor. 

Como objetivos específicos, procura-se descrever o modelo de negócios das Fintechs, 

detalhar quais são as principais barreiras para o ingresso nesse novo modelo de negócios 

e conjecturar, como se dará a organização do mercado financeiro após o ingresso das 

Fintechs. 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O mercado financeiro está sofrendo grandes impactos com a chegada da tecnologia. 

A oferta dos produtos e serviços estão sendo moldadas à tecnologia que acaba agregando 

no novo perfil do cliente, que deseja buscar as informações em tempo real. Com isso surgiu 

o primeiro termo Fintech mencionado nos anos 90 (PUSCHMANN, 2017). Fintech é o 

encolhimento da junção de tecnologia financeira, que contém inovação em soluções 

financeiras (ZAVOLOKINA; DOLATA; SCHWABE, 2016; PUSCHMANN, 2017).  Para os 

pesquisadores, Fintech é um campo novo de pesquisa. São empresas novas que utilizam 

oportunidades e possibilidades da tecnologia para oferecer aos clientes serviços financeiros 

atraentes para continuar na competividade do mercado (ZAVOLAKINA; DOLATA; 

SCHWABE, 2016; GOMBER; KOCH; SIERING, 2017; BOMER; MAXIN, 2018). Esse 

mercado tem grande destaque por ser uma nova geração especializada em serviços 

financeiros que utilizam as plataformas on-line e móveis, tecnologia de ponta, oferecendo 

serviços diretamente para o consumidor, afim de oferecer ótimos benefícios, o acesso ao 

capital é mais amplo, com transações seguras e empréstimos sem taxas abusivas 

(SCHUEFFEL, 2016; MAGNUSON, 2018).  

As instituições financeiras tradicionais têm vantagens por serem mais confiáveis, 

sólidas e seguras, por outro lado acabam sendo mais burocráticas, lentas e caras. As 

Fintechs, por sua vez, desenvolvidas dentro de um ambiente totalmente tecnológico e 

diferente conta com estrutura simples, ágil e de baixo custo, aos poucos, reduz as barreiras 

de entrada e facilita o acesso a serviços financeiros, assim dando o foco para os clientes 

gerir sua própria conta e trazer soluções personalizadas de acordo com a necessidade de 
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cada um (MAGNUSON, 2018; MARCON, 2018). No entanto, as parcerias com a rede 

bancaria ainda são fundamentais para alcançar o sucesso. Essa parceria é muito valiosa, 

pois tem menos burocracia envolvida e muito mais foco em soluções para o consumidor, 

além de que a cartilha dos produtos é bem menor quando comparado com os bancos 

tradicionais, mas a tecnologia leva até as pessoas praticidades e rapidez em alguns 

serviços (TWEDDLE, 2018; LAGARDE, 2018).  

Essas parcerias podem ocorrer entre os empreendedores do ramo de empréstimo 

de dois tipos, SCD1 - Sociedade de Crédito Direto, e SEP2 - Sociedade de Empréstimo 

entre Pessoas (peer-to-peer). Em 2018 o Banco Central publicou as Resoluções n° 4.656 

e 4.657 onde estabelece os requisitos e procedimentos para autorização do funcionamento, 

transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento de 

instituições (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). Com a evolução da internet, os 

serviços financeiros têm ganhado grande destaque com o desenvolvimento de tecnologias 

que ofertam serviços financeiros com praticidades para os usuários, sendo os principais: 

empréstimo, cartão de crédito sem anuidade, conta bancária digital3, microsseguros4, 

soluções de pagamentos via SMS, dentre outros. O objetivo das fintechs é pensar 

especialmente no público abaixo da classe C, por este motivo é possível fazer pagamento 

diretamente de um celular comum sem acesso à internet, utilizando a funcionalidade do 

SMS, que a partir do recebimento de uma senha é possível confirmar a operação (THE 

ECONOMIST, 2016; LI et al., 2017; GIMPEL; RAU; ROGLINGER, 2017). 

De acordo com levantamento feito por Barbosa (2018) com os dados da Finnovation, 

o número de Fintechs no Brasil subiu de 309 para 377, um aumento de 22%, mostrando 

que o crescimento continua em ritmo acelerado, no ano anterior o incremento no número 

de Fintechs havia sido de cerca de 40%. Apontado por Pascual e Ribeiro (2018) com os 

                                                           
1 Operando com capital próprio, operações de empréstimo, financiamento e aquisição de direitos por meio de plataforma 

eletrônica, prestação de serviços como: análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito de terceiros, atuação como 
representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações por ela intermediários, e emissão de moeda 
eletrônica. 
2 Realiza empréstimos entre pessoas, operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio eletrônico, prestação 
de serviço como: análise de credito para clientes e terceiros, cobrança de credito de clientes de terceiros, atuação como 
representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações por ela intermediadas e emissão de moeda 
eletrônica. 
3 Pode ser utilizada por pessoas físicas ou jurídicas, sem burocracia, como todos os recursos de uma versão tradicional, basta 
estar conectado em qualquer dispositivo com internet que é possível fazer todo e qualquer tipo de movimentação financeira que 
desejar. 
4 Contratação de qualquer seguro, de vida, viagem, para residências, empresas, automóvel e outros veículos via digital, tudo isso 
de forma direta e sem intermediários. 
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dados da CB Insights, uma pesquisa feita com quase 4 mil Fintechs, sendo o fator de 

seleção modelo de negócio, potencial de crescimento e impulso no mercado os Estados 

Unidos ficaram com 56% da maioria das Fintechs, seguido pelo Reino Unido e Índia, 

arrecadando um total de US$ 39,6 bilhões de investidores de todo o mundo em 2018, 

quando comparado com o ano interior foi um aumento de 120%. Cumming e 

Schwienbacher (2018), analisaram que o mercado global de Fintech se divide da seguinte 

maneira, nos EUA (62,08%), Reino Unido (6,2%), China (6,3%), Canadá (1,8%) e França 

(1,8%). Os EUA é o maior mercado de tecnologia, no ano de 2013, o investimento em 

Fintechs foi de US$ 4,05 bilhões para 12,21 bilhões em 2014, os investimentos foram 

aumentando a cada ano, em 2015 com US$ 19 bilhões obtendo um aumento de 106% 

sobre o ano de 2014 (SKAN; DICKERSON; MASOOD, 2015; HADDAD; HORNUF, 2016; 

MAGNUSON, 2018). 

Como tendência o setor indica que os bancos têm a presença mais forte no mercado, 

mas em breve os modelos atuais serão extintos, atualmente o dispositivo móvel é a principal 

plataforma que está auxiliando as Fintechs a conquistar sua fatia de mercado (BARBOSA, 

2018; STEWART; JURJENS, 2018).  Além disso, uma pesquisa feita pela PWC – Fintech 

Deep Dive (2018) mostra as principais tecnologias por trás das soluções apresentadas 

pelas Fintechs, são cloud5, data analytics6 e mobile7, mas será necessário mudar essa 

necessidade se as empresas quiserem continuar aprimorando a ofertada dos produtos e 

serviços financeiros. Algumas empresas já perceberam essa realidade e querem dominar 

a inteligência artificial e o blockchain8.  Um dos principais desafios das Fintechs é o 

levantamento de capital, pelo fato de que o mercado de investimentos anda direcionado 

para empresas que são mais experientes, baseando-se no requisito de maior lucratividade 

e sucesso, no entanto, os investidores de risco preferem as Fintechs, para que essas 

empresas possam expandir rapidamente, assim sua conquista de mercado será mais 

rápida possuindo maior facilidade de crescimento e liderança na tecnologia para conquistar 

uma base de cliente estável (MAGNUSON, 2018). 

                                                           
5 Informações online a partir de um dispositivo com internet, que estará disponível em qualquer lugar. 
6 Processo de análise das informações. 
7 Que permite seu uso durante a movimentação do usuário. 
8 Registro de vários tipos de transações e possui seus registros espalhados por vários computadores, como se fosse uma espécie 
de grande “livro contábil”. Esse sistema é formado por uma cadeia de blocos, um conjunto de transações é colocado dentro de 
cada um desses blocos, que são protegidos por criptografia, porém o blockchain é pública, qualquer pessoa pode verificar e 
auditar as movimentações registrada nela. 
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Savoie, Hoffman (2018) e Witkowski (2018) preconizam que a regulamentação é 

uma grande barreira dentro do mercado financeiro, um exemplo é o licenciamento, um 

processo complicado e repetitivo, levando isso em consideração, as Fintechs estão sujeitas 

as mesmas regras que os bancos nacionais, assim precisam cumprir  requisitos para entrar 

no mercado, o que ocasiona algumas delas trabalharem na brecha da regulamentação, 

devido a isso os empreendedores precisam enfrentar as esferas regulatórias, para fazer 

com que elas regularizem suas atividades. É importante para os empreendedores 

buscarem parcerias com os bancos tradicionais, já que para algumas operações bancárias 

apenas os bancos conseguem efetuar, por exemplo, estender empréstimo, sendo assim 

essa parceria é necessária e a cooperação é essencial para que tenham benefícios mútuos, 

mas isso não quer dizer que não será enfrentado os obstáculos obrigatórios e legais 

(ROMÃNOVA; KUDINSKA, 2016; MCKENDRY, 2018). 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de pesquisa exploratória, porque teve o objetivo de proporcionar 

entendimento maior acerca de um dado fenômeno para torná-lo mais inteligível. Buscou-se 

profunda investigação junto a dois empreendedores de Fintechs, que puderam ser 

cotejados com aspectos conceituais. A abordagem foi qualitativa e permitiu compreender 

as motivações, comportamentos, opiniões e perspectivas dos indivíduos acerca dos 

maiores desafios a serem superados na abertura e gestão das Fintechs. Para tanto, os 

instrumentos para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e o questionário 

semiestruturado. Utilizou-se dados primários, oriundos das respostas dos questionários e 

dados secundários, que se originarão das pesquisas bibliográficas. Como método de 

análise, utilizou-se a análise de discurso, pois houve a interpretação e classificação das 

palavras em um dado contexto. 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As pesquisas foram feitas utilizando recursos de gravações audiovisuais com 

permissão dos entrevistados que não foram identificados e são nominados como E1 e E2. 

O primeiro é proprietário de uma Fintech em Piracicaba/SP, com 31 anos de idade, formado 

em 2010 em economia na FACAMP e MBA em finanças, fluente na língua inglesa, nunca 
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morou, nem trabalhou fora do Brasil, mas já realizou várias viagens internacionais. O E2 é 

fundador de uma Fintech na cidade de Presidente Prudente/SP, 46 anos, possui formação 

em Ciências Contábeis, Administração, e tem pós em Gestão e Controladoria, possui mais 

facilidade para entender a língua inglesa e possui experiências apenas para América Latina. 

Questionados se já tiveram outros empreendimentos, antes da Fintech, E1, reportou que já 

teve empreendimentos na área de construção civil e que fez investimentos na bolsa de 

valores. E2, por sua vez, informou ter possuído uma franquia de cursos EAD, o que 

demonstra um perfil empreendedor de ambos os entrevistados. Perguntados se os 

investimentos em Fintechs revelam um cenário de oportunidades, considerando que boa 

parcela da população não possui acesso a serviços bancários, E1 asseverou que: 

Isso de fato é uma oportunidade muito grande [...]. Há, realmente, muito espaço para explorar, o 
mercado é muito grande [...] o tamanho do mercado de recebíveis para nosso nicho é de no mínimo 

R$ 900 bilhões por ano a parte de nicho de pagamento é um outro mercado de 1.5 trilhões. 
 
O entrevistado E2 ponderou: 
 
É uma grande oportunidade, é justamente isso, a grande oportunidade. O surgimento das Fintechs, 
principalmente por essa carência, para ver, otimizar e facilitar o acesso das pessoas. Então, como 
aqui, a gente tem um slogan aqui na porta, nós descomplicamos os bancos, da mesma maneira as 
Fintechs, elas quebram caminhos, elas encurtam, quebram processos burocráticos, que as vezes é 

complicado, para facilitar o usuário final.  
 
As exposições dos pesquisados corroboram com a ótica dos autores que visualizam 

as Fintechs como um novo modelo de negócios de grande potencial a ser explorado (SKAN; 

DICKERSON; MASOOD, 2015; HADDAD; HORNUF, 2016; GOMBER; KOCH; SIERING, 

2017; MAGNUSON, 2018). Perguntados se no atual cenário de instabilidade econômica e 

política os empreendedores encontram barreiras principalmente para acesso de capital, e, 

assim sendo se as Fintech podem ser vistas como um agente de crédito para solucionar o 

problema de capital dos empreendedores, os entrevistados responderam, E1: 

 
Sim, essa questão de instabilidade política e econômica faz com que os bancos fechem mais a portas, 
aumentem as barreiras e recuem em relação a colocar o capital na rua, então realmente é uma 
oportunidade maior para nós atender o mercado nesse momento e muito mais arriscado, entretanto 
é uma forma também da gente entrar em um momento em que a referência realmente fica e a gente 
consegue atender hoje as empresas de micro e pequeno porte, já que elas têm uma certa limitação 

de acordo com a política de crédito dos bancos.  
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Para o E2: “No Brasil ainda é difícil ter mais acesso, mas o investimento tem. Então 

é nesse sentido, não tanto pelo cenário e sim por mais acesso, porque o investimento tem”. 

O relato dos entrevistados não coincide com o autor Magnuson (2018), pois ele afirma que 

o levantamento de capital é um dos desafios para os empreendedores e na visão dos 

entrevistados esse acesso ao capital contribui para o crescimento das Fintechs. 

Interrogados se concordam ou não que os consumidores e investidores não tem pleno 

conhecimento das opções disponíveis de produtos das Fintechs, E1 não concordou, já na 

ótica do E2: 

 
Sim, se você não tem uma exposição ou se a Fintech não expõe o que ela está fazendo, de alguma 
maneira ela aparece no mercado e a única maneira é o empreendedor correr atrás de investidores 
[...] e estar expondo, se não for na internet, é na mídia, em algum evento ou abrir um programa de 
aceleração [...] tem que ir aparecer, divulgar a ideia.  
 

Inqueridos acerca dos motivos que o levaram a investir nas fintechs. E 1, pontuou:  

 
No meu caso, o que me levou foi um pouco natural eu comecei lá atrás, e aí como tem essa 
curiosidade essa vontade de estar sempre se atualizando procurando inovar é que me levou e 
conduziu a isso entendeu, hoje eu vivo e respiro isso a todo instante. 

 
E2 informou: “Bom, isso há dezoito anos eu e o pessoal éramos jovens, foi uma ideia 

que aqui no Brasil era inovadora, fomos descobrir muito tempo depois que existia esse 

serviço parecido fora do Brasil [...]”. 

Perguntados sobre qual o público alvo da sua Fintech, E1 declarou “micro e 

pequenas empresas” e, E2 “pessoas físicas, hoje o nosso público maior é entre 18 anos, a 

grande maioria 18 a 34 anos classe C, D e E, principalmente, os desbancarizados”. A 

evidência dos entrevistados sanciona com as ideias dos autores, onde o principal objetivo 

das Fintechs é pensar especialmente no público de classes C ou inferiores. (THE 

ECONOMIST, 2016; LI et al., 2017; GIMPEL; RAU; ROGLINGER, 2017). Questionados se 

as Fintechs direcionam suas soluções a uma determinada necessidade do cliente, 

buscando um público sub-atendido pelos quais as instituições tradicionais deixaram de 

atender, ambos entrevistados concordaram. Para E1, “cada fintech tem que buscar atender 

um nicho específico, nesse caso buscamos atender micro e pequenas empresas podendo 

até serem negativadas, até atendo empresa um pouco maior, mas, não é o foco [...]. 

Focando em um público consegue se tornar especialista”. O entrevistado E2 deu o exemplo 

da Nubank. 
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Rompeu uma barreira de como conversar com usuários, de como conversar com um cliente, que 
precisa ser respondido na hora, tem um atendimento personalizado e rápido, resolve o problema na 
hora. Realmente há falhas, mas a onde os gigantes, os grandes estão pecando, é que não estão 
olhando com atenção no volume. Aí é onde as Fintechs vão entrando, vão vendo onde que está a dor 
do usuário, que seja as startup, não só as Fintechs, quando estão sendo criadas, sempre pensando 
qual o problema que eu vou resolver para esse usuário, então descobre um problema grande, e vai 
ataca ali, que vai ter sucesso e é onde dá certo.  
 

Indagado sobre a maioria dos empreendedores das fintechs ser do sexo masculino, 

a explicação se dá por conta do mercado ser muito tecnológico e poucas mulheres no país 

estão envolvidas com tecnologia, obteve-se do E1 que: 

 
Realmente das que eu conheço e tenho vivencia, realmente o público feminino é pequeno, mas o 
porquê disso, eu acho que predominantemente no mercado financeiro como um todo hoje a maioria 
é masculina, mas é a questão das mulheres entrarem mais para o segmento e participarem, as portas 
estão abertas, até mesmo a composição e a forma de pensar da mulher é diferente e agrega muito. 
 

Para E2: 

 
Sobre ter poucas mulheres na indústria da tecnologia, é mais questão de cultura mesmo, o homem 
está mais à frente de buscar, exemplo, aqui na cidade tem uns eventos que chama startup weekend, 
tiveram vários eventos com bastantes mulheres participando e depois teve uma edição de startup 
weekend women, que foi voltado para o público feminino [...] As mulheres estão buscando, então tem 
várias empresas, várias startups, que estão dando certo e que são as mulheres a frente.  
 

 Questionados se os principais desafios e barreiras é atração de talentos e capital, e 

que a atração e retenção de talentos qualificados é um desafio para o setor financeiro e se 

a falta de profissionais mais maduros com os conhecimentos na regulamentação, pode 

causar um entrave no crescimento, E1 concordou afirmando que: 

 
Sim, a gente não cria uma empresa, a gente cria um time, então realmente é importante ter pessoas 
boas capacitadas e que acompanha o ritmo nosso, que é bem acelerado e absorvam todo esse 
movimento, estejam abertos a pensar diferente. Realmente ter pessoas qualificadas é o maior desafio, 

por isso que procuramos valorizar o máximo quem tem um ótimo desempenho. 
 
E2 também concorda: 

 
Realmente é difícil, mas as vezes consegue um profissional sênior, principalmente na nossa região. 
Temos uma política de retenção de talentos, oferecendo benefícios, para reter os talentos e atrair 
talentos de fora. Então esse grande desafio também, é conseguir atrair talentos, porque as vezes que 
seja uma Fintech no início de uma Startup se ela não tem recurso ou se não tem um investimento, 
ela tem que aprender atrair esse talento, que seria um talento com um conhecimento maior, tem que 
acreditar na ideia e se doar porque as vezes uma Fintech, uma Startup, não vai conseguir pagar, 
remunerar o que aquele profissional de mercado realmente precisa. E hoje temos uma gestora de 
RH, que chamamos de TH, Talentos Humanos, transforma a empresa, tem um ambiente muito 
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gostoso, já tivemos profissionais, colaborador nosso que recebeu proposta pra outra empresa, com 
um salário maior, mas ele quis ficar aqui na empresa. 
 
Interpelados se a regulamentação e burocracia para esse segmento é muito 

complexa e exigente e se isso acaba sendo um dificultador para o crescimento, E1 garante 

que: 

  
É, na verdade hoje a agenda positiva do banco central, CVM e todas as outras associações de órgãos 
do conselho monetário nacional envolvido com o mercado financeiro estão muito positiva, estão de 
certa forma buscando mesmo melhores modelos de regulamentação para que o mercado possa 
evoluir, ser mais competitivo, isso já vem desde 2013 [...] com uma mudança na lei passou a ter 
oportunidade pra empreender inclusive na área de meios de pagamento, [...] é um mercado muito 
regulamentado com bastante burocracia [...] não é um mercado barato é um mercado que se custa 
manter qualquer tipo de estrutura, de qualquer forma tem uma facilidade para estar evoluindo com 
projeto inicial, mas para se alcançar maiores voos a regulamentação trava por um lado, pois seu 
objetivo final é de melhorar o circuito inteiro.  
 

E2 complementou: 
 
Dependendo da regulamentação sim, mais é onde a Fintech consegue as vezes “o pulo do gato”, de 
alguma maneira consegue, apesar da regulamentação fazer um serviço “burlando”, é uma brecha que 
você vai estar correto e achando algo que não depende da regulamentação, tem serviço que 
realmente é regulado mesmo sendo Fintech, contudo as grandes instituições acabam fazendo uso 
dessa regulamentação para tentar “afogar” a Fintech.   
 

O exposto pelos entrevistados corresponde com as ideias dos autores Savoie, 

Hoffman (2018) e Witkowski (2018) que expressam a regulamentação como uma grande 

barreira. 

Inquiridos se compreendem que como um problema conquistar uma nova base de 

clientes, E1 verbalizou que: 

 
Esse é o maior problema de todas as fintechs. Como ter acesso a uma grande gama de clientes [...] 
umas das maiores dificuldades hoje é conseguir evoluir com a empresa porque não é fácil atrair 
talentos e você pode ter os melhores talentos do mundo se você não tiver cliente não adianta nada, 
sendo assim, realmente a busca por consegui trazer os clientes que de fato adquire o produto é mais 
difícil.  
 
De acordo com o E2: 
 
Para você aumentar a sua base de clientes precisa ter disposição para divulgar seu serviço para que 
seja propagado e assim formar uma base nova de cliente, [...]. Então, você tem que justamente 
captar/adquirir clientes para sua base, contudo tem um custo, temos que criar mecanismos para fazer 
isso da melhor maneira possível e esse é o grande problema, descobrir como fazer isso melhor e com 
menor custo.  
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Questionados se as pessoas sentem medo de investir ou fazer algum serviço 

financeiro em Fintechs, pelo fato dela ser digital, assim pensam que seus dados correm 

risco com algum tipo de fraude. Para o E1:  

 
Hoje o que é interessante para nós é não ser todos digitais, operação 100% online, porque nem 
sempre os nossos clientes estão tão assim digitais, tão online, então tudo tem uma certa ponderação 
até onde ser digital, ser online. Em relação do fato de ter fraude, sim há possibilidades, como nós 
facilitamos muito a vida dos tomadores de crédito tentando agilizar o máximo [...], a atração por 
fraudadores é maior [...] nós tomamos medidas para evitar isso, como por exemplo relacionamentos 

e visitas online.  
 
Segundo o E2: 
 
Isso depende muito do investimento na empresa ou investimento na aplicação financeira, caso for 
aplicação financeira, eu acho que no início as pessoas tinham mais medo, mais receio e até alguns 
agora no meio do caminho. Algumas Fintech acabaram dando uma “escorregada”, mas foi resolvido, 
apesar disso a grande maioria não tem tanto medo, principalmente os jovens, já o pessoal mais velho, 
gente mais tradicional tem receio de como vai funcionar. Hoje para investimento, temos o fundo 
garantidor de crédito, então o CPF que você tem é garantido pelo fundo, por exemplo, se você faz um 
investimento de R$ 100 mil reais em uma Fintech, uma aplicação financeira em um banco que seja 
banco digital, caso quebre você estará garantido pelo governo que deu essa margem de segurança.  
 

Os manifestos dos pesquisados não correspondem com a visão dos autores 

Schueffel (2016) e Magnuson (2018) onde preconiza que por ser uma nova geração 

especializada em serviços financeiros as transações e serviços são superseguros, pois 

utilizam as plataformas on-line para oferecer serviços para o consumidor.  Perguntados 

quais outros motivos são inibidores das pessoas utilizarem Fintechs. Segundo o E1 “as 

soluções são tecnológicas, mas os clientes inclusive micro e pequenas empreendedores 

muitas vezes não são”. De acordo com o E2 “Percebo que as pessoas às vezes têm receio 

de onde é a empresa, se realmente existe e onde está localizada fisicamente”. 

Questionados se o sucesso das Fintechs se dá pela confiança que seus clientes sentem, 

quanto mais sucesso tiver maior será sua base de clientes. Ambos concordaram, E1 

informou “Quanto mais nós formos conhecidos, mais credibilidade gera e esses pontos que 

foi perguntado antes possam ser atenuados para ganhar o mercado, não só aumenta a 

confiança mais também indicações”.  E2 reforçou a visão do E1, dizendo que: 

 
O sucesso vem principalmente da indicação, quando você tem um usuário, um cliente feliz, ele vai 
trazer mais clientes, caso o contrário ele vai entra lá no Reclame Aqui, onde sabemos que consta 
tudo, pois quando não conhecemos a empresa é o primeiro canal que usamos como referência para 
encontrar informações [...] Então isso é a confiança que realmente traz mais usuários para engajar 
esse negócio e fazer funcionar.  
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Perguntados se os investidores avaliam a empresa pelo seu nível de popularidade, 

E1 concordou plenamente, já E2 ponderou que: “Nem sempre é a popularidade [..] depende 

muito do negócio, às vezes é uma Fintech que está na ideia ainda, que no começo tem 

poucos clientes mais é uma ideia que investidor enxerga”.  Para Magnuson (2018) o 

comportamento do investidor tende a preferir as Fintechs pelo fato da expansão ser mais 

acelerada, portando a facilidade de conquistar o mercado e sua base de cliente é mais 

rápida. Questionados se as Fintechs são modelos de negócios altamente tecnológicos, 

possuindo inovação nos processos de serviços financeiros, sendo oferecidos para pessoa 

física. Na ótica do E1: 

 
Ou jurídica, que é o nosso caso. A tecnologia traz a inovação para resolver um problema que já existe 
há muito tempo, porém de maneira mais simples, fácil e ágil se possível [...] Isso diretamente com o 
cliente que consegue sentir quando entra na nossa plataforma, como também internamente com cada 
processo que foi automatizando e que tem possibilidades de incrementos na nossa esteira de 
produção melhorando a experiência do cliente na ponta. Entretanto temos que ter uma interface muito 
boa para que eles possam se familiarizar e não ter dúvida de como navegar conosco, desta forma os 
nossos processos são agilizados, baratos e automatizados, porque nosso volume aqui é grande e 
não podemos depender apenas de pessoas para poder dar certo, até mesmo porque tem uns 
trabalhos que os robôs conseguem filtrar com mais precisão e vai ser muito mais rápido e muito mais 
barato.  
 
O público do E2 são pessoas físicas, e não divergiu de E1. Os inquiridos confirmam 

a perspectiva de alguns autores, idealizando que as Fintechs têm esse foco na inovação 

dos processos de serviços financeiros, já que sua estrutura é simples, ágil e de baixo custo 

e com um ambiente totalmente tecnológico (MAGNUSON, 2018; MARCON, 2018). 

Perguntados se com a entrada das Fintechs no mercado financeiro as organizações de 

atuação do setor financeiro estão direcionando para processos de inovação e 

transformação dos setores, tendo seus modelos de negócios focados em tecnologia. O E1 

considera: 

 
As empresas tradicionais e do setor já estão sentindo a mudança que está tendo e se elas não 
acompanharem naturalmente serão extintas. No entanto, as Fintechs não vieram para “matar 
ninguém”, não vai acabar com os bancos, longe de tudo isso, a questão é de os bancos estarem junto 

nessa mudança. 
 
O E2 informou: 

As grandes instituições estão criando ambientes de tecnologia e desenvolvimento, estão investindo 
em Startup, em Fintechs justamente por isso, porque eles não têm esse departamento de inovação, 
tem grandes bancos, por exemplo, o Itaú com cubo, o Bradesco com o InovaBra, entre outras que 
estão com incubadoras para acompanhar tal mudança.  
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Os posicionamentos dos analisados convergem com a literatura atual, acerca da 

importância, para o cliente, de associações entre bancos tradicionais e Fintechs, 

ROMÃNOVA; KUDINSKA, 2016; MCKENDRY, 2018). Indagou se, na visão dos 

entrevistados, as FINTECHS demorarão mais de 10 anos para tornarem-se mais utilizadas 

do que os bancos tradicionais. Os entrevistados discordaram, o E1 considerou “As Fintechs 

serão mais utilizadas, porém ultrapassar o uso dos bancos é um pouco difícil porque o 

número do banco é muito grande”. O E2 complementou: 

 
O que vai acontecer com bancos tradicionais é incorporar com as Fintechs [...] para continuar 
trabalhando com nichos dos bancos tradicionais a maneira de trabalhar precisa mudar, porque é o 
público jovem que hoje está consumindo Fintech, a não ser que o banco tradicional tenha um modelo 
como a de uma Fintech, por este motivo que eles estão correndo, fazendo investimento, buscando e 
falando em inovação, investindo em outras Fintechs justamente por isso. 
 

A perspectiva dos avaliados concorrem com a literatura contemporânea, visto que, 

em breve, os modelos atuais serão extintos ou irão acabar incorporando nas Fintechs 

(BARBOSA, 2018; STEWART; JURJENS, 2018).  Interpelados se, mesmo com a chegada 

das fintechs e suas grandes capacidades de levarem inovação para o público digital, o 

mercado tradicional ainda tem vantagem sobre esse negócio, devido a confiança que o 

mercado tradicional transmite através de seu ambiente de controles maduros e altamente 

regulado, com um sólido sistema de governança interna, E1 sopesa que: 

 
Claro, a imagem do Bradesco por exemplo, as pessoas tem tranquila confiança de lá, agora falar que 
sai tudo digital da noite para o dia com um nome mais relevante do que Bradesco, o próprio Nubank 
que já está aqui mais evoluído tudo bem, ele pode ser seguro, mais falar que confiam mais no Nubank 
do que no Bradesco é um pouco arriscado. Então você vai querer competir com o negócio de alguns 

poucos anos com uma instituição muito séria de resultados permanentes é um pouco difícil.  
 
E2, por sua vez: 
 
Acho que está mudando mesmo, dependendo do setor que ela atua acaba tendo uma 
regulamentação, um sistema de governança para dar segurança, como por exemplo no caso da 
Fintech que trabalhava com um banco onde houve um problema quando contratou o serviço dela pelo 
sistema que era o FGC no entanto nenhum cliente foi prejudicado. Então é aí onde realmente existe 
essa proteção, e que deu essa garantia para Fintech não sair do mercado, embora ela tenha sofrido 
com a imagem do serviço dela, porém os usuários viram realmente que o dinheiro voltou e por isso 
continuaram com ela. 
 

Questionados se as FINTECHS têm um segmento exclusivo e não se tornarão mais 

utilizadas do que os bancos tradicionais, ao menos em um período de 20 anos. O E1 disse 

que concorda “Vai acabar por conta dos nichos que vão ser atendidos pelas Fintechs”.  
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O E2 reforçou:  
 
20 anos muita coisa vai mudar, acredito que o modelo tradicional vai estar totalmente diferente, por 
isso que as Fintechs estão aí. Em 20 anos as Fintechs, às vezes, seja até diferente do que são hoje 
por conta das tecnologias novas, como por exemplo, para pagamentos via celular sem fazer nada 
pelo banco.   
 

Indagou se os bancos tradicionais, que investem em modelos de negócios e serviços 

financeiros digitais, tal como as FINTECHS independentes, são os maiores concorrentes 

das FINTECHS. Os entrevistados têm pensamentos divergentes, segundo o E1: 

 
Não são não. Lógico, cada um deles tem as divisões, o Bradesco tem o Next por exemplo, mas que 
na verdade sempre atenderam ao todo né, só estão digitalizando um pouco a parte deles, mas ainda 
assim não tão conseguindo chegar na ponta, por exemplo. Na verdade, as principais ameaças para 
nós Fintechs são as próprias Fintechs mesmo, que tem o mesmo modelo de negócio, não só digital, 
mas também na parte da digitalização dos processos, no formato de pensar, agressividade, o modelo 
de Startup algo enxuto. Qualquer estrutura de um banco consegue desenvolver por conta do dinheiro, 
muito mais tecnologia [...] contudo temos alguns ativos que fazem a diferença, por tanto nós temos 
duas vantagens muitos grande, que é fazer muito com pouco recurso e consegui fazer de maneira 
ágil e fácil, ou seja, temos muita agilidade e facilidade de mudar o rumo das coisas, de adaptar, de 
melhorar, coisas que os bancos podem também, porém tem muita burocracia interna como conselho, 
diretor, coordenador, supervisor até chegar aonde vai definir já passou muito tempo e os processos 
ficam travados. 
 

Na óptica do E2: 
 
Sim, as Fintechs surgiram como algo para resolver problema, resolver dores que os tradicionais não, 
então assim o foco é na realidade da Fintech é tirar os clientes dos bancos tradicionais, do serviço 
tradicionais e tanto é que foi um movimento grande que preocupou “os grandes”, por este motivo 
começaram investir em inovação e adquirindo Fintechs. 
 

Interrogado aos entrevistados sobre a maior barreira, desafio que se encontra ao 

entrar no mercado das fintechs, o E1 esclareceu seu ponto de vista,  

 
O maior desafio, primeiro eu sempre faria essas perguntas, "Qual sua estratégia comercial? Aonde 
você acha que vai encontrar seus clientes?" “Acho que vou encontrar aqui", " Mais como que você 
vai fazer com que eles virem seus clientes?". Esse é um belíssimo gancho, e o segundo é a questão 
de time mesmo, além de ter um time normal que faz operação normal para pessoas que não sejam 
da área de tecnologia precisar ser muito qualificado e o time da área de tecnologia também, é o que 
vai fazer com que se você tiver uma noção, uma experiência, um seguimento, você vai conseguir se 
agregar a equipe de desenvolvimento e fazer com que isso flua de uma maneira boa. Você vai precisar 
ter um fluxo interessante de entrada de novos clientes e para isso precisa ter um nicho, uma estratégia 
muito bem clara de como trazer esses clientes, hoje esse é um dos maiores desafios, porque temos 
várias “veinhas” que traz cliente, mais não tem nenhuma artéria ou mais de uma artéria, entendeu, 
que " daqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes, numa artéria já vem 100, 200, 300, 400, 500,1000”, 
então essa é uma dificuldade. 
 

E2 considera: 
 
Você tem que colocar em prática sua ideia, testar/validar sua ideia [...] os problemas para uma Fintech 
é a burocracia do governo, é questão de contratação de funcionários, do regime trabalhista, de carga 
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horária de trabalho, principalmente quando começa a tomar corpo, precisa ajustar legalmente e aí 
começa os primeiros entraves.  
 
Há harmonia com as exposições dos entrevistados com os autores, que no tocante 

à regulamentação [interferência do governo] é uma barreira dentro do mercado financeiro 

(SAVOIE; HOFFMAN, 2018; WITKOWSKI, 2018). Questionados se suas Fintechs têm 

parceria com os bancos tradicionais, o E1 esclareceu “Sim, hoje é difícil ter uma Fintech 

que não tenha parceria com os bancos tradicionais até mesmo para formalização das 

operações”. Reforçando a fala de E1, o E2 complementou “Sim temos e prestamos serviços 

para bancos tradicionais também [...] justamente nessa linha que às vezes neles não tem 

como fazer um serviço ágil, e é onde nós entramos, conectando os bancos aos usuários 

finais”. Os relatos alusivos às parcerias com os bancos tradicionais são valiosos e 

fundamentais para alcançar o sucesso afluem com a perspectiva dos autores (TWEDDLE, 

2018; LAGARDE, 2018). Demandados se a regulamentação que o mercado tem, é a maior 

barreira para as Fintechs, ambos concordam, e o E1 ponderou que: 

 
É caminho um pouco natural, uma hora todos vão ter que se adaptar aos modelos das empresas que 
foram propostos pelo Banco Central e as barreiras que a gente vê, na verdade não são barreiras são 
coisas positivas, o que pode vir a ser uma barreira é que em um período muito curto de tempo tornar-
se obrigado estar dentro de algumas dessas estruturas que não sejam viáveis para uma operação 
iniciante e aí vai inibir o surgimento de novas iniciativas porque logo pra entrar vai ser caro.  
 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A iniciativa desta pesquisa é ajudar os empreendedores a entenderem a atuação das 

Fintechs com o foco nos principais desafios que serão enfrentados para avançar com mais 

confiança, solucionado os problemas deixados pelos bancos tradicionais, por meio da 

tecnologia, dando para os clientes autonomia para gerirem as suas próprias contas e 

soluções personalizadas de acordo com as necessidades de cada um. Esta pesquisa 

justificou-se na necessidade de se demonstrar aos profissionais de gestão os desafios 

encontrados pelos empreendedores das Fintechs na condução dos seus negócios. O 

objetivo que norteou esta investigação foi identificar os principais desafios e barreiras a 

serem superadas pelos empreendedores de Fintechs, segundo a óptica dos 

empreendedores e comparar os achados com o que preconiza a literatura relacionada ao 

tema. 
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A investigação realizada permitiu aos autores concluírem que há capital no mercado 

disponível para empréstimos e financiamentos. No entanto, a negativação de CNPJs, CPfS 

e ausência de lastro por parte dos tomadores de crédito, criam um filão de excluídos – os 

nominados pelos investigados como basbancarizados, que são potenciais consumidores 

Fintechs e que pertencem, notadamente, às classes sociais C, D e E. Essa é uma 

importante oportunidade de negócio para as Fintechs. Os pesquisados narraram que um 

dos grandes desafios a serem superados na continuidade dos negócios é a atração e 

retenção de talentos qualificados, especialmente, dos profissionais de tecnologia da 

informação. Os pesquisados acreditam que só conseguirão a prosperidade desejada, 

quando conseguirem montar um verdadeiro time. O crescimento da certeira de clientes 

também foi citado como um ponto nevrálgico nesse contexto.  

 No mesmo enredo, a excessiva regulamentação – leia-se intervenção do estado – 

no mercado financeiro, também é um elemento que desafia os empreendedores de 

Fintechs e, segundo relatos, é uma barreira a ser transposta. Elementos como carga 

tributária e leis trabalhistas são elementos dificuldades do processo empreendedor em uma 

Fintech. Sugere-se, para os próximos trabalho correlatos ao tema, a realização de uma 

pesquisa mais ampla, com uma amostra maior de entrevistados, extrapolando, inclusive, 

as regiões objeto de estudo, incluindo, por exemplo, estados de outras regiões brasileiras. 

Por fim, é importante destacar que esta investigação oportunizou ao mundo acadêmico uma 

inovação em termos de objeto de pesquisa – ou seja – a análise do processo empreendedor 

de Fintechs, sob a perspectiva dos próprios empreendedores, partindo das especificidades 

para as generalidades, e não o inverso, uma vez que não se localizou, na pesquisa 

realizada, trabalhos científicos nacionais que investigassem o referido objeto de pesquisa.  
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DA NETFLIX NAS REDES SOCIAIS E 
MANUTENÇÃO DE CLIENTES 

 
NETFLIX COMMUNICATION STRATEGY ON SOCIAL NETWORKS AND 

CUSTOMER MAINTENANCE 
 

Robson Teixeira De Paulo 
Thais Rubia Ferreira Lepre 

 
RESUMO  
As pessoas durante muito tempo se habituaram a assistir seus programas favoritos nos horários em que os 
canais de TV transmitiam, ou a ter que ir à locadora alugar filmes e séries de interesse. Mas a evolução 
tecnológica trouxe o streaming, uma tecnologia que permite ao consumidor ter acesso na hora que quiser a 
uma infinidade de conteúdos sem sair de casa. Entre as empresas que se destacam no oferecimento desse 
tipo de serviço tem-se a Netflix, que apresenta uma forma diferente de se comunicar e interagir com seu 
público-alvo nas redes sociais, justificando a existência deste estudo, que visou discutir esta questão e 
beneficiará com informações todas as empresas que querem obter um bom relacionamento com os clientes, 
já que mostrará como uma empresa estabelecida o faz. Tendo isso em vista, este estudo tem como objetivo 
identificar a estratégia de comunicação utilizada pela Netflix nas redes sociais e analisar como esta reflete na 
manutenção dos clientes. Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa com estudo de caso, tendo 
como instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, em que se utilizou 
a técnica de análise de conteúdo para analisar todas as informações coletadas. Foi possível concluir que as 
estratégias de comunicação da Netflix nas redes sociais têm predominância do cômico e informal, gerando 
impactos positivos na manutenção de clientes. 
 
Palavras-chave: Estratégias de comunicação. Redes Sociais. Manutenção de Clientes. Netflix. 
 
 
ABSTRACT  
People have long been accustomed to watching their favorite shows, at times when TV channels broadcast, 
or having to go to the rental store to rent movies and series of interest. But technological evolution has brought 
streaming, a technology that allows the consumer to have access to whatever time he wants, to a multitude of 
content without leaving home. Among the companies that stand out in offering this type of service is Netflix, 
which has a different way of communicating and interacting with its target audience in social networks, 
justifying the existence of this study that aimed to discuss this issue, and will benefit from information to all 
companies that want to get a good relationship with customers, while showing how an established company 
does. In order to identify the communication strategy used by Netflix in social networks and analyzing how it 
reflects in the maintenance of customers. For that, a qualitative approach was used with a case study, having 
as data collection instruments the bibliographic research and the documentary research, and the technique of 
content analysis that was used to analyze all the information collected. It was possible to conclude that Netflix 
communication strategies in social networks are predominantly comic and informal, generating positive 
impacts on client maintenance. 
 
Keywords: Communication strategies. Social Networks. Customer Maintenance. Netflix. 
 
  



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

1) INTRODUÇÃO 

As pessoas, durante muito tempo, habituaram-se a assistir seus programas favoritos, 

filmes e séries nos horários em que os canais de TV transmitiam. No entanto, com as 

mudanças tecnológicas ocorridas no último século esse cenário vem sofrendo alterações. 

Um exemplo disso é o surgimento do videocassete, que possibilitou que os consumidores 

assistissem aos filmes no horário que lhes era conveniente (KALOGEROPOULOS, 2017).  

Continuando o ritmo de evoluções, surgiu uma tecnologia ainda mais avançada que 

o videocassete, o streaming, que oportunizou aos consumidores além de assistirem seus 

conteúdos no horário de preferência, a possibilidade de não precisarem sair de casa, já 

que, de acordo com Oliveira e Nobre (2016), o streaming é uma tecnologia que permite a 

transmissão de audiovisual através da internet sem a necessidade de fazer o download, 

dado que a informação que é recebida pelo receptor (PC, tablet, smartphone e outros) é 

conduzida online ao utilizador. 

Serviços este que, devido entre outras coisas, a praticidade oferecida, encontra-se 

em ascensão, tendo em vista que entre os anos de 2014 e 2017 o consumo de conteúdos 

via streaming cresceu de 58% para 71% (SILVA, 2018). 

 Entre as empresas que oferecem esse tipo de serviço destaca-se a Netflix, uma das 

principais empresas do segmento de streaming, uma marca presente em muitos países e, 

consequentemente, reconhecida globalmente. Sua ascensão é devida, principalmente, ao 

fato de a empresa ter adaptado seus serviços dentro de uma plataforma de streaming, 

conseguindo, assim, atingir um público diversificado e uma grande escala de assinantes 

por oferecer filmes de todos os gêneros, séries para os mais variados gostos, desenhos 

animados, preço acessível e facilidade para utilização de seus serviços (SILVA; 

DALLORTO, 2017). Inclusive, sua consolidação como fornecedor de serviços audiovisuais 

via streaming foi considerada pela Revista Exame, em 2015, como um relevante 

acontecimento da era digital (SOUZA; AZEVEDO, 2018), reforçando a importância que a 

Netflix tem no segmento. 

 Para empresas que fornecem conteúdo online, como é o caso da Netflix, estar 

presente nas redes sociais é uma necessidade, pois a praticidade fornecida por esse tipo 
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de serviço vem alterando as formas de comunicação com o público consumidor que, além 

das mídias tradicionais, passou a ser impactado também pelas mídias digitais. 

Conforme explica Tonsi et al. (2019), no Brasil cerca de 53,5 milhões de usuários 

são ativos e se relacionam com empresas na internet, podendo ser impactados pelas redes 

sociais. Disso, é possível inferir que as redes sociais estão cada vez mais presentes no 

cotidiano das pessoas e. ao longo dos anos, estão ocupando mais tempo de seu dia a dia 

(TERRA, 2015), reforçando a necessidade das organizações adaptarem-se e estarem 

presentes nestes meios. Haja vista que, segundo Fonseca (2014), estar nos ambientes 

digitais possibilita a marca se tornar mais aparente e acessível, pois o marketing digital é 

essencial nos dias de hoje, considerando que para atingir um nível elevado de confiança 

com o cliente, a internet é ferramenta essencial e a presença nas redes sociais não pode 

ser ignorada. 

Desse modo, tendo como base a importância do uso da rede social nas 

organizações, é importante ressaltar que a empresa em estudo nesta pesquisa, a Netflix, 

faz o uso dessas redes dentro de seu marketing digital. Segundo Paim e Athaydes (2017), 

a empresa efetua ações nas redes sociais a fim de manter seu público-alvo e obter um 

resultado eficaz das ações de relacionamento. Ações estas que são viabilizadas através de 

redes sociais como o Facebook e o Twitter, que são utilizadas para interação com os 

assinantes com uma estratégia de comunicação única, diferente do que se vê no mercado 

(PAIM; ATHAYDES, 2017).  

E, como a empresa Netflix é uma organização consolidada no seu segmento de 

atuação, entender sua estratégia de comunicação e o impacto que esta tem na manutenção 

dos clientes pode servir de exemplo para outras organizações que apresentam dificuldades 

de interagir com seu público-alvo. Justificando a existência deste artigo, que visa discutir 

esta questão, e beneficiará com informações a todas as empresas que querem obter um 

bom relacionamento com os clientes, ao passo que mostra como uma empresa 

estabelecida o faz. Tendo em vista que a problemática que o estudo visou responder é: 

qual a estratégia de comunicação utilizada pela Netflix nas redes sociais, e como ela reflete 

na manutenção dos clientes?  

 Para tanto, o objetivo geral deste trabalho consiste em identificar a estratégia de 

comunicação utilizada pela Netflix nas redes sociais e analisar como ela reflete na 
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manutenção dos clientes. Os objetivos específicos se caracterizam por realizar um 

levantamento teórico sobre streaming e comunicação nas redes sociais; levantar como é a 

estratégia de comunicação da Netflix nas redes sociais e identificar os efeitos das ações 

que a Netflix realiza (nas redes sociais) na manutenção dos clientes.  

 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: REDES SOCIAS, STREAMING E NETFLIX 

2.1 Comunicação nas Redes Sociais  

O desenvolvimento tecnológico causou e continua causando mudanças sociais, 

dado que vem impactando nas formas de comunicação. Segundo Colares e Braga (2015), 

as tecnologias estão afetando a existência social. Uma situação em que esse impacto fica 

evidente é que no passado eram comuns encontros sociais realizados pessoalmente, agora 

é comum que eles ocorram através de redes virtuais e meios digitais. 

Para Sousa e Gollner (2014, p. 01): 

O boom da evolução digital evidenciou a revolução da comunicação, não deixando 
dúvidas da chegada da nova era da comunicação sem fronteiras. Nunca na história 
da comunicação o poder de voz esteve tão acessível a quem utiliza os diferentes 
veículos como ferramentas de propagação de suas ideias e opiniões, até que as 
mídias sociais apareceram, rompendo com padrões conservadores e 
proporcionando a qualquer usuário, em qualquer lugar do mundo publicar o quiser.  

 

Ou seja, as redes sociais empoderaram os indivíduos comuns. Diferentemente do 

que ocorre com a televisão, que não é passível de interação, essas novas mídias 

possibilitam a exposição das ideias, preferências, gostos, pontos de vista e posicionamento 

pessoal, tornando as redes sociais populares, tendo em vista que constituem espaço para 

interação e criação de laços entre os usuários (NETO; VASCONCELOS, 2017). 

De acordo com Cembranel, Smaneoto e Lopes (2013), comunicação nas redes 

sociais consiste no compartilhamento de valores e conteúdos entre indivíduos, unindo 

ideias e participação coletiva de opiniões, com o intuito de juntar e compartilhar 

conhecimento, dados e informações socialmente relevantes para grupos em comum. 

Diante disso, as organizações começaram a enxergar a importância que essas redes 

sociais têm no relacionamento com os clientes e passaram a valorizá-las (CEMBRANEL; 

SMANEOTO; LOPES, 2013), ao passo que notaram que elas podem tanto possibilitar a 
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coleta de informações relevantes sobre o público-alvo, como seus desejos de mudanças e 

melhorias nos produtos e serviços prestados, além serem úteis para interação com o 

grande público conectado (DIAS; NICOLAU, 2017). 

Por isso, o relacionamento em ambiente digital é tido como sendo de grande 

importância para as empresas devido ao seu poder de influenciar os clientes e 

consumidores, mantendo assim um relacionamento digital com o que se pode chamar de 

usuários, seguidores, públicos (CARVALHO; TAVARES, 2017). 

Essa relação tem como intuito a construção da marca, pois atualmente as empresas 

têm necessidade de ter uma mídia em que possa comunicar e influenciar, assim as mídias, 

por meio da internet, influenciam a mudança de comportamento e acompanham essa 

mudança nos consumidores (MONTEIRO; SALES, 2017). 

Portanto, a internet afeta a empresa através dos consumidores em diversos meios, 

principalmente em relação ao marketing e na publicidade, diferenciando-se da mídia padrão 

onde dominam. Na internet o consumidor pode ser um fator de influência externa sem 

interação direta, com ações como comparações de sua marca com o do concorrente e 

mencionando seu produto ou serviço nas redes (HOLANDA et al., 2017). 

E com a internet facilitando por meio de redes sociais a interação entre empresa e 

usuários/clientes em seu cenário de comunicação online, onde os grupos se relacionam 

entre eles e podendo opinar sobre os serviços prestados ou produtos de uma determinada 

marca ou empresa, tornam-se importantes as estratégias de comunicação com o 

consumidor para a manutenção e a fidelização de clientes através de páginas da empresa 

e blogs, não só por propaganda, mas também de modo informal e interativo (PAIM; 

ATHAYDES, 2017). 

E, finalizando o assunto, de acordo com Carvalho (2017), uma empresa exemplo no 

assunto de socialização e sociabilidade no espaço virtual que é notável nas redes sociais 

é a empresa Netflix, fornecedora de conteúdo audiovisual mais famosa na atualidade com 

sua plataforma de streaming -  assuntos esses que, devido à importância para este estudo, 

serão abordados nas próximas subseções, iniciando pelo streaming, e finalizando com a 

Netflix. 

 

2.2 Streaming 
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Há décadas, o conteúdo audiovisual é tido como entretenimento e lazer na vida das 

pessoas. Esse conteúdo era consumido através de cinemas e programas de televisões em 

horários específicos, quando era necessário que o telespectador se organizasse para 

assistir no dia e horário agendados, ou tinha que alugar DVDs ou VHSs em locadoras para 

assistir no tempo disponível (SILVA; DALL’ORTO, 2017). 

No entanto, essa realidade começou a mudar com a invenção de uma plataforma 

atualmente conhecida como streaming, que possui estrutura diferente da habitual televisiva, 

a qual vem perdendo força com o passar dos tempos devido ao surgimento da internet, que 

disponibiliza o mesmo tipo de conteúdo, com a vantagem da praticidade no serviço e no 

consumo (SOUZA; AZEVEDO, 2018). 

De acordo com Ingham (2015), o serviço de streaming cresceu muito com o passar 

do tempo e não para de crescer globalmente, com estimativa de crescimento de US $ 30,3 

bilhões em 2016, para US $ 70 bilhões em 2021 e de streamers de vídeo e de US $ 2,89 

milhões em 2015, para US $ 16,4 bilhões em 2020 para streamers de música. 

Além do convencional serviço de disponibilidade de filmes e séries nas plataformas, 

também existem plataformas de fornecimento de músicas muito consumidas na atualidade. 

As plataformas de streaming trouxeram praticidade para o consumo de músicas que já 

tiveram muitos veículos de consumo com o passar dos tempos (vinil, fitas cassete, CDs), e 

agora uma enorme variedade ilimitada disponível a um clique online em plataformas como 

Spotify e iThunes, que são plataformas disponíveis para assinantes, além de muitas outras 

plataformas ilegais gratuitas de conteúdo pirata, porém muito utilizadas (SINCLAIR; TINSON, 

2017). 

Segundo Oyedele e Simpson (2018), o streaming tem grande impacto na sociedade 

e influencia os consumidores, gerando grande valor para eles os serviços disponibilizados, 

pois afeta a sociedade psicologicamente, colaborando para o desenvolvimento da 

personalidade e autoidentidade devido ao grande afeto dos consumidores pelos conteúdos 

audiovisuais a que assistem ou músicas que ouvem, com as quais se identificam, chegando 

até a “amar” alguns conteúdos. Isso pode gerar afeto pela marca da empresa que os 

fornece, resultando em fidelização da marca e impulsionando o consumo.  

O consumo audiovisual nessas plataformas também colabora para o crescimento 

pessoal de informações do consumidor, com agregação de novas informações 
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relacionadas a novas culturas de onde não se tem acesso e, assim, agregar valor cultural, 

enriquecendo suas vidas pessoais com tais novas informações, obtendo tais ligações com 

outras comunidades diferentes, sendo no consumo de filmes, séries e músicas novas fora 

do que se está acostumado (OYEDELE; SIMPSON, 2018). 

Uma das empresas que disponibilizam a ferramenta com serviços de streaming de 

conteúdo audiovisual é a Netflix, tornando-se uma opção que oferece o conteúdo sem 

interrupções ou anúncios em tempo real, estando conectada na internet e proporcionando 

facilidade e qualidade de acesso em dispositivos móveis, com variedade de tipos de 

conteúdo em código personalizado para visualização do consumidor (SILVA; DALL’ORTO, 

2017). 

No ano de 2015 a Revista Exame destacou a consolidação da Netflix como distribuidor de 
audiovisual via streaming como um dos grandes acontecimentos da era digital. O modo 
operacional da empresa, que disponibiliza seu conteúdo on demand é atrativo ao 
consumidor, criando uma relação em que a vontade do usuário prevalece sobre o que é 
consumido, uma rotina bem diferente da apresentada pela televisão desde sua 
popularização, na segunda metade do século passado. A chegada do serviço de streaming 
criou, além da excitação pela novidade, uma ideia de quebra de vínculo do telespectador 
com a tevê devido à sua praticidade. O ano de 2017 afirmou, no entanto que a relação 
telespectadora e televisão precisam ser discutidas com mais profundidade. (SOUZA; 
AZEVEDO, 2018, p. 1). 

Uma empresa de marca famosa com sua imagem, vista como referência no ramo 

dos serviços de streaming na atualidade, principalmente nas mídias sociais. 

 

2.3 Netflix 

A empresa Netflix, criada pelos empresários Marc Randolph e Reed Hastings, em 

agosto de 1997, na cidade de Scotts Valley, EUA, começou a funcionar oficialmente em 

abril de 1998 com serviços de aluguel e venda de filmes via correio, com 925 filmes 

disponíveis para locar e 30 colaboradores. Em 2007 iniciou com a plataforma de streaming 

digital, porém essa plataforma só chegou ao Brasil por volta do ano de 2011 (MONTEIRO; 

SALES, 2017). 

E assim, a grande evolução da Netflix que levou a toda popularidade hoje conhecida 

foi derivada de mudanças de tecnologia causadas pelas convergências de mídias, quando, 

com o consumo da internet, as empresas de mídia tendem a ver a mudança de consumo 

delas e as mudanças de perfis dos consumidores midiáticos, e essa mudança está 
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deixando muitos líderes da indústria televisiva em alerta pela grande perda de 

telespectadores mais jovens (SOARES, 2017). 

Segundo Espindola e Barão (2018), o modelo de negócio da Netflix proporciona 

várias opções de assinaturas com valores reduzidos de mensalidade, mantendo uma boa 

qualidade, e até algumas de valor mais elevado, fornecendo uma qualidade mais refinada 

e funções extras, como downloads para assistir off-line. 

A empresa em estudo oferece a praticidade do consumo de vídeos cinematográficos, 

dando ao consumidor controle de escolha de que conteúdo consumir, deixando que os 

usuários naveguem pelo catálogo da plataforma e desfrutem em seu cotidiano de novos 

conhecimentos e experiências, fora da realidade habitual, com intuito de entreter e divertir 

(ESPINDOLA; BARÃO, 2018). 

Outra informação relevante é que a Netflix anunciou o início dos planos de produção 

de conteúdo original em 201; todavia, seu primeiro conteúdo exclusivo original produzido 

só foi divulgado em 2013, uma série original da Netflix que fez sucesso e chegou a ser 

indicada ao prêmio Emmy, o maior prêmio da TV mundial (SOARES, 2017). 

Assim, a Netflix é uma empresa conhecida nas mídias pelo seu investimento na 

comunicação e pelo marketing, com os consumidores em múltiplas redes de comunicação 

digital, em que seu público tem liberdade de interagir, transmitindo uma imagem mais 

carismática da marca já adorada pelos consumidores pelo seu papel no lazer cotidiano dos 

assinantes (MONTEIRO; SALES, 2017). 

 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem selecionada para este artigo foi a qualitativa que, de acordo com 

Godoy (1995), tem alta relevância no aspecto de estudos de relações sociais dos seres 

humanos em múltiplos ambientes, e para o qual o pesquisador analisou vários pontos de 

vistas relevantes para melhor entender o elemento social estudado.  

E, coerentemente com essa abordagem, realizou-se um estudo de caso da empresa 

Netflix. Segundo Godoy (1995, p. 25),  

o estudo de caso é um método de pesquisa que se particulariza por utilizar um 
elemento como unidade para análise profunda. Examinando detalhadamente um 
sujeito, uma circunstância em especifico ou até um ambiente.  
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Desse modo, vale ainda citar que  

o propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é analisar 
intensivamente uma dada unidade social, que pode ser, por exemplo, um líder 
sindical, uma empresa que vem desenvolvendo um sistema inédito de controle de 
qualidade” (GODOY, 1995, p. 25). 
 

Diante dos critérios e características de um estudo de caso, esse método em questão 

foi utilizado para análise da Netflix e as situações de comunicação por ela realizadas, devido 

às interações diferenciadas com seu público-alvo e, para tanto, foram utilizados dois 

instrumentos de coleta de dados: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.  

Para Lakatos (2005, p. 176), “a característica da pesquisa documental é que a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina fontes primárias”. Neste estudo, a pesquisa documental foi realizada através da 

análise das postagens da empresa, bem como suas respostas aos consumidores no ano 

de 2018 através de prints das duas redes sociais mais utilizadas pela Netflix: Facebook e 

Twitter, em ato de interação com seus usuários publicamente.  O critério utilizado para 

escolha desses prints foi haver interação diferenciada entre a empresa e o público.  

Em relação à pesquisa bibliográfica, de acordo com Amaral (2007), constitui-se em 

um passo básico essencial em pesquisas científicas em geral. Por isso, neste estudo foi 

essencial na coleta de todas as informações que contemplaram a revisão da literatura. 

Todas as informações coletadas foram analisadas por meio da técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Gomes (2007, p. 84), “[...] através da análise de conteúdo, podemos 

caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado”, o que possibilitou o entendimento da forma 

que a empresa se comunica e interage com seu público-alvo. 

 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A forma escolhida para identificar a estratégia de comunicação utilizada pela Netflix 

nas redes sociais e como ela reflete na manutenção dos clientes foi contextualizar a teoria 

(através de livros, artigos e sites) com o que a empresa divulga nas suas redes sociais, por 

meio de prints do Twitter e do Facebook.  
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Analisando as postagens e, principalmente, as respostas que a empresa dá para os 

usuários, foi possível perceber que há dois tipos de postagens: as tradicionais e as cômicas. 

As comunicações tradicionais seguem a ideia de Cembranel, Smaneoto e Lopes (2013), 

em que é realizado apenas o compartilhamento de conteúdo, com o intuito de divulgar 

informações relevantes para o público interessado, como é possível notar na Figura 1 a 

seguir, em que a empresa divulga lançamentos: 

 

FIGURA 1 – Postagem da Netflix no Facebook e no Twitter. 
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Fonte: Facebook da Netflix e Twitter da Netflix (2019). 

Já as postagens cômicas seguem uma linha de comunicação informal através das 

redes sociais da empresa, onde os grupos se relacionam com as publicações com liberdade 

de expressão entre eles, podendo opinar sobre os serviços prestados pela marca, visando, 

segundo Paim e Athaydes (2017), influenciar o público-alvo com a finalidade de fidelizá-los 

através do relacionamento interativo e da comunicação cômica e informal, conforme é 

possível observar na Figura 2 a seguir: 

 

FIGURA 2 – Postagem cômica da Netflix no Facebook e no Twitter. 

 

Fonte: Facebook da Netflix e Twitter da Netflix (2019). 

 

No entanto, apesar das postagens ocorrerem de duas formas diferentes, de modo 

tradicional e cômico, foi possível notar que a principal estratégia de comunicação da Netflix 

está na forma com que a empresa responde aos comentários dos usuários, principalmente 
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as críticas e elogios. Esse modo diferente de resposta possibilita que as pessoas sintam-

se à vontade para expressarem suas opiniões e interagirem com a marca, fato que, na 

concepção de Neto e Vasconcelos (2017), é positivo, pois os consumidores gostam de 

expressar sua opinião, preferências, gostos, pontos de vista e posicionamento pessoal, 

tornando mais próximos da marca (NETO; VASCONCELOS, 2017). Conforme a Figura 3 a 

seguir:  

 

 

 

FIGURA 3 – Postagem da Netflix no Facebook e no Twitter. 
 

 

Fonte: Facebook da Netflix e Twitter da Netflix (2019). 

 

Após a análise das ações praticadas pela Netflix em ato de comunicações 

diferenciadas com seu público, a empresa obtém constantemente uma repercussão 

positiva na manutenção dos clientes, quando vários usuários interagem em suas 
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publicações com intuito de obter essas respostas impulsivas, cômicas e carismáticas de 

costume da empresa em sua forma de comunicação (DIAS; NICOLAU, 2017). 

Esses atos comunicativos disponibilizam uma atenção específica para cada usuário 

em particular, com uma resposta inusitada e diferenciada, causando um impacto 

claramente positivo na manutenção de seus clientes em tal contato direto com a marca da 

empresa mais adorada em momentos de lazer (CARVALHO, 2017). 

Tais ações inovadoras aqui analisadas neste estudo mostram a importância das 

estratégias de manutenção dos clientes utilizando a comunicação virtual informal utilizada 

habitualmente por seu público-alvo, analisando seus hábitos, gostos e comportamentos 

(PAIM; ATHAYDES, 2017). Assim, a empresa em questão utiliza a linguagem de seus 

usuários sobre seus gostos prediletos, interesses e preferências e desejos futuros para 

melhorias e adições aos serviços prestados na plataforma, dando uma atenção 

momentânea para cada cliente em uma interação, levando a satisfação com a marca, além 

de aumentar o nível de fidelização e outros resultados positivos causados pelas práticas de 

tais ações, e até mesmo marketing indireto com ações dos usuários (MONTEIRO; SALES, 

2017). 

 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi se o tempo em que era necessário ficar aguardando o horário do programa 

favorito passar na televisão. Com o desenvolvimento de tecnologias como VHS, os 

consumidores podiam começar as escolher quando gostariam de assistir seus filmes, mas, 

para isso, era necessário adquirir a fita ou alugar (que era o que ocorria com maior 

frequência). Apesar da comodidade, ainda era possível melhorar, e com isso surgiu o 

streaming. 

O streaming é uma plataforma digital de compartilhamento de conteúdo audiovisual 

como filmes, séries, e músicas e, entre as empresas que se destacam no oferecimento 

desse tipo de serviço, está a Netflix, que possui uma forma peculiar de se comunicar com 

os usuários nas redes sociais e que, por isso, foi escolhida para ser objeto de estudo deste 

artigo, que se propôs a identificar a estratégia de comunicação utilizada pela Netflix nas 

redes sociais e analisar como ela reflete na manutenção dos clientes. 
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 Ao longo das seções foi possível perceber que a estratégia de comunicação da 

empresa abrange duas formas de comunicar-se com seu público no Facebook e no Twitter: 

as postagens tradicionais e cômicas. No entanto, o diferencial da estratégia está nas 

respostas cômicas que a empresa realiza para opiniões e críticas dos usuários. 

Diante disso, foi possível concluir que essa estratégia de comunicação impacta 

positivamente na manutenção de clientes, dado que existe uma diversidade de feedbacks 

positivos nas suas redes. 

No entanto, apesar de este artigo ter atingido os objetivos propostos, realizou análise 

de apenas duas redes sociais da empresa, o que pode ser considerado uma limitação. 

Estudos futuros podem replicar esta pesquisa, analisando redes sociais diferentes das que 

foram aqui analisadas. 
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RESUMO 
Com o crescente desenvolvimento dos mercados e a necessidade das organizações de se reinventarem na 
busca de maior agregação de valor, muitas delas têm buscado parcerias por meio de redes. Todavia, uma 
vez que em uma rede existe uma heterogeneidade de atores com objetivos individuais e que, a partir do novo 
formato organizacional, necessitam pensar e agir de forma conjunta, a gestão da rede passa a se tornar um 
desafio a ser superado. Tal fato, atrelado, a quantidade de informações que circulam nesse contexto, também 
faz com que a gestão não apenas da rede, mas das informações que ali são trocadas, passe a ser um requisito 
fundamental para o desenvolvimento do arranjo, bem como aprendizado conjunto. Logo, o presente projeto 
tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico de artigos presentes nos principais periódicos nacionais 
nos últimos 10 anos. A pesquisa se justifica na medida em que ambas as teorias tratadas no estudo são 
consideradas amplas e interdisciplinares, logo, necessitam de um melhor direcionamento no que tange ao 
relacionamento entre as diferentes unidades de dados que compõe as literaturas. Para tanto, foi utilizado para 
a realização do estudo o método de Revisão Sistemática Integrativa. Pretende-se, a partir deste, propor novos 
direcionamentos de pesquisas para a área de Administração, especialmente, de cunho empírico, bem como 
contribuir para a melhoria da gestão de redes interorganizacionais. 
 
Palavras-chave: Redes interorganizacionais. Gestão da informação. Revisão Sistemática Integrativa. 
 
 
ABSTRACT 
With the growing development of markets and the need for organizations to reinvent themselves in the pursuit 
of greater value aggregation, many have sought partnerships through networks. However, since in a network 
there is a heterogeneity of actors with individual objectives and, from the new organizational format, need to 
think and act together, network management becomes a challenge to be overcome. This fact, coupled with 
the amount of information circulating in this context, also means that the management not only of the network, 
but of the information that is exchanged there, becomes a fundamental requirement for the development of 
the arrangement, as well as joint learning. Therefore, the present project aims to carry out a bibliographic study 
of articles present in the main national journals in the last 10 years. The research is justified insofar as both 
the theories treated in the study are considered broad and interdisciplinary, so, they need a better direction 
with regard to the relationship between the different units of data that compose the literatures. For that, the 
Integrative Systematic Review method was used for the study. It intends, from this one, to propose new 
directions of research for the Administration area, especially, of empirical nature, as well as to contribute to 
the improvement of the management of interorganizational networks. 
 
Keywords: Interorganizational networks. Information management. Integrative Systematic Review. 
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1) INTRODUÇÃO 

Com o acelerado avanço da sociedade, cada vez mais as organizações têm de se 

adaptar a mutabilidade do mercado, buscando novos meios pelos quais estas possam obter 

crescimento, e maior estabilidade. Com o tempo as empresas começaram a visualizar 

novas oportunidades que as possibilitam facilitar de certa forma, o alcance desses objetivos 

(ALVES; PEREIRA, 2013), partindo da premissa de que, individualmente elas teriam 

maiores dificuldades em possuir todos os recursos necessários para seu desenvolvimento 

e sua força competitiva (ANDRIGHI; HOFFMANN; ANDRADE, 2011). 

Diante desse contexto, muitas organizações têm buscado por meio da união de 

esforços, promover a expansão do seu conhecimento e a ampla geração de informações 

que lhe são fundamentais, bem como seu uso e disseminação (BARBOSA; SACOMANO; 

PORTO, 2007). Assim, o agrupamento dessas entidades, constituem as então chamadas 

redes interorganizacionais. Para Borch e Arthur (1995), em uma rede as empresas se 

relacionam de forma cooperativa, por meio de troca e compartilhamento de recursos e/ou 

informações, em meio a um processo cumulativo e interdependente. 

A ampla gama de estudos sobre o tema aponta para a existência de diversas lentes 

teóricas e conceitos para o estudo de redes, o que demonstra a relevância de estudos 

empíricos na área, com o intuito de melhor direcionar a teoria sobre o tema e a prática dos 

relacionamentos (CRUZ, 2017).  

Cabe destacar que as redes, assim como todas e quaisquer organizações, enfrentam 

desafios constantemente, que se tornam ainda maiores no que se refere à sua inserção em 

um ambiente mutável e à heterogeneidade das organizações que compõem esse tipo de 

arranjo (OSARENKHOE, 2010). Logo, dentre os diversos desafios enfrentados pela gestão 

das redes interorganizacionais, pode-se destacar a dificuldade de alinhamento de 

interesses dos participantes, devido às suas diferentes culturas e valores o que, por sua 

vez, torna ainda mais complexo o processo de construção de uma gestão efetivamente 

ativa e participativa (PROVAN; KENIS, 2008). Logo, a convergência de interesses 

representa um aspecto essencial para as redes, com vista ao alcance dos objetivos 

individuais e coletivos dos participantes, bem como a coevolução conjunta (CRUZ, 2017). 
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Nesse sentido, se torna necessária a implementação de um processo sistemático de 

coleta e análise de informações do arranjo, de modo a apoiar as decisões dos grupos e 

promover o desenvolvimento e a aprendizagem que se espera. Segundo Hoffmann, 

Gregolin e Faria (2006, p.39), os métodos a serem utilizados para esse fim “devem ser 

capazes de captar, armazenar, analisar, e disseminar informações relevantes” com vista ao 

fortalecimento da rede. Cabe destacar ainda, conforme afirmam os autores, que em uma 

rede o fluxo de informações é grande, o que levanta ainda mais a importância de como 

essas informações são gerenciadas e armazenadas, assim como quais meios de utilização 

são responsáveis por sua disseminação. 

Davenport (2002, p. 173) define gerenciamento de informação como “um conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem e usam 

a informação e o conhecimento”. A partir daí, pode-se afirmar que o processo de gestão de 

informação em redes é complexo, principalmente porque, ao se reunirem em um grupo 

único, as empresas precisam abrir mão de sua individualidade e passar a pensar e agir em 

conjunto. Tal fato faz com que tenham, muitas vezes, que adotar uma metodologia comum 

de gerenciamento de informações e de conhecimento que difere de suas práticas atuais 

(CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003). 

Conforme afirmam Molina e Valentim (2015, p. 147), ao estudarem redes 

interorganizacionais, mais especificamente Arranjos Produtivos Locais (APLs), é comum 

nesse tipo de arranjo conteúdos informacionais diversos, “entretanto muitos conteúdos têm 

se perdido [o que] pode ser resultado da inexistência de mecanismos que possam gerenciá-

los e preservá-los eficazmente para o futuro acesso e disseminação”. 

Apesar de existirem estudos sobre gestão de informação em redes, a produção 

científica sobre o tema ainda é bastante incipiente, especialmente no que tange a estudos 

empíricos e modelos de pesquisa, o que também justifica a proposta do presente artigo. 

De forma complementar, assim como a literatura de redes, a ciência da informação 

pode ser considerada uma área de estudo interdisciplinar (SILVA et. al., 2006), o que torna 

o campo de pesquisa sobre esses dois temas bastante amplo. 

Na visão de Molina e Valentim (2015, p. 149), as empresas precisam se tornar 

capazes de transformar conhecimento em ação, pois ”o conhecimento gerado internamente 

à organização, quando é objeto de gestão, subsidia as ações e os processos estratégicos 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

que auxiliam a organização na sua atuação no mercado”. Do mesmo modo, as redes 

interorganizacionais que, por sua vez, também constituem um tipo de modelo 

organizacional. 

Dessa forma, com vista ao aprofundamento dos estudos para a explanação do tema 

nas organizações em rede, o presente estudo teve como peça chave responder a seguinte 

questão de pesquisa: Qual o estado da arte sobre gestão da informação em redes 

interorganizacionais, que se encontram publicadas nos principais periódicos nacionais da 

área de administração dos últimos 10 anos? 

Dado que, a mesma justifica-se por ter como alvo a exploração de vários conteúdos 

referentes ao assunto abordado, de forma a melhor direcionar os estudos empíricos na área 

sobre gestão de informação em redes interorganizacionais, por meio da Revisão 

Sistemática Integrativa (RSI), como ponto de partida para futuras pesquisas de campo, que 

possam contribuir para a melhoria dos processos de gerenciamento de informações e, 

consequentemente, conhecimentos em redes. Como nota-se, a partir de Costa (2003) que 

é por meio da informação que se gera conhecimento. 

Para tanto, é importante ressaltar que, de maneira subjetiva, a RSI leva em 

consideração a sistematização de fatos em sua forma de análise. Essa sistematização 

segundo Perissé, Gomes e Nogueira (apud BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 126), 

engloba a aplicação de estratégias científicas, permitindo limitar a obliquidade na seleção 

de artigos, podendo avaliá-los com espírito crítico sintetizando os estudos relevantes, os 

quais contribuam para o desenvolvimento da pesquisa. 

Para tanto, o objetivo geral da mesma consiste na realização de uma Revisão 

Sistemática Integrativa das produções científicas nacionais sobre gestão da informação em 

redes interorganizacionais publicadas nos principais períodos de A1 a B3 da área de 

Administração nos últimos 10 anos. E os objetivos específicos tiveram como foco o 

levantamento dos principais periódicos nacionais da área de Administração com qualis A1 

a B3, conforme constam nas plataformas Capes, Scielo e Spell, juntamente a identificação 

dos artigos que se relacionam com o tema Gestão da Informação em Redes 

Interorganizacionais; e a análise das relações presentes entre os conceitos pela RSI. 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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A presente pesquisa caracteriza-se, essencialmente, como um estudo qualitativo, 

exploratório e bibliográfico. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa é indicada quando se busca estudar 

relações, processos e fenômenos, com o intuito de melhor compreendê-los, sem 

necessidade de mensuração dos resultados. Argumento esse que vem ao encontro da 

proposta do estudo. Dado que o campo de pesquisa das duas teorias caracteriza-se como 

amplo e interdisciplinar, o trabalho também se encaixa como uma pesquisa exploratória, 

pois visa a partir da análise, identificar novas possíveis relações entre termos e conceitos 

presentes na literatura. 

Do mesmo modo a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, pois toma como base 

para análise, artigos nacionais publicados em periódicos da área de Administração 

conforme constam em três das plataformas de pesquisa, visando assim promover uma 

abordagem mais ampla desse tipo de conteúdo em bases de dados diferentes, 

considerando também que o tema em questão ainda é pouco encontrado em publicações 

cientificas. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) afirmam que o estudo bibliográfico toma como base 

“toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico etc., até meios de comunicação oral”. 

Sendo assim, para o desenvolvimento da pesquisa, foram percorridas as seguintes 

etapas: Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; Estruturação do protocolo 

de revisão sistemática integrativa, juntamente a definição dos critérios de inclusão 

caracterizados em: Artigos na língua portuguesa, publicados entre os anos de 2009 a 2018, 

classificados em revistas de A1 a B3. Já os critérios de exclusão foram: Artigos cujo foco 

não abranja a questão de pesquisa; que não sejam na língua portuguesa; não contemplem 

as palavras-chave; e que estejam em duplicidade. Além da definição das “strings” de busca 

(palavras-chave), definidas por: “Rede AND Informação”, “Arranjo AND Informação”, 

“Cluster AND Informação”, usando-se o operador booleano “AND” nas três plataformas de 

pesquisa: Capes, Scielo e Spell.  

Logo após, tendo em mãos 114 artigos pré selecionados presentes nas três 

plataformas de pesquisa, e de acordo com os critérios estabelecidos para filtragem, os 
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mesmos foram dispostos numa planilha de Excel, com o intuito de proporcionar uma melhor 

visualização e acompanhamento na seleção dos estudos. Conseguinte os mesmos foram 

mais uma vez filtrados, excluindo-se àqueles que por motivos pré estabelecidos não 

puderam ser utilizados, tendo como método de filtragem a atenção às informações contidas 

no titulo, como também uma breve leitura das publicações. Já com relação aos estudos 

pré-definidos, os quais se encaixaram nos critérios de inclusão, somaram apenas 9, os 

quais foram lidos por completo para uma melhor seleção e identificação dos dados 

necessários para exploração da questão de pesquisa, estando já filtrados por revista e 

sempre respeitando a sequência definida no protocolo de revisão sistemática. 

Chegando ao final de todos os filtros, ao numero de 9 produções cientificas para 

aprofundamento dos estudos, de um total de 114 dentre as três bases de dados, na qual 

os resultados e discussões são apresentados de forma descritiva, por meio da exposição 

dos dados e informações extraídos das publicações e da análise de conteúdo desses 

materiais. 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista a análise dos estudos, foram colhidas e apresentadas nas tabelas 

abaixo algumas de suas informações mais relevantes, tendo como objetivo possibilitar uma 

melhor visualização e compreensão sobre os assuntos abordados. 

 

Tabela 1 – Destaque das principais informações contidas nos artigos analisados. 
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Título Objetivo Metodologia Contribuições 

Informação e 

conhecimento: 

análise da rede APL 

têxtil de 

americana/SP-Brasil 

Analisar a troca de informação e 

socialização de conhecimento para o 

desenvolvimento de atividades 

conjuntas entre os integrantes do estudo 

de caso. 

Análise de Estudo de Redes Sociais (ARS), 

aplicação de estudos de caso e questionários, 

juntamente à utilização da proposta de 

construção de conhecimento. 

O trabalho destaca a importância da partilha do conhecimento tácito, que 

permite reconstruir e explorar o conhecimento de forma mais ampla; bem 

como a importância da exteriorização do conhecimento tácito em 

conhecimentos explícitos no ambiente em rede. 

Práticas de gestão da 

informação e do 

conhecimento em 

pequenas e médias 

empresas 

organizadas em rede: 

um estudo 

multicasos na 

indústria brasileira 

Analisar a influência da organização em 

rede sobre as práticas de GIC em SMEs 

industriais brasileiras. 

 

Estudo comparativo de casos de natureza 

qualitativa e abordagem explanatória, realizado 

em seguimentos industriais de agronegócios e 

indústrias em geral, apoiados na aplicação de 

questionários e entrevistas pessoais (questões 

abertas e fechadas). 

 

Verificação da criação de meios para aprimoramento, estímulo e 

desenvolvimento de informações nas redes em análise. Nesse sentido, 

observou-se que a cultura de cooperação pode ser considerada essencial 

no processo de aprendizagem individual e organizacional. 

Redes sociais: um 

olhar sobre a 

dinâmica da 

informação na rede 

(APL) Arranjo 

Produtivo Local 

Têxtil, de Americana - 

São Paulo 

Analisar, com base na literatura, a 

estrutura social em rede como ambiente 

propício para a interação e o 

compartilhamento de informação. 

Realização de entrevistas com atores do setor 

têxtil, enfatizando as diferentes formas de 

conexão entre seus componentes, análise dos 

dados obtidos através do software Ucinet, para 

mapear as relações em rede, e auxiliar na 

visualização destas, com a criação de gráficos. 

Ressalta que as interações entre pares são a força propulsora do 

aprendizado interativo, e que as relações sociais são ilimitadas e o trabalho 

se efetiva de forma cooperativa em direção aos fluxos de informação 

recebidos e retransmitidos. Discute o papel da informação nas redes de 

empresas e o formato de (APL), baseado na concentração geográfica de 

integrantes de uma mesma cadeia produtiva e a exploração das vantagens 

típicas da economia em aglomeração. 



 
 

Encontro Científico de Ciências Administrativas – ECCAD – ISSN 2674-8304 
 
 

Arranjo produtivo 

local ou aglomerado 

de empresas? 

Distinção por 

atributos associados 

à temática 

transferência de 

informação 

Propor e discutir atributos que 

apresentem potencial para distinção de 

localidade com concentração de 

atividades produtivas em torno de um 

produto ou serviço, auxiliando na sua 

classificação, seja como um aglomerado 

de empresas, (APLs) ou variações 

destas. 

Realização de entrevistas com questões 

fechadas, bem como o uso de filmagens e 

aplicação de formulários de apoio. 

Identifica o fato da ocorrência de atividades de transferência de informação 

e conhecimento de interesse comum, serem facilmente encontradas entre 

empresas pertencentes a aglomerações empresariais do que entre 

empresas pertencentes a arranjos produtivos locais. 

O conhecimento, as 

redes e a 

Competência em 

Informação (COINFO) 

na sociedade 

contemporânea: uma 

proposta de 

articulação 

conceitual 

Estabelecer uma relação conceitual 

entre o conhecimento, as redes e a 

competência em informação, 

procurando mostrar a necessidade de 

melhor compreensão entre essas áreas 

para a inovação e o desenvolvimento 

das pessoas e das organizações na 

sociedade contemporânea. 

Artigo de natureza exploratória, utilização de 

articulação conceitual e revisão da literatura. 

Ressalta os conceitos de conhecimento e redes, bem como a importância 

da competência em informação para saber acessá-la e utilizá-la de forma 

inteligente, propiciando assim a construção e compartilhamento do 

conhecimento por meio de relações sem restrições de espaço e tempo. 

Gestão da 

informação em micro 

e pequenas 

empresas: um estudo 

do arranjo produtivo 

local de confecção 

do vestuário de 

Jaraguá-GO 

Conhecer as necessidades de 

informação dos gestores das micro e 

pequenas empresas do arranjo, no que 

tange às fontes utilizadas, o 

comportamento de busca, uso da 

informação e novas tecnologias, com o 

intuito de perceber de que forma a 

Gestão da informação poderia 

potencializar a utilização dos recursos 

informacionais nestas empresas. 

Aplicação de questionários. 

Identificação das necessidades informacionais por parte dos gestores, as 

fontes utilizadas, seu comportamento de busca, o uso da informação e a 

inserção de novas tecnologias para geração de inovação e competitividade. 
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Fluxo de informação 

na perspectiva do 

ambiente em rede / 

Information flow in 

the network 

environment 

 

Discutir sobre como se dá a troca de 

informação no ambiente da rede Arranjo 

Produtiva Local Têxtil (APL) 

Americana/SP. 

Método qualitativo e indutivo com a estratégia 

de estudo de caso e da metodologia de análise 

de redes sociais com o objetivo de verificar o 

fluxo de informação na Rede APL Têxtil. 

Evidencia que o fluxo da informação na rede, apresenta maior intensidade 

por meio de elos com pequeno número de interações, o que permite o 

alcance da informação às extremidades da rede e sua troca com alto grau 

de novidade, além de que o ambiente em rede propicia interação entre os 

indivíduos, ocorrem de acordo com interesses específicos, reconhecidos ou 

postos em questão por seus pares. 

 

Comportamento 

informacional de 

gestores da rede 

hiperdia minas 

 

Analisar o comportamento informacional 

de gestores da rede Hiperdia-Minas em 

relação ao cotidiano de trabalho, suas 

relações e fatores influenciadores na 

informação. 

Estudo de caso, de abordagem qualitativa, 

entrevista com roteiro semiestruturado, análise 

de conteúdo, utilização do software Atlas TI. 

Ressalta a ênfase nas pessoas como fontes de informação, destacando 

também pontos referentes à falta de disseminação de informações aos 

demais por parte dos “gestores”. E que diversas questões podem 

comprometer o trâmite das informações, devido à rotatividade de 

profissionais, sobrecarga de trabalho, bem como a confiabilidade das 

informações. 

Gestão do 

conhecimento em 

uma estrutura 

organizacional em 

rede 

Analisar as características que 

sustentam o processo de GC de uma 

estrutura organizacional em rede 

utilizada por uma empresa prestadora 

de serviços industriais. 

Pesquisa qualitativa, baseada em estudo de 

caso exploratório. 

Aponta que o fluxo de conhecimento entre os indivíduos e entre os diversos 

sites é intensificado devido às interações em rede, aumentando assim, o 

potencial da organização em promover melhorias. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos artigos analisados.
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Tendo como base as informações ressaltadas na tabela acima referente à análise 

realizada dos artigos em questão, pode-se observar uma série de posicionamentos com 

relação ao tema pesquisado. Sendo assim, foi discorrido logo adiante, focando na questão 

de pesquisa, quais são esses posicionamentos mais detalhadamente, os quais são 

abordados em cada um dos estudos usados como base. Vale lembrar que cada um dos 

artigos científicos em questão são analisados individualmente em sua linha de pensamento, 

e mais adiante, é apresentado um resumo integrado de todos eles, concluindo assim como 

resposta ao estudo realizado. 

Antes de iniciar a contextualização dos estudos, é importante ressaltar o real foco da 

pesquisa, que é a gestão da informação, a qual possui um papel extremamente importante 

em toda e qualquer organização. Tendo em vista que segundo Sordi e Meireles (2012), 

uma gestão eficaz do recurso informacional é considerado de vital importância para 

evolução de localidades com concentração de atividades produtivas, considerando que a 

posse da informação precede a geração do conhecimento, o qual também é um elemento 

recorrente à inovação. Spencer (2003 apud Jordão, 2015), sinaliza para a importância das 

relações interorganizacionais no processo de ocorrência do conhecimento, ressaltando o 

fato de as redes serem mais efetivas na criação, transferência e recombinação de 

conhecimento. 

Dessa forma, a primeira produção cientifica analisada referente à rede APL têxtil de 

Americana/SP-Brasil, reforça que a gestão da informação não está em dissociação de 

questões inseridas no contexto organizacional, como é o caso da cultura, políticas, 

necessidades e interesses que lhe são próprios. Sendo assim, para que haja um melhor 

gerenciamento de informações, juntamente à construção de conhecimentos, de acordo com 

os resultados da pesquisa, deve se considerar a questão dos fluxos formais (informação) 

ativos informacionais tangíveis, que objetivam a construção de conhecimento explícito, bem 

como os informais (conhecimento) ativos intelectuais intangíveis, que por sua vez remetem 

ao conhecimento tácito, que é construído e compartilhado no contexto social. Contudo, os 

resultados obtidos com a pesquisa relatam que no APL em questão faz-se necessário 

repensar as práticas e o desenvolvimento de ações, com foco na construção e socialização 

de informações, as quais resultam em conhecimento, e que a interação material 

representada pela informação cumpre o papel essencial de unir pólos, estabelecendo o que 

Musso denominou de vínculo de lugares Musso (2004 apud Sugahara 2012). Além disso, 
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os estudos indicaram que a troca de informação entre os integrantes da rede estão 

diretamente ligadas às seguintes questões: 1º - para a realização de feiras e exposições, a 

qual ocorre por meio da relação confiança/interesse dos integrantes nesse tipo de atividade, 

2º - para compra de insumos e/ou matérias-primas, o qual foi caracterizado por conta da 

necessidade de melhor condição de negociação, que é estabelecida por uma ordem social 

própria da rede. 3º - atividades voltadas à troca de informações para fins de 

desenvolvimento de tecnologia e fornecedores comum, nisso foi possível verificar que a 

disseminação desse tipo de informação entre pares não é uma prática comumente utilizada. 

Portanto, conclui-se que a rede APL em questão apresenta de certa forma, elementos de 

interação e interconexão dinâmica, tendo em vista que os participantes reúnem informações 

de acordo com suas práticas orientadas por uma determinação social e econômica, 

propiciando assim uma maior interação, bem como uma imensa gama de informações e 

conhecimentos em circulação (SUGAHARA, 2012). 

Com relação à análise do estudo científico denominado como um multicasos 

referente às Práticas de gestão da informação e do conhecimento em pequenas e 

médias empresas organizadas em rede, enfatiza-se alguns dos pontos presentes no 

estudo anterior, com relação à informação e sua forma de disseminação e geração de 

conhecimentos. Para tanto, os resultados abordados mostram que as empresas inseridas 

nesse contexto por mais que já estejam formalmente atuando no projeto como uma rede, 

ainda há muitas divergências e desencontro de informações, visto que alguns integrantes 

se opõe ou não a certos assuntos. Além disso, os atores das empresas em questão alegam 

conhecerem os processos de negócio umas das outras, como no caso dos industriais e 

comerciais, porém alguns dizem que isso não ocorreu da maneira e na quantidade 

suficiente. Outro ponto a se destacar, compreende no fato de que quase todas as partes 

envolvidas parecem concordar que não existe ordem, eficiência e incentivo quanto à 

documentação das informações e conhecimentos desenvolvidos na rede. Visto que, 

apenas uma parte dos conteúdos podem ser absorvidos em discussões e reuniões 

realizadas, representando uma maior necessidade de sistematização e formalização no 

cuidado com esses recursos. No demais, algumas das empresas envolvidas dizem não 

haverem incentivos na rede para que os conhecimentos individuais sejam partilhados entre 

si, bem como o saber muitas vezes acontece na pratica, sem ser comunicado 

anteriormente. Em contrapartida, foi destacado que todos os atores envolvidos obtiveram 
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resultados significativos, seja em seus sistemas, processos ou relacionamentos, em maior 

e menor grau de acordo com suas práticas de GIC pós integração em rede (JORDÂO, 

2015). 

No que diz respeito ao estudo Redes sociais: um olhar sobre a dinâmica da 

informação na rede (APL) Arranjo Produtivo Local Têxtil, de Americana - São Paulo, 

foi realizada uma  demonstração quanto à densidade das relações de troca de informação 

e colaboração entre os elos, voltando se para a metodologia de análise de redes sociais. 

Contudo os resultados obtidos revelam que os padrões de comunicação internos da rede 

apresentam baixa densidade o qual (exprime o grau de profundidade ou intensidade de 

determinado aspecto), indicando que a estrutura organizacional em questão requer 

complementos que permitam entender como os atores se integram aos fluxos de 

informação. Além disso, há a presença de elos fortes e fracos, que por sua vez podem 

determinar o rumo a ser seguido. Portanto, segundo o posicionamento do autor perante os 

conceitos por ele investigados, de acordo com Granovetter (2005, apud Sugahara 2011), 

uma rede grande, devido alguns aspectos de natureza cognitiva, emocional, e pessoal de 

seus integrantes, maiores são as chances dela apresentar baixa densidade. Dessa forma, 

faz se necessário encontrar os reais condutores de transformação da estrutura tradicional 

do setor, uma vez que a maioria dos elos recebe informação valiosa de laços fracos, os 

quais são constituídos de relações mais dispersas/distantes entre os atores da rede. Vale 

ressaltar que os mesmos possuem o papel de transmissão de informações não 

redundantes (não repetitivas), que são exclusivas aos demais atores, fazendo com que a 

informação flua estabelecendo uma nova dinâmica informacional, a qual pode reorientar as 

ações em rede, de forma a proporcionar a troca de informações e experiências, estimulando 

o aprendizado e os conhecimentos coletivos (SUGAHARA, 2011).  

O estudo nomeado por Arranjo produtivo local ou aglomerado de empresas? 

Distinção por atributos associados à temática transferência de informação, foram 

abordadas as questões relacionadas aos atributos determinantes para suas nomenclaturas, 

onde há a concentração de atividades produtivas entre os atores, para tanto, àquelas cujo 

foco abrange esses indicadores de maiores ocorrências. Além de que, os eventos de 

atividades de transferência de informação e de conhecimento ligados ao interesse comum, 

por sua vez estão mais presentes entre aglomerações empresariais do que entre arranjos 

produtivos locais, apontamento esse, que chama a atenção para uma ineficiência nesse 
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tipo de ambiente. Dessa forma, a localidade de São José dos Campos, por sua vez falta 

em diversidade de atividades associadas, visto que, não se encaixa ao critério de 

densidade. O estudo volta-se para características como aprendizagem, no caso dos 

eventos de transferência de informação e conhecimento entre o grupo de empresas da 

localidade. Verificou-se, de acordo com as hipóteses colocadas que, quanto maior for à 

aglomeração de organizações presentes na localidade, seja em torno de um ou mais 

processos na cadeia produtiva, maior será a aposição dos interesses análogos em termos 

de instrução ou know-how (saber fazer), entre os atores (concorrentes) locais. No entanto 

nos APLs, com atividades dissemelhantes e/ou adicionais, exitem mais 

complementaridades do que sobreposição, sejam de atividades ou demanda por 

saberes/know-how entre essas empresas entre si (SORD; MEIRELES, 2012). 

No que diz respeito à produção científica O conhecimento, as redes e a 

Competência em Informação (COINFO) na sociedade contemporânea: uma proposta 

de articulação conceitual é feita uma contextualização quanto importância das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), as quais se materializam em seus 

produtos e processos, sendo verdadeiros instrumentos de transformação da realidade, as 

quais são arquitetadas, adotadas, utilizadas e adaptadas tanto por indivíduos quanto pela 

coletividade social, levando em conta suas necessidades e interesses (BELLUZZO, 2014). 

Para tanto, segundo Fróes Burnham (1999, apud Belluzzo, 2014) destaca um fator 

preponderante, de que no mundo globalizado, a informação e o conhecimento são 

disseminados rapidamente, o que consequentemente trás mudanças significativas ao 

cenário econômico, político e sócio cultural, sendo que as tecnologias são o suporte na 

produção de um volume gigantesco de informações, trazendo diversidades de métodos de 

armazenamento e recuperação destas, fornecendo ao fluxo da informação amplitude, 

intensidade e velocidade, que por sua vez não seria possível sem conexão das redes 

informacionais em superinfovias. Assim, é evidenciada a relação de necessidade do 

aprofundamento dos indivíduos quanto aos recursos informacionais na sociedade 

contemporânea, já que o conhecimento adquirido é um veiculo de formação de 

competências e de pessoas para a configuração em rede e transformações do ambiente, 

no que diz respeito a um ambiente repleto de incertezas, sendo necessário aprender a 

conviver com uma série de diversidades de perspectivas (MORIN, 2001 apud Belluzzo, 

2014, p. 60). 
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Tendo em vista o estudo sobre Gestão da informação em micro e pequenas 

empresas: um estudo do arranjo produtivo local de confecção do vestuário de 

Jaraguá-GO, o qual teve por finalidade a identificação das necessidades de informação de 

seus gestores, verificou-se que o APL em questão, mesmo afirmando fazer uso de 

informações em suas tomadas de decisão, em sua maioria as obtém apenas em feiras e 

eventos, trazendo à tona um modo informal, que não atribui validade ao processo decisório. 

Outra questão influente é que praticamente nunca consultam universidades, empresas de 

consultoria e institutos de pesquisa, evidenciando a dificuldade de acesso às informações 

disponibilizadas por essas instituições. Observou-se que as empresas não se atentam para 

a definição de estratégias quanto às informações, e que o monitoramento realizado é num 

tanto quanto superficial, não havendo a possibilidade da GI ocorrer de fato. Isso sem contar 

questões referentes a não abertura para inserção de novos conhecimentos ao ambiente e 

fato de estarem a tempos no mercado, ainda há falta de preocupação com o planejamento 

estratégico, tendo em vista que esses processos são dependentes de informação, o que 

por sua vez não ocorre. Para tanto, faz se necessário investir em mudanças, sejam elas 

comportamentais dos gestores, e sistemas de informação para garantir o gerenciamento 

eletrônico das informações dos ambientes organizacionais (CARVALHO, 2012). 

Quanto ao estudo sobre o Fluxo de informação na perspectiva do ambiente em 

rede, a contextualização realizada, demonstra que o APL em questão, apresenta dentre os 

vários outros resultados, uma boa situação, tendo em vista que quanto à interação material 

representada pela informação, é cumprido o papel considerável de união dos pólos. Além 

de que a interação da rede é provocada pela combinação de interesses que lhe são 

recíprocos, dando ênfase ao compartilhamento de informação sendo caracterizada como 

uma estrutura social comportando os vários fluxos de informação não ociosos, permitindo 

assim o acesso a informações novas aos demais atores da rede. Pode-se afirmar que a 

predominância dos fluxos na rede é relevante, consideravelmente por elos, os quais 

possuem um número pequeno de interações, visto que possibilitam o alcance de 

informação às suas extremidades, dispondo dessas em alto grau de novidade, podendo 

assim, se deslocar do ponto em que se situa, fazendo com que com a informação se crie e 

recrie relações entre diferentes atores (SUGAHARA; VERGUEIRO, 2013, pg. 76). 

No estudo sobre o Comportamento informacional de gestores da rede Hiperdia 

Minas, indo de acordo com os métodos de analise utilizados pelo autor, verifica-se que as 
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principais informações são procedentes de normativas de regulamentação, havendo o 

mínimo possível de envolvimento coletivo na criação e avaliação das regulamentações, 

desencadeando displicência das informações, e dificultando olhar sistematicamente às 

outras necessidades informacionais as quais poderiam contribuir na gestão da rede. Vale 

à pena ressaltar que a burocratização existente, na qual os atores com vistas ao 

comportamento no trabalho, acabam por submeter às informações obtidas no programa em 

questão, a uma busca pelas informações em legislações e linhas de frente, ou até mesmo 

a indivíduos com referencia no tal programa. Este fato por sua vez acaba comprometendo 

o trâmite das informações na rede, ocasionadas pela alta rotatividade de profissionais, 

sobrecarga de trabalho e confiabilidade das informações. Para tanto faz se necessário o 

acompanhamento informacional dos mesmos na rede, além da necessidade de rompimento 

do modelo organizacional burocratizado e apoiado às normas, o qual reduz a proeminência 

das informações e conhecimentos produzidos, que por sua vez causam um 

empobrecimento do conhecimento tácito (CAVALCANTE et al., 2017). 

Por fim, no estudo de caso sobre a Gestão do conhecimento em uma estrutura 

organizacional em rede, o objetivo girou em torno da analise da estrutura utilizada na 

gestão do conhecimento, com o envolvimento de duas áreas da empresa pesquisada, o 

Site Full Service, onde há a atuação dos indivíduos da rede, juntamente ao seu Centro de 

Excelência e Qualidade, na qual é o setor responsável pela retenção do conhecimento dos 

agentes da rede. Assim, os resultados obtidos na análise, mostram que a estrutura aderida 

com objetivo de proporcionar a gestão do conhecimento na empresa, por sua vez abrem 

caminho para o desenvolvimento de uma "cultura do conhecimento", devido a estimulação 

quanto ao trabalho em equipe nos sites full service; oferecendo autonomia aos indivíduos 

para implementar melhorias nos processos e facilitando a troca de conhecimento tácito 

mediante interação pela rede. Sendo assim, o Centro de Excelência e Qualidade, constitui 

peça chave no que diz respeito ao processo de gestão do conhecimento, tendo em vista 

que além do armazenamento de melhores práticas, se responsabiliza pela avaliação de 

métodos e melhorias, que por sua vez, são geradas pelos sites com divulgação e apoio 

técnico para sua implantação, em conseqüência os trabalhadores possuem maior 

autonomia, a qual lhes permite a exploração do conhecimento originado de fontes ainda 

não exploradas (GONZALEZ, MARTINS, TOLEDO, 2009).  
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o estudo proposto, com o direcionamento em tese quanto ao estado 

da arte sobre a gestão da informação em redes interorganizacionais nos últimos 10 anos, 

concluí-se em linhas gerais, que não há uma expressão da realidade absoluta dos casos 

estudados, isso porque há a ocorrência de uma grande diversidade de fatores que lhe são 

inerentes e individualizados. Dado que as produções científicas relacionadas ao tema 

proposto, é abrangido de diferentes formas, já que cada concentração, seja ela APL ou as 

próprias aglomerações, possui suas similaridades, assim como as demais organizações 

que a compõe. Considerando que cada uma das nomenclaturas existentes, a principio as 

analisadas nesse estudo, tem como objetivo literal, a concentração de atividades e o 

compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis, com ênfase no bem comum a ser 

partilhado de maneira mais assegurada. Contudo, existem alguns pontos cruciais que 

devem ser abordados, os quais se relacionam às características peculiares no quesito 

dessas concentrações de atividades, levando em conta a inserção preponderante das 

tecnologias de informação e comunicação existências, primeiramente porque, a forma 

como tratam a informação/conhecimento em sua essência, transmite a certeza de que as 

organizações devido à alta instabilidade no ambiente/mercado atual, ainda estão em 

processo de adequação e averiguação das decisões a serem tomadas.  

Com isso, a inserção das mesmas nesse tipo de nomenclatura organizacional exige 

ainda mais competências, como é o caso da capacidade de distinguir que a informação 

deve ser transmitida, compartilhada e catalogada, bem como o conhecimento adquirido por 

meio dela. Além disso, salienta-se o fato de que algumas dessas concentrações já 

possuírem uma instabilidade quanto à gestão de recursos informacionais, da mesma forma 

que se encontram outras que ainda necessitam de pequenas ou até radicais mudanças de 

comportamentos e métodos, principalmente de seus atores. A verdade é que, a informação 

e o aprendizado quando absorvido e repassado a diante, trás enormes resultados no que 

diz respeito a esses aglomerados, já que os mesmos não podem apenas estar juntos, como 

também atuarem no cenário em que estão da melhor forma possível. Para tanto, faz-se 

necessária a exploração do tema em questão de diferentes ângulos e analogias, de forma 

a contribuir com a evolução dos atuais modelos de negócio, bem como trazer uma nova 

visão sobre os mesmos. 
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GESTÃO DE PROJETOS EM COOPERAÇÕES UNIVERSIDADE-EMPRESA 
 

PROJECT MANAGEMENT IN COOPERATION UNIVERSITY-COMPANY 
 

Jose Victor Medina Sabino 
Solange De Jesus Rodrigues 

Erika Mayumi Kato Cruz 
 
RESUMO 
Nota-se no contexto atual uma tendência de aproximação entre universidades e empresas para o 
desenvolvimento de projetos conjuntos que tragam benefícios mútuos e reduzam os desafios enfrentados por 
estas instituições. Tendo em vista esse tipo de parceria o objetivo do presente artigo foi demonstrar a 
relevância da gestão de projetos para a realização de cooperações entre universidades e empresas, de modo 
que as ações desenvolvidas contribuam para o crescimento de todos os envolvidos. Trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa, descritiva e bibliográfica. Os resultados apontam que a gestão de projetos se torna 
fundamental nesse tipo de relação como forma de melhor organizar as etapas que compõem os projetos 
desenvolvidos e melhorar a relação entre os parceiros, diminuindo também as possíveis falhas que possam 
surgir ao longo desse processo. 
 
Palavras-chave: Cooperação universidade-empresa. Gestão de projetos. Relações interorganizacionais. 
 
 
ABSTRACT 
It is noted in the current context a tendency of approximation between universities and companies for the 
development of joint projects that bring mutual benefits and reduce the challenges faced by these institutions. 
In view of this type of partnership, the objective of this article was to demonstrate the relevance of project 
management for conducting co-operations between universities and companies, so that the actions developed 
contribute to the growth of all Involved. This is a qualitative, descriptive and bibliographic study. The results 
indicate that the project management becomes fundamental in this type of relationship as a way to better 
organize the steps that compose the projects developed and improve the relationship between the partners, 
also decreasing the possible failures that may arise Throughout this process. 
 
Keywords: University-Enterprise cooperation. Project management. Interorganizational relationships. 
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1) INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a cooperação vem se tornando muito utilizada, não somente em salas 

de aulas ou em locais de trabalho, mas sendo utilizado entre órgãos que aderem a essa 

prática para evoluírem no mercado atuante, empresas que decidem não utilizar essa prática 

acaba sendo ultrapassada pela concorrência. Quando duas instituições aderem à 

cooperação, acabam pensando no futuro pois, quem acaba praticando a parceria com bons 

objetivos tendo maiores eficiências na realização do mesmo, consequentemente crescem 

muito no mercado atuante, trazendo assim benefícios e crescimentos especialmente para 

a região envolvida, expandindo assim a sua marca. 

Uma dificuldade encontrada pelas empresas é a falta de contato com a universidade, 

fazendo com que não busquem essa fonte de conhecimento e a possibilidade de 

melhorarem o seu processo ou produto (SANTOS, 2013). Para o desenvolvimento de 

cooperações é preciso três aspetos para que isso ocorra, que é a participação dos agentes 

nas suas instituições para ter uma relação entre os mesmos,  procurar quais são as 

barreiras que podem ocasionar futuros problemas e qual é a rede entre ambas, se ela pode 

ser informal e/ou formal, com objetivo em ter um bom relacionamento sem conflitos. 

A cooperação vem a ser cada vez mais importante tendo o mesmo objetivo comum, com 

isso universidades buscam parcerias com empresas, tornando a sua marca mais conhecida na 

região e enriquecendo os currículos dos seus alunos envolvidos nesse projeto. Empresas torna-se 

essa ideia possível pois, acaba sendo muito significativo para que a sociedade acabe sanando 

certos problemas pertinentes, exercendo um papel essencial para a sociedade com o programa 

proposto. 

Sendo uma técnica muito utilizada entre universidades e empresas por acreditarem que 

parceria entre ambas irá ter um desfecho melhor coletivamente do que tentar se arriscar sozinha 

no seu crescimento, com isso para que essa parceria não tenha problemas, algumas instituições 

vêm aderindo à gestão de projetos. 

O tema Gestão de Projetos está cada vez evoluindo na utilização entre cooperações. No 

Brasil, vem sendo de pouco uso, mas quem opta em não utilizar esse método acaba tento prejuízo 

como uma má organização, consequentemente, fazendo essa parceria acabar por infelicidade de 

ambos os lados. Para que uma cooperação seja de um resultado satisfatório, precisa da gestão de 

projetos, sendo um único processo, obtendo datas de início e término, visa em alcançar um único 

objetivo (CARVALHO, 2015). 
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Tendo como objetivos reduzir o tempo da execução das tarefas, trazendo uma melhoria na 

comunicação entre ambas, maior criatividade para gerar alternativas para projetos futuros em busca 

de melhores resultados para resolver problemas complexos estudados.  

Buscando parcerias, é necessário criar uma metodologia de gestão para desempenhar 

adequadamente todos os processos com eficiência, eficácia e dar condições estruturais para 

organizar, analisar e ajustar de maneira objetiva um determinado projeto, exercendo a sua função 

e capacidade em agregar valor. Para isso é necessário que o gestor do projeto, consiga elaborar 

de forma prática e desenvolvido, coordenado, supervisionado e definir as atividades de forma 

ampla, clara e cuidadosamente ajustando as necessidades do serviço oferecido ao beneficiário do 

programa.  

Podendo trazer riscos futuros pela má administração dessa cooperação, causando custos 

adicionais, as instituições optam por aderirem à gestão de projetos que tem como foco demonstrar 

o cenário de mudanças constantes a qual o melhor caminho seguir, tornando assim um recurso 

indispensável para empresas que não só pensam no futuro envolvendo essa parceria, mas também 

no presente para que essa parceria siga sem nenhum risco. 

Sendo um empreendimento com resultados obtidos com os seus conhecimentos,  

habilidades e técnicas relacionados a um conjunto de objetivos atingidos dentro de determinado 

prazo estabelecido, por ser essencial para empresas, podendo se beneficiar com o crescimento da 

sua marca e evoluir no mercado atuante e universidades para ajudar a integrar pessoas que tenham 

interesses em adquirir conhecimentos intelectual e educacional, possibilitando ferramentas e 

técnicas necessárias para que possam ser preparados na busca de novos conhecimentos, 

superando barreiras e tendo oportunidades de seguir uma carreira tornando-se um profissional 

capacitado e bem-sucedido. 

Por se tratar de um assunto importante para universidades e empresas evoluírem, a 

gestão de projetos é essencial para que essa parceria seja de sucesso, beneficiando a 

sociedade e os alunos envolvidos enriquecendo os seus currículos, expandindo 

principalmente a marca de ambas as instituições. Esse artigo teve como objetivo geral, 

descrever a importância da gestão de projetos para as cooperações entre universidade e 

empresa para que ambos possam atingir resultados esperados. Como objetivos específicos 

foi em levantar literaturas sobre cooperações entre universidades e empresas; levantar 

literaturas sobre gestão de projetos; e comparar às duas teorias propostas, sendo assim 
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esse artigo teve como problemática: Qual a importância da gestão de projetos em 

cooperações universidades e empresas? 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1) Cooperação e a sua importância para a atualidade 

Tratando de um recurso essencial para instituições que pensam na sua evolução, segundo 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE (2018) a cooperação existe 

desde os primórdios da humanidade, quando o homem das cavernas descobriu que era muito mais 

seguro unir forças para caçar e se defender dos ataques dos seus inimigos, tornando-se um recurso 

essencial até aos tempos atuais para quem pensa em sua evolução. 

Sendo um ato de cooperar ou uma forma de ajudar pessoas a atingir o mesmo objetivo que 

o seu. “Cooperar é unir-se a outra pessoa para enfrentar juntas situações adversas, transformando-

as em oportunidades e situações de bem-estar econômico e social” (PILETTI, 2015, p. 36), fazendo 

com que os envolvidos nesse processo sejam beneficiados por agirem juntos. 

Segundo Costa, Porto e Plonski (2010), quando se fala em cooperação universidade-

empresa, é tratada como um conjunto de interações, tendo como objetivo a produção de 

conhecimentos entre ambas as partes, envolvendo relações diretas ou indiretas, quando 

esse gerenciamento é adequado acaba envolvendo pontos chave como ser eficiente em 

sua prospecção, contribuição entre os envolvidos, uma gerência de um projeto que seja de 

qualidade, objetivos que pretendem seguir, uma boa comunicação ao longo do tempo e um 

monitoramento para que não saia do imprevisto. 

 “Para as empresas permanecerem competitivas ao longo do tempo torna-se necessárias 

uma constante adaptação ao processo de evolução dos seus ambientes de mercado e sociais” 

(ZABOTTO; SILVA; TORKOMIAN, 2014, p. 84), em um mundo onde quem não se desenvolve fica 

para trás, as cooperações entre universidades e empresas, é cada vez mais comum, com isso quem 

não acaba aderindo à parceria acaba ficando para trás pelos seus concorrentes. 

“O que se vê nos tempos atuais são empresas de menor porte, que são carentes de mão de 

obra qualificada para pesquisas, procuram universidades com foco em sobreviver e maior 

competitividade” (SANTOS, 2013, p.156), observando uma oportunidade de crescimento, costuma 
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ser comum esse tipo de prática em empresas de menores portes por acreditarem que com essa 

parceria com universidades obterá maiores informações e conhecimentos já alcançadas. 

 “O processo de cooperação tem início quando surge em empresas e universidades o 

interesse de trabalhar conjuntamente” (SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002, p. 59), 

desenvolvendo essa combinação, as pesquisas científicas serão aplicadas de forma eficaz, 

exercendo as expectativas esperadas, gerando custo de transação baixo, com objetivo em garantir 

sucesso significativo entre ambos, sendo de forma técnica e com conhecimentos teóricos quanto 

aos investimentos a serem utilizados. 

Sendo um método significativo, em certos países emergentes em que as 

universidades são a principal fonte de conhecimento, no Brasil em especial por ser um país 

diante de busca por modelos eficientes para o aumento do grau de inovação, exige que 

órgãos implantem as cooperações tanto com os clientes, fornecedores e institutos de 

pesquisa com o propósito em seu desenvolvimento, normalmente essas cooperações 

acontecem quando empresas visam nas universidades fontes externas de conhecimentos, 

expandindo suas oportunidades no mercado (STAL; FUJINO, 2016). 

Segundo Segatto-Mendes e Mendes (2006) as cooperações universidades-

empresas não são apenas o melhoramento tecnológico de produtos ou a criação de 

inovações, retrata uma troca de relacionamento, sendo muito importante a transferência 

dos conhecimentos para assim alcançar melhores resultados, sendo indispensável para 

órgãos que pretendem sobreviver e desenvolverem no mercado atuante. 

Segundo Berni et al. (2015), com o fortalecimento na relação entre universidade-empresa, 

consequentemente surgem novas melhorias e novos métodos, por sua vez, trazendo benefícios 

para todos os envolvidos sendo eles: 

• Para a universidade, que irá ter um amplo direcionamento de pesquisas para 

sanar problemas de interesse para a sociedade; 

• Para alunos e pesquisadores, tendo uma oportunidade de crescimento, 

aprendizado e uma maior valorização de seu currículo; 

• E para empresas, com novas inovações fornecidas pelos envolvidos, tornando a 

empresa com diferenciais competitivos. 

Para Porto, Prado, Plonski (2003), a cooperação é essencial, pois tem seu 

nascimento através de contingências específicas que apresentam em buscar soluções com 
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finalidades em pesquisas cientificas e tecnológicas de um determinado fato que seja 

desenvolvido e que envolva a organização, apresentando vantagens e melhorias para 

ambas instituições envolvidas, tendo como meta que todos saem beneficiados. 

Durante muitos anos as universidades eram vistas apenas em disseminar apenas 

conhecimentos, no entanto, o papel da universidade vem sendo muito mais amplo, 

envolvendo o comprometimento na contribuição do desenvolvimento de uma sociedade, 

consequentemente, para o desenvolvimento territorial onde estão inseridos, dessa forma, 

empresas estão tornando as cooperações com maiores relevâncias, por promoverem 

condições favoráveis para o planejamento e a responsabilidade social (VASCONCELLOS 

SOBRINHO et al, 2015). 

Um processo de cooperação universidade-empresa pode-se ocorrer diversas 

maneiras e de diferentes mecanismos, mas quem dá a regra é a empresa, com foco em 

apresentar seus objetivos como seus desafios, as solicitações e contrapartida oferecendo 

investimentos no andamento do projeto (LIMA; FIALHO, 2001). 

Segundo Segatto-Mendes e Sbragia (2002), algumas barreiras podem envolver 

certas dificuldades, fazendo com que o processo seja de baixa produtividade e qualidade, 

sendo elas:  

• A busca do conhecimento da ciência básica, oferecido pela universidade; 

• Por tornar um processo extenso; 

• Falta de credibilidade do Estado,  

• Por ser o único financiador para atividades universitárias de pesquisas, o Estado 

tem uma grande importância para que os envolvidos em pesquisas cientificas 

tenham autonomia e liberdade para o desenvolvimento do mesmo; 

• Falta de instrumentos legais; 

• Falta da filosofia administrativas fornecidas pelas instituições; 

• Incertezas; 

• Falta de comunicação entre ambas as partes; 

• Universidades públicas demonstrarem instabilidades; 

• Ambas as partes terem falta de confiança envolvendo os recursos humanos; 

• Excesso de burocracia exercida pelas Universidades. 
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Para empresas não aderirem à cooperação é devido à expectativa de burocracia, 

que ao longo do tempo, tratando de uma prática construída em relação à pesquisa aplicada, 

acreditam que não irá trazer futuros desenvolvimentos a sua organização (BERNI et al., 

2015). 

Para Porto, Prado e Plonski (2003), para que empresas que pretendem iniciar uma 

cooperação, para que não ocorra alguns transtornos burocráticos e de morosidade, 

organizações que enfrentam dificuldades de comunicação para iniciar um projeto, é 

necessário que haja um apoio de interferência dos agentes internos que são contratados 

por ambas as instituições, a fim que não ocorra problemas que possam estar interferindo 

na parceria. 

 

2.2) Gestão de projetos 

Instituições que aderem à cooperação pensam logo na gestão de projetos, para que 

tenha os resultados esperados por ambas. Quando se fala em projetos, historicamente, 

lembramos de obras grandiosas, como as das pirâmides do Egito, as catedrais da Europa, 

usinas hidrelétricas, pontes, estradas etc. (CARVALHO, 2015). 

“Em um atual ambiente com constantes mudanças no mundo econômico, entidades de 

negócios só pode desfrutar de prosperidade e de futura existência, desde que seja capaz de 

implementar em sua empresa mudanças de maneira rápida, eficaz e adequada” (KOSTALOVA; 

TETREVOVA, 2018, p. 2), o gerenciamento de projetos vem se evoluindo em várias áreas da 

administração para que seja tomada a decisão mais assertiva, havendo a necessidade de ampliar 

as pesquisas cientificas e tecnológicas, de modo a aplica-las usando mecanismo e ferramentas 

necessárias a influenciar em busca de explorar atividades a executar o projeto proposto. 

“Podendo ser definida como uma aplicação de conhecimentos, técnicas, ferramentas e 

habilidades, tanto para o entendimento dos requisitos de um projeto, quanto para administrar as 

expectativas dos envolvidos nele” (OLIVEIRA, 2012, p. 4), algumas das vantagens do 

gerenciamento de projetos é tratar as etapas minuciosamente detalhadas, agregando benefícios 

para a cooperação.  

“Os projetos são realizados visando alcançar os objetivos do planejamento estratégico de 

uma organização” (BARBOSA et al., 2018, p. 103), tendo como meta oferecer ferramentas 

adequadas para o projeto proposto, visando sempre alcançar os objetivos de planejamento 

estratégicos, fornecendo assim benefícios para os envolvidos. 
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“Portanto, um projeto é composto por uma série de atividades com intuito de resultar em um 

produto ou serviço singular, para isso deve ser gerido por alguém, nesse caso será o gestor de 

projetos” (THIELMANN; DA SILVA, 2013, p.2), com essa assistência, o projeto terá uma estrutura 

e um parâmetro de segmentação como prazos, custos e qualidades adequados. 

Segundo Project Management Institute-PMI (2013) o gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, tornando às atividades do projeto 

de modo a atender aos seus requisitos.  

Para Turner (2009) o gerenciamento de projetos é uma visão do estado futuro que deseja 

alcançar, possuindo três dimensões, os objetivos, o processo do gerenciamento e os níveis 

hierárquicos. 

“No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem definidos e 

recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas” (NORO, 2012, p. 

132), para que não tenha, nenhum contratempo futuro com a implementação da gestão de 

projetos. 

Os responsáveis pelo projeto, devem avaliar situações distintas, equilibrar as 

demandas e sempre manter uma comunicação proativa entre as partes interessadas, com 

o foco em entregar um projeto satisfatório (BARBOSA et al., 2018). 

Segundo Rabechini Junior et al. (2011) salientam que em projetos não só as 

estruturas formais, mas as redes sociais devem ser mapeadas e compreendidas, definindo 

os principais serviços básicos e indispensáveis para um bom desempenho do mesmo, 

ajustando e melhoramento no decorrer do processo para que tenha qualidade, de modo a 

reduzir impactos, caso ocorra no período em que o projeto estiver em execução. 

Tendo como finalidade organizar a melhor alternativa que instituições envolvidas possam 

ter, a gestão de projetos é uma ferramenta muito importante para organizações que pretendem 

assegurar sua sobrevivência e suportar seu crescimento, otimizando alocações dos seus recursos 

e seus esforços (NORO, 2012). 

Segundo Marques Junior e Plonski (2011), quando se fala no ambiente competitivo 

dos negócios é relevante o foco na gestão estratégica e inovações da empresa, mas para 

esses projetos não saírem do esperado devem atender as suas metas de custos, prazos e 

especificações planejadas, atendendo assim os objetivos da organização. Normalmente é 

usado a abordagem tradicional, tendo como foco no desenvolvimento de ferramentas e 
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técnicas sendo tanto de planejamento e controle, racionalizando e normalizando o projeto 

em questão no seu lançamento, melhoramento nos produtos/serviços da organização. 

Antes de iniciar a implementação de projetos, os gestores realizam um questionamento 

envolvendo se o projeto proposto traz benefícios ou não a todos os envolvidos. Sendo indispensável 

estes questionamentos para que seja alcançado um conjunto de objetivos alcançando suas metas 

desejadas, sem ultrapassar expectativas financeiras e apoio de patrocinadores dispostos, partindo 

assim, para suas etapas.  

Com sua maior relevância em privilegiar a teoria, a disciplina de gestão de projetos, tem 

como etapas, planejamento da execução a mais abordada, por dar maior relevância a parte teórica, 

os projetos não podem ser considerados apenas por essa etapa (CARREIRO; OLIVEIRA, 2018). 

Possuindo sua formação complexa, com prazos curtos ou longos, custos baixos ou altos, os projetos 

em comum precisam atravessar por cinco etapas básicas – Planejamento; início, desenvolvimento, 

controle e fim (CARVALHO, 2012).  

Seguindo as etapas do planejamento até seu fim, é possível perceber que se pode oferecer 

uma visão mais ampla dos fatores envolvidos para que consiga atingir seus objetivos esperados, 

tendo uma forte interação de todos seus estágios (SCOTTON et al., 2013). 

Segundo Gohr et al. (2013), para que o projeto seja executado de forma adequada o gerente 

tem um papel primordial para todas as etapas do ciclo de sua vida, acreditando que para uma boa 

essência da gestão de projetos é o planejamento e a execução do produto/serviço para que consiga 

atender todas as expectativas exigidas como sua qualidade, prazo e custo. 

Percebendo-se as necessidades emergentes e a importância do gerenciamento de projetos 

com sua utilização, associando seus valores de forma a desenvolver e trazer mudanças para as 

instituições, causando comprometimento e qualidade entre as equipes nas pesquisas de modo a 

adaptar-se às mudanças e as tendências da atualidade. Gerenciar mudanças estratégicas em 

projetos torna-se mais complexos por não ser identificado falhas, havendo a necessidade da 

flexibilidade, usando ferramentas mais adequadas, de modo a facilitar que os processos sejam 

estruturados e alinhados pela equipe na busca de novos resultados ao projeto proposto. 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse artigo se tratou de uma pesquisa qualitativa, que envolve a coleta de dados dos 

consumidores, para poder encontrar algum tipo de solução que a universidade poderá estar 
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investindo, com essa coleta de dados a Universidade terá uma resposta mais ampla sobre o 

comportamento de determinado grupo-alvo.  

A pesquisa qualitativa é, portanto, uma investigação em uma determinada atividade que se 

firma em um contexto situacional, que acaba não estando muito claro em relação ao seu objetivo e 

seu entorno (FERIGATO; CARVALHO, 2011), com isso esse artigo teve como objetivo, considerar 

sua complexidade em sua análise de dados buscando o melhor resultado. 

Com base nos estudos, foi utilizada a pesquisa descritiva, que assim como a pesquisa 

qualitativa tem como objetivo na coleta de dados comportamentais de certo grupo-alvo. A pesquisa 

descritiva tem como objetivo descrever as características de uma população detalhadamente, com 

levantamentos de informações através de técnicas de coletas como entrevistas, questionários e 

estudos de caso, fazendo com que o pesquisador tenha um aprofundamento da população 

específica. Para a realização de pesquisas descritiva, se deve ter como objetivo primordial a 

descrição de suas características de uma determinada população ou fenômeno (GIL, 2007). 

Por ter métodos como qualitativos e descritivos, esse artigo apresentou a pesquisa 

bibliográfica que tem como objetivo reunir conhecimentos teóricos disponíveis que auxiliará como 

base na proposta a partir de determinado tema, reunindo informações e dados pesquisados para 

detalhar o assunto proposto, seguindo uma metodologia. “Algumas dificuldades da pesquisa 

qualitativa é a disponibilidade de dados bibliográficos e a falta de artigos científicos quando é 

necessário escolher quais serão os artigos mais adequados para ser anexado na construção da 

argumentação teórica do mesmo” (TREINTA, 2014, p. 1). 

Com o levantamento de dados com maiores resultados para métodos qualitativos, foi 

utilizado para análise de dados, a análise de conteúdo que visa descrever e interpretar todo um 

documento ou texto, ajudando na compreensão do assunto abortado. Para Bardin (2010), a análise 

de conteúdo é contribuída por várias técnicas, buscando descrever o conteúdo emitido sendo ele 

por meio de falas ou de textos para a construção do conteúdo. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As universidades e empresas que aderem à cooperação sem utilizar a gestão de 

projeto tem um alto risco da parceria entre ambas não ocorrer como esperado, tornando 

um desafio sua utilização, sem a implantação do gerenciamento de projetos, fazendo com 

que a parceria seja boa para um e ruim para o outro, ocasionando seu encerramento.  
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Segundo Albertin e Amaral (2010), a gestão de projetos envolvendo universidade-

empresa, chegou-se a conclusão que gerentes descreveram alguns problemas que foram 

apresentados durante a fase de execução, sendo eles por metas irreais ou confusas, 

expectativas que são desalinhadas, a falta de confiança, abertura e honestidade das 

instituições, agendas ocultas, falta de compromisso e comunicação ocasionando  

desentendimentos na cooperação. 

Alguns aspectos de riscos são a relação à carência de informações necessárias para o 

projeto, os recursos financeiros, como será liberada as verbas, na contratação de pessoas 

capacitadas para o atendimento, demanda de cotas nas universidades, ampliação de estruturas 

para à realização do local, sua capacidade de disponibilidades de pessoas entre outras que vão 

surgindo ao longo do projeto, desenvolvimento de pesquisas cientificas e a monitoração dos 

programas propostos pelas universidades/empresas que seja maleável. 

Trazendo mudanças atuais nos produtos/serviços ou até mesmo melhoria em outras áreas, 

as pesquisas cientificas tem influenciado de forma direta em potencializar as organizações na busca 

por resultados positivos. Por encontrarem dificuldades por onde iniciar um projeto, a gestão de 

projetos tem como finalidade fornecer qual é a melhor escolha para aplicar seus recursos 

disponíveis e os que serão utilizados para sua continuidade. 

Sendo um recurso seguro de se investir, a gestão de projetos tornando-se obrigatória 

para todas as empresas e universidades que desejam aderir a cooperação, por apresentar 

resultados satisfatórios quando é realizado de forma eficiente, dessa forma, órgãos que não 

aderem, acabam sendo ultrapassados pelos seus concorrentes.  

Por ser um recurso fundamental para o desenvolvimento da cooperação, nota-se 

grandes benefícios, com objetivo em apresentar benefícios extras no orçamento, a fim de 

que, seja executada pesquisas científicas com eficiência e eficácia para que alcance 

resultados esperados. 

Existem inúmeros desafios e dificuldades para cada etapa do processo devem ser 

considerados e analisados para que obtenham êxito em sua parceria, tratando-se da compreensão 

de alguns aspectos essenciais para que seja evitado conflitos. “A equipe de gerenciamento de 

projetos é um subconjunto da equipe do projeto e é responsável pelas atividades de gerenciamento 

e liderança, como iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento de 

várias fases” (BOMFIN; NUNES, 2012, p. 69). 
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Sua primeira etapa tem como objetivo compreender os problemas que a empresa ou 

universidade específica está passando, em sua segunda por ser a etapa de maior importância, será 

analisada se irá ter impactos positivos ou negativos com o futuro projeto, sua terceira etapa é após 

a apresentação do projeto em questão, entrando em sua etapa de execução, sua quarta etapa tem 

como fim acompanhar, analisar e controlar o progresso do projeto para que não seja interrompida 

e sua última etapa será finalizada todas as atividades do projeto, mas após sua finalização é 

monitorada e avaliada para uma futura ação.  

Considerando a importância da cooperação e a necessidade do gerenciamento de 

projetos, no período de monitoramento é preciso que seja claro os critérios utilizados nas 

atividades operacionais, com propósito em reforçar mudanças, desenvolvendo melhorias 

de forma a garantir sua maximização e os resultados, trazendo confiabilidade, maturidade 

e enfoque em sua estruturação para os envolvidos. 

Nem sempre as cooperações são bem-sucedidas podendo ocorrer riscos ou incertezas 

futuras maiores de não ocorrer com o esperado, com o auxílio da gestão de projetos acaba 

facilitando para que essas cooperações acabem dando resultados previstos para ambas as partes. 

Nota-se que organizações que utilizam da cooperação, se preocupe na utilização da gestão de 

projetos, para que não tenham nenhum tipo de futuras falhas, conseguindo ter seu foco nos 

resultados com prazos e custos baixos. 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com grandes relevâncias para os envolvidos, a cooperação vem se tornando uma saída 

muito comum entre instituições que pretendem crescer em seu ramo de atuação, por ser uma 

prática de grande importância, tem como meta a troca de conhecimentos entre os envolvidos. Se 

às duas instituições envolvidas tiverem o mesmo objetivo, há grandes chances dessa cooperação 

ser de sucesso, mas nem sempre é o que acontece, geralmente muito dessas cooperações tendem 

imprevistos devido à conflitos, insatisfação de uma das partes ou até mesmo a falta de 

conhecimento sobre a área, fazendo com que muitos projetos sejam interrompidos. 

Organizações que costumam aderir essa prática, geralmente fazem essa parceria com 

universidades, visto que, tem maiores chances de sucessos por ter uma melhor troca de 

informações, fazendo com que ambas se beneficiem. Alguns anos atrás as universidades eram 

vistas como somente fornecedora de conhecimento, no entanto, vem sendo muito mais amplo, por 

trazer grandes benefícios para a sociedade, em consequência para o desenvolvimento territorial e 

os alunos onde estão inseridos. 
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As ações desenvolvidas em busca de parcerias em gestão de projetos veem de forma a criar 

uma metodologia relevante para estruturar o projeto proposto de modo que seja claro para ambas 

instituições, conseguindo desempenhar processos, desenvolvendo técnicas e ferramentas 

necessárias para a execução do produto/serviço de forma eficiente. Em busca de fornecer os 

melhores resultados, é possível trazer aos envolvidos formas e técnicas adequadas de qual a 

melhor maneira de iniciar as etapas para atingir os objetivos propostos que, consequentemente, 

trará resultados de modo satisfatório para que deem continuidade ao projeto até o término de forma 

que sejam concluídos com sucesso. 

Em virtude de fatos mencionados em relação à cooperação, a busca de parcerias entre os 

órgãos tem sido muito utilizada, transformando universidades e empresas que aderem ao sistema 

de parcerias, grandes aliados ao crescimento futuro possibilitando sua evolução de modo a expandir 

sua marca. Por apresentar os benefícios que esse tipo de cooperação possa trazer não só para os 

envolvidos, mas principalmente para sociedade, a gestão de projetos traz uma maior segurança nas 

cooperações, visando avaliar situações distintas, como o início da implantação e recursos de verbas 

necessárias para o andamento do projeto, sendo possível equilibrar as demandas, fazendo que 

esse recurso seja obrigatório para quem pretende fazer da cooperação lucrativa, com o mínimo de 

falhas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALBERTIN, Eduardo Vicente; AMARAL, Daniel Capaldo. Contexto da parceria como qualificador da 

gestão de projetos universidade-empresa. Revista Produção, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 224-236, 

2010.   

 

BARBOSA, Fabio José Marques et al. Visualização da Informação e Métodos Visuais como 
Ferramentas Estratégicas para o Gerenciamento de Projetos. Revista de Gestão e 
Projetos - GeP, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 102-114, 2018. 
 
BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2010. 

 
BERNI, Jean Carlo Albiero et al. Interação universidade-empresa para a inovação e a 
transferência de tecnologia. Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL, p. 
258-277, 2015. 
 

BOMFIN, David Ferreira; NUNES, Paula Cristine de Ávila; HASTENREITER, Flávio. Gerenciamento 

de Projetos Segundo o Guia PMBOK: Desafios para os Gestores. Revista de Gestão e Projetos - 

GeP, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 58-87, 2012. 



 
 

298 
 

 

CARREIRO, Eduardo de Lima Pinto; OLIVEIRA, Murilo Alvarenga. Análise da 
Implementação de um Programa Vivencial em Gestão de Projetos em Cursos 
Universitários. Revista de Gestão e Projetos - GeP, [S.I], v. 9, n. 2, p. 45-64, 2018. 
 
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos / Fábio Câmara Araújo de 
Carvalho. -- São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 
 

CARVALHO, Fabio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. 1. Ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 
 

COSTA, Priscila Rezende da; PORTO, Geciane Silveira; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão 
da cooperação empresa-universidade nas multinacionais brasileiras. Revista de 
Administração e Inovação – RAI, V. 7, n. 3 art. 74, p. 150-173, 2010. 
 

FERIGATO, Sabrina Helena; CARVALHO, Sérgio Resende. Pesquisa qualitativa, cartografia e 

saúde: conexões. Interface (Botucatu), v. 15, n. 38, p. 663-676, 2011. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GOHR, Cláudia Fabiana; SANTOS, Luciano Costa; SCHWINGEL, Ângela Watte; 
TALAMINI, Edson. Gestão de projetos de eventos culturais em um a universidade pública 
federal: análise de práticas e proposição de melhorias. Revista de Administração da 
UFSM, v. 6, n. 3, p. 511-526, 2013. 
 

KOSTALOVA, Jana; TETREVOVA, Libena. Proposal of Project Management Methods and 
Tools Oriented Maturity Model. Revista de Gestão e Projetos - GeP, v. 9, n. 1, p. 1-23, 
2018. 
 

LIMA, Isaura Alberton de, FIALHO, Francisco Antônio Pereira. A cooperação universidade-
empresa como instrumento de desenvolvimento tecnológico. Revista Cobenge, p. 46-52, 
2001. 
 

MARQUES JUNIOR, Luiz José; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão de projetos em empresas no 

Brasil: abordagem "tamanho único"?. Gestão & Produção, São Carlos, v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011. 

 



 
 

299 
 

NORO, Greice de Bem. A Gestão de Stakeholders em Gestão de Projetos. Revista de Gestão e 

Projetos - GeP, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 127-158, 2012. 

 

OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. Microsoft Project 2010 & gestão de projetos / Guilherme 
Bueno de Oliveira. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 
 

PILETTI, Dalvana; BORGES, Gustavo da Rosa; RASIA, Isabel Cristina Rosa Barros. Os princípios 

do cooperativismo e o trabalho em equipe em cooperativas de Garibaldi-RS. Navus - Revista de 

Gestão e Tecnologia, v. 5, n. 4, p. 34-45, 2015. 

 

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 5ª. Ed. – EUA: 
Project Management Institute, Inc., 2013. 
 

PORTO, Geciane Silveira; PRADO, Flávia Oliveira do; PLONSKI, Guilherme Ary. As fontes de 

tecnologia no setor de telecomunicações e os fatores motivadores para cooperação. Editora 

ALTEC, v. 24 (2), 2003. 

 

RABECHINI JUNIOR, Roque et al. A organização da atividade de gerenciamento de 
projetos: os nexos com competências e estrutura. Revista de Gestão e Projetos - 
GeP, São Carlos, v. 18, n. 2, p. 409-424, 2011. 
 

SANTOS, Ana Clarissa Matte Zanardo dos. A cooperação entre Universidade e empresa: 
Um estudo em empresas intensivas em conhecimento de Porto Alegre (RS). Revista de 
Gestão do Unilasalle (ISSN 2316-5537), v. 2, n. 2, p. 156-168, 2013. 
 

SCOTTON, Raquel Fronza et al. Gestão de projetos de turismo envolvendo recursos 
federais: o caso de Bento Gonçalves-RS. Revista Ciências Administrativas, v. 19, n. 2, 
p. 741-775, 2013. 
 

SEBRAE. As vantagens e os desafios da cooperação. Sebrae Nacional, 2018. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/as-vantagens-e-os-desafios-da-

cooperacao,ec1de711679df510VgnVCM1000004c00210aRCRD> 

 

SEGATTO-MENDES, Andréa Paula; MENDES, Nathan. Cooperação tecnológica 
universidade-empresa para eficiência energética: um estudo de caso. Revista de 
Administração Contemporânea, Curitiba, v. 10, p. 53-75, 2006. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/as-vantagens-e-os-desafios-da-cooperacao,ec1de711679df510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/as-vantagens-e-os-desafios-da-cooperacao,ec1de711679df510VgnVCM1000004c00210aRCRD


 
 

300 
 

 

SEGATTO-MENDES, Andréa Paula; SBRAGIA, Roberto. O processo de cooperação 
universidade-empresa em universidades brasileiras. Revista de Administração, v. 37, n. 
4, p. 58-71, 2002. 
 

STAL, Eva; FUJINO, Asa. The evolution of universities' relations with the business sector in 
Brazil: What national publications between 1980 and 2012 reveal. Revista de 
Administração (São Paulo), São Paulo, v. 51, n. 1, p. 72-86, 2016. 
 

THIELMANN, Ricardo; DA SILVA, Monique Sampaio Corrêa. A Importância da Gestão de 
Projetos para Inovação em Empresas: o Caso do Setor de Energia. X Simpósio de 
Excelência em Gestão e Tecnologia, 2013. 
 

TREINTA, Fernanda Tavares et al. Metodologia de pesquisa bibliográfica com a utilização de 

método multicritério de apoio à decisão. Revista Produção, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 508-520, 

2014. 

TURNER, John Rodney. The handbook of project-based management: improving the 
processes for achieving strategic objectives. McGraw-Hill, 2009. 
 

VASCONCELLOS SOBRINHO, Mário et al. Learning by Doing: a critical analysis about partnership 

between University, Local Government and Civil Society. Revista de Ciências da Administração, 

Florianópolis, p. 183-196, 2015. 

 

ZABOTTO, Cristina Nardin; SILVA, Sérgio Luís; TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. Um estudo de 
redes de usabilidade de produtos: aprendizados para a cooperação empresarial. Perspectivas em 
Gestão & Conhecimento, v. 4, n. esp., p. 83-95, 2014. 
  



 
 

301 
 

GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL: A NOVA VANTAGEM COMPETITIVA DAS 
ORGANIZAÇÕES 

 
INTELLECTUAL CAPITAL’ S MANAGEMENT: ORGANIZATIONS’S NEW 

COMPETITIVE ADVANTAGE 
 

Thalyta Cardoso Dos Santos 
Aparecida Santos Araujo Da Silva 

Valdecir Cahoni Rodrigues 
Alvaro Costa Jardim Neto 

 
RESUMO 
A gestão do capital intelectual avalia como as empresas podem perder força competitiva quanto a não 
valorização e/ou não investimento em seu capital humano. Muitas pessoas são aptas a crescer e desenvolver 
muito mais do que elas exercem atualmente, indiferentemente de como esse aprendizado é adquirido. Esta 
pesquisa mostrou-se importante para que os gestores consigam enxergar a importância de mudar a postura 
perante essa abordagem, beneficiando as organizações a fim de reterem seu capital intelectual, trazendo 
retorno financeiro, estrutural e humano para que os profissionais consigam desenvolver melhor suas 
potenciais habilidades e competências. Pesquisas bibliográficas, exploratórias e qualitativas ajudaram a 
identificar de que maneira o capital intelectual deve ser gerido, de forma a tornar-se uma vantagem 
competitiva para as organizações. A partir dos resultados obtidos, foi enfatizada a importância da gestão de 
talentos para que se tornem diferenciais através de suas habilidades e competências, tanto quanto utilizar de 
seus recursos internos para o desenvolvimento de melhores profissionais e, consequentemente, maiores 
resultados. 
 
Palavras-chave: Capital Intelectual. Vantagem Competitiva. Organizações. Gestão. 
 
 
ABSTRACT  
The management of intellectual capital evaluates how companies can lose competitive strength as to the non-
valorization and / or non-investment in their human capital. Many people are apt to grow and develop much 
more than they currently do, regardless of how this learning is acquired. This research has proved important 
so that managers can see the importance of changing the stance towards this approach, benefiting 
organizations in order to retain their intellectual capital, bringing financial, structural and human returns so that 
professionals can better develop their potential abilities and skills. Bibliographic, exploratory, and qualitative 
research has helped to identify how intellectual capital should be managed in order to become a competitive 
advantage for organizations. From the results obtained, it was emphasized the importance of talent 
management so that they become differentials through their abilities and competences, as well as use of their 
internal resources for the development of better professionals and, consequently, greater results. 
 
KEYWORDS: Intellectual Capital. Competitive Advantage. Organizations. Management. 
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1) INTRODUÇÃO 

Capital intelectual trata-se do patrimônio formado pelo conhecimento humano 

agregado às experiências obtidas dentro de uma organização. É abundante em criatividade, 

informação, inovação e, sabendo-se explorar e gerenciar esse capital de forma inteligente 

torna-se uma ferramenta com alto potencial competitivo.  

O mercado exige profissionais que saibam buscar soluções diferentes e inovadoras, 

que sejam rápidas e simplificadas, pois, quando se investe em um colaborador com essas 

características, é necessário mantê-lo motivado e em busca de aperfeiçoamento para que, 

assim, consiga agregar melhores resultados, fortalecendo a parceria entre a empresa e o 

colaborador.  

Segundo Chiavenato (2009), as pessoas são o próprio capital humano e as mesmas 

tornam-se responsáveis por agregar ou não valor à organização através da exploração e 

demonstração de suas habilidades e competências, de modo a torná-la mais competitiva 

no mercado.   

 O conhecimento de um indivíduo e como mensurá-lo dentro de uma organização é 

o maior obstáculo que as empresas encontram para conseguir entender que a informação 

pode tornar-se o ativo mais valioso para seus negócios, muito mais que equipamentos e 

propriedades. A parte mais importante de adquirir esse conhecimento é gerenciá-lo, de 

forma estratégica e exploratória, para que a organização possa usufruir de toda essa carga 

intelectual, de modo a entender realmente como esse conhecimento pode ser desenvolvido 

e compartilhado.  

Estamos em uma era em que os ativos físicos vêm se diminuindo gradativamente e 

as pessoas, com tamanha intensidade, vêm captando a ideia central de que quanto mais 

conhecimento elas adquirirem, maior será sua importância e mais valiosas elas se tornarão 

para o mercado. O conhecimento é o principal fator capaz de definir em uma organização 

o que elas são e até onde elas querem chegar.  

 É cada vez mais comum as empresas cometerem dispendiosos erros por ignorarem 

a importância do conhecimento e do gerenciamento desse conhecimento contido e obtido 

no interior da organização através de todo o capital humano disponibilizado por seus 

colaboradores. Devido a isso, ambos estão numa luta constante em busca por entenderem 

melhor o que sabem o que precisam saber e o que fazerem a respeito para o alcance de 
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um bom desempenho no gerenciamento deste conhecimento, a fim de chegarem à 

conclusão de que nenhum meio simplificado ou tecnológico é capaz de suprir e/ou substituir 

a qualificação e o julgamento de um trabalho humano experiente. 

Nesse cenário abordado, é nítido o quão interligado está o profissional responsável 

pelo compartilhamento de todo seu conhecimento, e o gestor da organização que tem a 

responsabilidade de captar e gerenciar de forma produtiva e satisfatória todo este capital 

intelectual, valorizando assim o potencial dos colaboradores e levantando meios de esta 

boa gestão trazer benefícios tangíveis e intangíveis para a empresa. 

Assim como refere-se Chiavenato (2009), valorizar e investir em seus potenciais 

envolve saber a hora propícia de absorver os benefícios desse capital intelectual, sendo a 

chave para reter talentos. Deve-se assegurar que a necessidade da organização 

conseguirá ser suprida de forma satisfatória, tornando cada vez mais viável a captação e 

gerenciamento desse recurso, trazendo alta lucratividade e crescimento no mercado de 

atuação.  

Para os profissionais, o investir em seu intelecto melhora suas qualificações, o torna 

apto para o crescimento com planos de carreira mais bem estruturados e vantajosos. Outra 

vantagem do intelecto de um colaborador é também aproveitar capacidades menos 

palpáveis, ligadas à liderança e soluções de problemas, que melhoram o ambiente 

organizacional e transformam um grupo em uma equipe em busca de um mesmo objetivo. 

Isso estimula o desenvolvimento individual de todos que identificam as vantagens de fazer 

parte de um planejamento, levando à melhora da produtividade e do relacionamento 

interpessoal.  

Dessa maneira, esta pesquisa procura responder o seguinte questionamento: de que 

maneira o capital intelectual deve ser gerido de forma a tornar-se uma vantagem 

competitiva para as organizações?  

 Como hipótese, as pesquisadoras citam que a maioria das organizações não 

valorizam e não gerem seu capital intelectual da maneira proveitosa, considerando que a 

falta de capacitação dos gestores é o principal obstáculo na utilização deste recurso 

intelectual, razão pela qual a perda dessa ferramenta afeta no potencial competitivo das 

organizações. A gestão do capital intelectual dentro das organizações pode beneficiá-las 

estrategicamente, tornando-as mais competitivas no mercado. Assim justifica-se esta 
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pesquisa, uma vez que os resultados obtidos auxiliam os gestores a utilizarem dos métodos 

abordados e apresentados dentro de suas empresas, como também no âmbito acadêmico. 

Com esse propósito, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar de que 

maneira o capital intelectual deve ser gerido, de forma a tornar-se uma vantagem 

competitiva para as organizações.  

Para atingir este objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

conceituar o termo capital intelectual; realizar uma profunda pesquisa bibliográfica; realizar 

uma pesquisa exploratória; identificar as vantagens que a valorização do capital intelectual 

pode trazer para as organizações; demonstrar como gerenciar o capital intelectual, de modo 

que isso se transforme em uma força competitiva; definir estratégias de capacitação para 

identificar e valorizar a qualidade do capital intelectual da empresa e gerenciá-la de forma 

eficaz para que gere maiores resultados.  

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção são apresentados todos os conteúdos levantados nesta pesquisa, 

obtidos através de materiais já publicados. 

 

2.1 Vantagem Competitiva 

A estratégia de uma organização envolve fatores que buscam canalizar os interesses 

e oportunidades que se têm para empreender no mercado, conforme aquilo que se tem 

como objetivo. A formação de uma estratégia competitiva que leve a gerar vantagem de 

uma determinada marca referente à outra é analisar todos os fatores que possam levar a 

ganhar posição ou perder. Para Snell (1998,) a empresa deve se manter atenta a todos os 

detalhes que envolvem o mercado, buscando evoluir com inovação, aperfeiçoamento e boa 

liderança, em busca de novas oportunidades de crescimento e diferenciais que o tornem 

mais competitivos e emergentes. 

Para se obter vantagem, devem ser analisadas condições que são diretamente 

ligadas ao público alvo, fatores ambientais, externos e internos, como citam Barney e 

Hesterly (2011), para os quais tais fontes auxiliam na identificação de ameaças, 

oportunidades, forças e fraquezas, com a finalidade de desenvolver uma estratégia eficiente 



 
 

305 
 

e produtiva que auxilia a busca de um produto ou serviço que supere a expectativa de seus 

usuários, fundamentado em inovação e crescimento. 

Essa vantagem se remete em desenvolver propostas que supram fatores que vão 

além de apenas preço, praça e promoção. O objetivo de adquirir uma vantagem competitiva 

é saber que, em meio à alternância do mercado, a empresa consegue ter seu público 

fidelizado e cada vez mais em busca de adquirir novos usuários. 

Existem diversas ideias e posturas que espelham os profissionais responsáveis pela 

estratégia da empresa em buscar espaço no mercado e manter-se à frente de seus 

concorrentes. Isso ressalta a importância da gestão de um profissional completo, que 

entende que, para alcançar seus objetivos propostos, o trabalho em equipe é fundamental 

para um bom resultado. 

Muitas organizações ganham mais dinheiro em vender sua expertise do que com 

sua produção em si. Ser solucionador de problemas eleva a organização para que ela não 

dependa das outras e não perca oportunidades. Desenvolver estratégias e novos negócios 

se transforma em um novo segmento e gera muito mais receita do que investir em grandes 

máquinas ou propriedades, determinando maior eficiência e lucro, conquistando e 

utilizando uma grande carga de custos e despesas, tudo fruto de uma informação. 

 
Muitos empregos ainda precisam e sempre precisarão de máquinas caras e 
grandes, adquiridas por outra pessoa. No entanto, na era do capital intelectual, as 
partes mais valiosas desses trabalhos tonaram-se essencialmente tarefas 
humanas: sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos. Longe de estar alienada 
das ferramentas de seu ofício e do fruto do seu trabalho, o trabalhador do 
conhecimento os leva consigo, com seu cérebro. (STEWART, 1998, p .47) 

 
Com isso, a inovação, tecnologia, gestão e pessoas devem estar alinhadas ao seu 

planejamento estratégico. A questão competitividade se encontra não só entre a empresa 

com as demais concorrentes, mas também internamente, o que maximiza o conceito 

competitivo aos fatores individuais e coletivos. O gerenciamento da equipe deve ser 

moldado para utilizar o conhecimento e experiências sempre a favor da situação e objetivo. 

Elaborar estratégias rápidas e dinâmicas dentro do mercado competitivo faz com que a 

vantagem obtida sobre seus concorrentes auxilie na adaptação a mudanças e na superação 

de expectativas, estimulando a resolução de problemas e a obtenção de sucesso nos 

momentos de imprevisibilidade, elevando o patamar de participação e importância dentro 

daquilo que foi traçado. 
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Snell (1998) destaca que as características do profissional estratégico e competitivo 

são utilizar incessantemente suas habilidades e nunca parar de adquirir outras que possam 

potencializar seus conhecimentos e experiências, fundamentado em suas competências 

técnicas, interpessoais, comunicação, conceituais e de decisão, gerando um resultado de 

alto desempenho.  

Uma das teorias de vantagem competitiva é a denominada visão baseada em 

recursos (RBV – Resource Based View). 

2.1.1 Resource Based View (RBV) 

 Tamanha absorção das habilidades intrínsecas e extrínsecas obtidas pelo 

profissional em questão, capazes de causar um impacto positivo aos resultados esperados, 

podem ser desenvolvidas através de outros meios e fatores estimulados por intermédio de 

recursos estratégicos disponibilizados pela própria empresa, recursos os quais podem ser 

explorados de modo satisfatório, tornando-se canal de alavancagem no diferencial 

competitivo da organização perante o mercado.  

 A teoria em questão é denominada Visão Baseada em Recursos (RBV – Resource 

Based View), na qual Barney (2001) diz que a mesma tem um papel importante na área 

estratégica da empresa, destacando a importância da aquisição e valorização de 

determinados recursos internos com a finalidade de desenvolvê-los, utilizando-os para a 

definição estratégica e interligando-a á vantagem competitiva da organização.  

 Segundo Barney (2001) e Hoskisson (2000), tem-se tornado cada vez mais 

importante e precisa a aplicação dessa análise de recursos, pois a mesma permite que os 

profissionais gerem uma vantagem competitiva sustentável perante seus concorrentes, de 

modo a fazer com que seus recursos estratégicos sejam capazes de gerar excelentes 

resultados devido à singularização dos processos e meios existentes e até mesmo 

implantados na empresa. 

 Na maioria das empresas, as estratégias que são traçadas para que sejam possíveis 

obter certas vantagens competitivas de seus concorrentes são baseadas em fatores 

externos ou fatores que já se tornaram comuns dentre as estratégias gerenciais, sem 
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perceber que a própria organização contém recursos que podem passar despercebidos, 

mas que, se bem explorados, podem lhe trazer maiores benefícios.  

 Na definição dos recursos estratégicos, conforme Barney e Hesterly (2007), tratam-

se de meios obtidos e controlados pela organização que são os principais responsáveis 

pela implementação de estratégias capazes de tornar eficiente tudo aquilo que foi planejado 

inicialmente. Recursos os quais podem ser classificados como financeiros, que se referem 

ao dinheiro próprio ou de terceiros, que é utilizado para se programar e executar todas as 

estratégias da empresa; recursos físicos, que estão diretamente ligados à tecnologia 

contida e/ou obtida pela empresa em busca do diferencial tecnológico, seja ele através de 

máquinas e equipamentos, bem como pontos estratégicos de localização; recursos 

individuais, que abrangem a busca e estimulação das habilidades que a empresa 

proporciona a cada um de seus colaboradores, seja através de treinamentos, troca de 

experiências entre todos os níveis hierárquicos e até mesmo estimulando cada indivíduo a 

buscar pela visão do objetivo final como um bem comum para todos e, por fim, os recursos 

organizacionais, que, ao contrário dos recursos individuais, caracterizam-se pela interação 

e integração de um grupo de pessoas, de modo formal ou informal, prezando pela união 

entre os setores, valorizando nesse processo a cultura e a ética da empresa. 

 Conforme os fundamentos levantados através de Penrose (apud GOHR, et al, 2011) 

e Wernerfelt (1984), na Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV) podem ser 

identificados recursos tangíveis e intangíveis, considerando recursos tangíveis aqueles que 

podem ser notados e palpáveis, estando diretamente ligados a tudo que envolve os 

recursos físicos e humanos da empresa e os recursos intangíveis, os quais são incapazes 

de serem identificados e mensurados, como recursos que envolvem todo o conhecimento 

do indivíduo e da organização. 

 Considerando o exposto sobre a teoria da RBV, é notório o quão presente se 

encontram esses recursos no interior de uma empresa e de seus processos que, se bem 

geridos, tornam-se a peça chave para o alcance do diferencial competitivo tão almejado. É 

preciso ter total sensibilidade e discernimento para que se possa absorver todos os 

benefícios contidos na exploração e valorização desses recursos, os quais nem sempre os 

gestores têm o conhecimento de sua existência e, se o tem, não reconhecem o valor e 

importância de cada um deles, de modo a enxergarem o que a utilização desses meios, 
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sendo feita de forma inteligente e eficaz, pode se tornar responsável direta pela obtenção 

de resultados mais elevados. 

 Com isso, Barney e Hesterly (2007) viram que ter o acesso e controle desses 

recursos, envolvendo-os na estratégia da empresa, pode ser um canal responsável pela 

obtenção de ótimos resultados. Porém, nem sempre esses recursos podem ser 

responsáveis por sustentar a vantagem competitiva perante o mercado, já que os fatores 

predominantes têm como base requisitos que podem ser obtidos por qualquer organização.  

 Sendo assim, os autores desenvolveram um modelo de singularização dos recursos, 

denominado VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização), onde este conjunto de 

ferramentas pode ser utilizado para analisar se os recursos da empresa se encaixam dentro 

dessas características, de modo a não somente serem marcados como recursos 

competitivos, mas fazerem parte exclusivamente da própria empresa (HOFFMANN e 

MORALES apud TIERGARTEN; ALVES, 2008). 

 Para a identificação e ajuste desses recursos, de modo a singularizá-los, 

transformando-os em um diferencial que sustente a vantagem competitiva, Barney e 

Hesterly (2007) dizem que é preciso que os mesmos tenham o valor necessário para 

permitir que a empresa tenha total flexibilidade em explorar as oportunidades do mercado, 

bem como neutralizar as possíveis ameaças. A singularidade pode levar a um fator 

exclusivo, onde poucos concorrentes têm o acesso ao mesmo recurso, considerando ainda 

que o mercado se encontra em constante mudança, tornando-se uma vantagem 

temporária, por isso é preciso ter agilidade para explorar esse fator.  

Os recursos requerem valorização, raridade e profunda exploração para que se 

tornem fontes de vantagem competitiva, e ainda vemos a necessidade de que isso seja 

único e difícil de ser explorado, tornando sua imitação custosa devido ao pioneirismo no 

método em questão. O papel da organização é explorar e organizar todos esses recursos, 

envolvendo todos os colaboradores, processos e os meios de gerenciamento com objetivo 

de trazer resultados benéficos para todos os envolvidos. Isso vem com o propósito de 

ajustar o método criado, pois não basta apenas identificar os recursos importantes e 

preciosos da empresa, é preciso explorar o potencial de cada recurso como meio de torná-

los diferentes dos demais.     

 Os recursos podem ser considerados fatores necessários e existentes em toda 

organização, mas o que transforma esses mesmos recursos em uma vantagem competitiva 
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diferenciada e uma gestão competente é a forma como os gestores e colaboradores 

reconhecem a sua importância e como eles lidam com sua exploração e utilização, 

transformando-os em fatores responsáveis pela singularização das estratégias e dos 

processos da empresa.  

  

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os métodos de pesquisa utilizados nesta pesquisa auxiliam a estruturar a 

investigação do assunto proposto.  Primordialmente, foi feita uma pesquisa exploratória na 

qual realizou-se um estudo através de levantamento de informações sobre a problemática, 

auxiliando na compreensão do assunto abordado, onde as informações necessárias para 

a análise do problema são definidas de modo flexível e informal.  

Segundo Izidoro (2015), uma pesquisa exploratória se baseia em examinar e 

explorar determinado problema para que haja a compreensão da questão que o envolve, 

obtendo o máximo de informações acerca do assunto, para que se possa desenvolver, 

acerca do assunto abordado, uma conclusão que consiga direcionar, a partir de conceitos 

e análises, o quanto a falta de valorização do capital intelectual do colaborador pode afetar 

os resultados e posicionamento das organizações.  

O segundo levantamento foi através de uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade 

de conhecer a visão teórica sobre o tema abordado através da literatura já existente. Esse 

método de pesquisa complementa as informações já obtidas para a reformulação e 

resolução do problema, tanto quanto a comprovação das informações adquiridas através 

do estudo efetuado. Foram levantados recursos bibliográficos em sites, livros, revistas 

cientificas e artigos.  

 
É um tipo de trabalho de conclusão de curso em que o pesquisador somente utiliza 
publicações impressa ou eletrônica. Para isso, ele se valera de fontes que 
encontrara em bibliotecas universitárias, municipais e particulares, secretaras de 
determinadas instituições, redações de jornais, estabelecimentos, clubes, lan-
houses e outros locais. (JUNIOR, 2015, p.60). 

 
Esse método de análise de conteúdo da literatura existente promove a busca pelo 

conhecimento do tema levantado pelo artigo de pesquisa, onde toda a fundamentação se 

baseou em conteúdos bibliográficos e estudos sobre o capital intelectual a fim de unir todo 

o conteúdo como fonte e/ou base para a construção desta abordagem de pesquisa. Essa 
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técnica e seus resultados devem ser feitas por um profissional da área com experiência na 

resolução desses problemas, para que a gestão seja direcionada da maneira correta, com 

compreensão das necessidades de cada organização.  

Para o levantamento e investigação qualitativa, tem-se como objetivo compreender 

o problema avaliado. Conforme dito por Mascarenhas (2012), essa metodologia é aplicada 

a partir de uma percepção mais aprofundada do tema pesquisado, auxiliando na 

estruturação da solução do problema com um alcance mais eficaz, além da transparência 

para melhor compreensão por parte do leitor, com a finalidade de obter uma visão mais 

ampla e detalhada desse cenário. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através dos métodos de pesquisas, identifica-se que, desde muito tempo, a 

valorização do capital humano vem sendo considerado um diferencial para as empresas, 

tornando-se fator valioso para se destacar dentre as demais. Tais pesquisas bibliográficas 

demonstram que os autores supracitados consideram que as pessoas são ferramentas que 

podem ser estratégias de vantagem competitiva, e saber gerenciá-las de forma correta traz 

maiores benefícios, tanto para empresa quanto para os colaboradores. 

Conhecer seu capital intelectual leva uma empresa a criar abordagens estratégicas 

que geram novas formas de adquirir receitas. Quando uma empresa consegue entender 

que, quando gera a solução de seus problemas com sua própria capacidade intelectual, 

consegue não só melhorar seus próprios resultados, mas também, estrategicamente, 

caminhar para um rumo diferente de competitividade. Vender informações é bem mais 

vantajoso do que ter custos em busca de soluções. 

Por se tratar de um patrimônio da empresa, sua finalidade é agregar valor através 

de habilidades, conhecimento e exploração de competências, trabalhando de modo a não 

motivar somente os colaboradores através do desenvolvimento, absorção de suas 

habilidades e competências e o reconhecimento pelo desempenho, mas também aplicar a 

visão motivacional aos gestores e à organização como um todo, a fim de que esse processo 

possa se tornar um ciclo de sucesso. 

  E por que enfatizar tanto a vantagem competitiva? Todos os fatores positivos que 

se agregam ao bom aproveitamento da capacidade das pessoas - como os resultados em 
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melhores produtos, melhores serviços, satisfação do cliente, pessoas engajadas e 

motivadas para cumprir seus objetivos dentro da empresa - resultam na obtenção de 

resultados competitivamente positivos.  

O capital intelectual é algo intangível e com isso sua maior dificuldade é saber quanto 

ele pode ser parte dos resultados de uma empresa. Mas, é claro que é possível diferenciar 

empresas que contam com pessoas de altos níveis intelectuais, pois são essas que estão 

sempre à frente do mercado e em destaque, pois, quando uma empresa se torna 

competitiva, ela ganha mais visibilidade, mais clientes, conquista seu espaço, torna-se líder 

de mercado, e esse é o principal objetivo de toda organização. 

Essa força competitiva deve andar em conjunto com alguns fatores importante para 

que tudo esteja alinhado, tanto fatores internos quanto externos, considerando que é 

preciso traçar estratégias para que seja possível superar obstáculos e se manter firme em 

meio aos altos e baixos que o mercado consumidor está propenso.  

Em meio às diversas estratégias que podem ser utilizadas pelas organizações, 

destaca-se a Visão Baseada em Recursos, pela qual a empresa utiliza de forma 

independente ou interligada seus próprios recursos internos, sendo eles financeiros, físicos, 

tecnológicos, individuais e organizacionais como meios de estimular, valorizar e 

desenvolver suas capacidades de forma eficaz, gerando uma competitividade sustentável 

e obtendo excelentes resultados. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desta pesquisa é identificar de que maneira o capital intelectual deve ser 

gerido de forma a tornar-se uma vantagem competitiva para as organizações. Com isso, 

ficam claras as falhas cometidas pelos gestores ao deixarem de valorizar e estimular seu 

pessoal. 

Para o aumento da competitividade, é necessário se basear em conhecimento de 

mercado, parcerias, inovação, qualidade e produtividade, fatores estes que devem estar 

alinhados com profissionais capacitados e bem desenvolvidos para um melhor êxito nos 

resultados.  

Assim, saber investir e aproveitar oportunidades se torna o caminho para a conquista 

e expansão de uma empresa no mercado de atuação, bem como se torna a principal 
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ferramenta para o melhor desenvolvimento de profissionais qualificados. Isso é o que 

acontece quando a organização fortalece seu capital humano, porque, quando se investe 

em máquinas, equipamentos, e propriedades, espera-se um retorno até que esses ativos 

desgastem e isso gera um ciclo.  

Quando se investe no intelectual das pessoas, o caminho é oposto, pois, quanto 

mais se pensa mais se cria, e, dessa forma, consegue-se chegar a um diferencial tão 

grande de mercado que os permite posicionar-se em outro patamar: ser distribuidora de 

informações.  

Vale ressaltar a importância da retenção desses talentos, pois, quando a empresa 

obtém grande destaque e perde seus recursos para seus concorrentes, tende a trilhar um 

novo ciclo em busca de novos talentos. Isso é benéfico para o ambiente corporativo, mas 

retrocede a empresa e exige um novo esforço de capacitação e busca de diferenciais.  

Um estudo mais aprofundado de determinados modelos de liderança acrescentaria 

positivamente na análise de um perfil de gestor mais apropriado para uma organização que 

queira alcançar os resultados apresentados nessa pesquisa, para que consigam levar 

empresa a níveis mais elevados de qualidade, juntamente com seu capital humano. 

A abordagem bibliográfica apenas limitou a análise de resultados, que poderiam ser 

obtidos se comparados à aplicação de um estudo de caso em uma organização de 

Presidente Prudente. Ainda que o objetivo do artigo tenha sido alcançado, seria possível 

obter uma oportunidade de replicar a teoria, possibilitando mensurar resultados verídicos 

do quanto à valorização do capital intelectual da empresa pode se tornar uma grande 

vantagem competitiva.  
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RESUMO    
O conceito de Guerra Fiscal refere-se à disputa entre os territórios de diferentes países ou entre unidades 
federativas e municipais pela busca em atrair investimentos e novas empresas a fim de reduzir ao máximo a 
possibilidade de esvaziamento e inércia da economia regional. O objetivo do presente trabalho é compreender 
a utilização da Guerra Fiscal entre unidades da federação como facilitadora de geração de emprego e de 
renda para a região. Para tanto, a metodologia utilizada teve caráter exploratório através de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa descritiva e pesquisa documental. Concluiu-se que o incentivo fiscal é de fato eficiente 
ao concretizar a instalação de um novo empregador e ampliar a oferta de emprego, aumentando a 
arrecadação local, devido à movimentação financeira que a empresa recém instalada gera, mas, em alguns 
casos, isso não chega a ser repassado de forma expressiva para a população. 
 
Palavras-chave: Guerra Fiscal. Incentivos fiscais. Geração de renda. 
 
 
ABSTRACT 
The concept of Fiscal War refers to the dispute between the territories of different countries or between federal 
and municipal units for the search to attract investments and new companies in order to reduce to the maximum 
the possibility of emptying and inertia of the regional economy. The objective of the present work is to 
understand the use of the Fiscal War between units of the federation as a facilitator of employment and income 
generation for the region. Therefore, the methodology used was exploratory through bibliographic research, 
descriptive research and documentary research. It was concluded that the tax incentive is indeed efficient 
when it comes to setting up a new employer and expanding the job offer, increasing the local tax collection, 
due to the financial movement that the newly installed company generates, but in some cases this does not 
reach be passed on expressively to the population 
 
Keywords: Fiscal War. Tax breaks. Income generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Guerra Fiscal é definida como uma prática relativamente comum de barganha e 

pressão sobre governos, primariamente e majoritariamente relacionada aos setores 

industriais. Em termos práticos, ocorre a partir dos chamados incentivos fiscais 

materializados pela oferta de isenções de impostos ou uma diminuição significativa da 

carga tributária. 

Essa pressão tem a finalidade de alcançar benefícios como renúncias ou 

desonerações fiscais, oferecimento de terrenos e até mesmo, em casos mais acentuados, 

a construção e disponibilização de infraestruturas, que podem ser galpões, barracões e 

máquinas para benfeitorias. Tais facilitações por parte do governo local são acompanhadas 

pelo discurso de que o resultado final será o aumento de emprego e da renda do local em 

que a empresa irá se instalar.   

Segundo Calciolari (2006, p.7): 

Guerra fiscal pode ser conceituada como a exacerbação de práticas competitivas 
entre entes de uma mesma federação em busca de investimentos privados. 
Benefícios fiscais atrativos incentivariam a migração de determinados agentes 
privados. Os quais, segundo postulados econômicos clássicos, sempre tendem a 
buscar o menor custo produtivo e, consequentemente, maior lucro. 

 

A Guerra Fiscal no Brasil, como é conhecida, surgiu em meados da década de 80 a 

partir de um movimento de busca pelo fortalecimento de estados e municípios, com a 

possibilidade de ter autonomia em administrar seus próprios sistemas de cobrança de 

impostos. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, estados e municípios 

passam a ter maior liberdade para legislar sobre suas fontes de receita. 

Tal autonomia propiciou o início de uma disputa entre estados no intuito de atrair 

investimentos para seu território/localidade com a concessão de benefícios fiscais, 

financeiros e/ou de infraestrutura para as empresas interessadas. Acredita-se que a 

instalação de empresas e novas indústrias traz consigo a possibilidade de maior oferta de 

emprego e geração de renda, culminando na promoção do desenvolvimento regional. 

A presente pesquisa levanta algumas questões sobre o assunto: É realmente 

positiva a aplicação dessas facilitações que os governos dão as empresas?;  Será que, 

mesmo que não houvesse essa barganha, a empresa não se instalaria no local por outros 

motivos, como a centralização de clientes e a logística? 
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Como hipótese, acredita-se que a Guerra Fiscal é um instrumento valioso a ser 

utilizado pela administração pública a fim de obter dinamismo econômico local. 

O objetivo do presente trabalho é buscar a compreensão acerca da adoção da 

Guerra fiscal entre unidades da federação como estratégia para a geração de emprego e 

de renda para a região.  

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o presente trabalho, a metodologia utilizada foram a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa descritiva e a análise documental. 

A pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a resolução de um 

problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto a 

de campo exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a 

analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada também 

como o primeiro passo de toda pesquisa científica (LAKATOS; MARCONI 1992, p.44). 

Como meio de acentuar o detalhamento e baseamento da pesquisa, esta é de 

caráter descritivo, onde o conteúdo expresso foi formulado através de técnicas e aplicações 

para coleta de dados, podendo, dessa forma, explicitar as variáveis propostas inicialmente, 

sem o meu envolvimento parcial como pesquisador. 

“A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p.110). 

Como instrumentos de coleta de dados foi majoritária a utilização da análise 

documental que, segundo Cezarin (2012, p. 46), “[...] utiliza qualquer tipo de documentação 

que possa fornecer dados para a pesquisa, como registros oficiais, dados estatísticos, 

relatórios e material audiovisual”.  

E ainda, como auxílio para a pesquisa utilizou-se a coleta de dados secundários com 

o objetivo de estudar e expor de forma mais completa o tema abordado, pois “[...] a pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas 

propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 166). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O conceito de Guerra Fiscal refere-se à disputa entre os territórios de diferentes 

países ou entre unidades federativas e municipais pela atração de investimentos e 

empresas. Como a industrialização e o recebimento de investidores são preocupações 

constantes para a garantia da reprodução de capital nas diferentes localidades, a Guerra 

Fiscal estabelece-se como um verdadeiro “cabo de guerra” entre as administrações 

públicas municipais, estaduais e federais. 

Esta disputa entre os entes da Federação foi apelidada de "guerra fiscal" e é assim 

chamada por ter como instrumento de negociação a arrecadação futura de tributos, 

normalmente, o ICMS para os Estados e o ISS para os municípios. Não está 

pautada apenas em questões fiscais, mas também contempla benefícios 

financeiros. No cenário nacional, passou a ter destaque a partir da abertura 

comercial e da estabilidade econômica, e ganhou notoriedade com a concessão de 

um amplo conjunto de vantagens e benefícios, principalmente para o setor 

automobilístico. Seus impactos podem gerar consequências positivas e negativas; 

pela ótica do administrador público, os aspectos positivos seriam a geração de 

empregos e renda, o crescimento do PIB local, bem como da receita tributária futura. 

Os ônus seriam a desarmonia entre os entes federados e a perda de receita 

presente, que poderá não ser compensada no futuro, pois as empresas poderão 

migrar novamente para outros Estados, após o período de carência, ou seja, antes 

de o Estado recuperar em sua totalidade os recursos aplicados (NASCIMENTO, 

2008, s.p.) 

Os incentivos fiscais podem ser classificados em três tipos: 

• Tipo 1 - Concessões prévias para o início da atividade produtiva: doação de 
terrenos, obras, facilidades de infra-estrutura e outras formas de dispêndio 
financeiro que geram benefícios parciais ou totais para a empresa. 

• Tipo 2 - Benefícios creditícios associados ao investimento inicial e à operação 
produtiva: formas diversas de crédito para capital fixo ou de giro. O crédito pode ser 
oferecido pelo governo estadual, antes do início das operações da empresa, de uma 
só vez, ou em várias parcelas, ao longo do processo de implantação e/ou operação. 
Os financiamentos são ofertados pelas instituições bancárias de investimento, com 
recursos de fundos estaduais ou de programas de desenvolvimento regional. 
Tipo 3 - Benefícios tributários relacionados à operação produtiva: a renúncia fiscal 
pode se dar por meio da redução ou postergação de recolhimento ou, ainda, pela 
isenção de impostos. (ALVES, 2001 e PERIUS, 2002 apud NASCIMENTO, 2008, 
s.p.) 
 

 

Estados e municípios têm utilizado a premissa da Guerra Fiscal na tentativa de elevar 

o dinamismo econômico local e aumentar a oferta de emprego. 

O mecanismo da “guerra fiscal” permite que os estados façam uma projeção de 

parte das receitas de seus impostos, concedendo benefícios geralmente 

concentrados no setor de infraestrutura, cedendo às exigências feitas pelas 

empresas internacionais para se instalarem nos territórios, tornando-se, assim, 

reféns dessas empresas; o retorno para este tipo de concessão é difuso, pois existe 
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uma possibilidade real de as empresas instaladas alterarem o planejamento, 

transferindo-se para outras regiões, onde os incentivos podem ser ainda maiores. 

(COLOMBO, 2017, s.p.) 

Faz-se necessário ressaltar que, ao permitir tais incentivos às empresas, em 

determinados casos o estado não tem condições de promover tantos privilégios às 

empresas, mas o fazem, por temer a perda do investimento. 

Em diversos estados, a arrecadação é quase que insuficiente para cobrir 

exclusivamente os gastos com pessoal. Mesmo entre estes, há os que insistem em 

participar de verdadeiros leilões promovidos pelas empresas que já decidiram 

instalar novos estabelecimentos no país (Varsano, 1997: 11). 

Segundo Dulci (2002), pode-se avaliar as consequências desse processo como 

provocar tensões nas relações federativas, estaduais e municipais, além de enfraquecer o 

poder público em face de interesses privados.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os incentivos fiscais podem, em alguns casos, ser derivações e/ou extensões 

diretas, claras e definidas da política fiscal já vigente e legalmente executada em todo o 

território nacional. 

 

4.1 Instrumentos de política macroeconômica aplicáveis aos incentivos fiscais. 

Algumas características singulares relatam a composição básica, a princípio, da 

política fiscal, a qual, conforme descrevem Vasconcellos e Garcia (1987, p.73): “Refere-se 

a todos os instrumentos de que o governo dispõe para arrecadar tributos (política tributária) 

e controlar suas despesas (política de gastos)”. 

Quando Vasconcellos e Garcia (1987) expressam a composição primária sobre a 

ramificação da política fiscal, existe alusivo a este fato todo o contexto situacional, ou seja, 

o governo utiliza-se desses meios como forma de manobra legalizada para direcionar os 

rumos da economia. Com isso, o gestor público pode melhor gerir e focalizar os dados e 

informações sobre seus domínios, sejam eles relacionados diretamente à política de rendas 

ou à política fiscal, sendo desta última que os incentivos fiscais se ramificam. 

Mantendo-se esta descrição proposta, os incentivos fiscais são ferramentas 

inerentes da política fiscal e também, em menor nível, da política de rendas, pois também 
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visa por sua vez criar e ampliar a geração de renda(salários) na região onde esta política 

pública ocorrerá. Os incentivos fiscais são meios aplicáveis e que possuem defesa em seu 

objetivo semelhante.  

Quando há de fato concessão de benefícios para empresas, todo o corpo de 

administração pública regional visa, a longo prazo, o retorno econômico para a comunidade 

ali presente.  

A priori, não haverá grande arrecadação de imposto no caso da desoneração de 

impostos (IPTU, ISS...), por exemplo, porém, posteriormente, o giro monetário e toda a 

maximização de rendas fará com que a região se aqueça economicamente e que essa 

mesma empresa que havia recebido benefícios no passado esteja agora solidificada, não 

mais precisando de auxílio e subsídios acentuados dos órgãos públicos, podendo, por sua 

vez, arcar com toda a tributação ali vigente. 

 

4.2 Componentes de atração para instalação de empresas. 

A prática de incentivos fiscais vem sendo muito difundida como prática para rotação 

monetária em determinadas regiões. Simonsen (1994) declara a “Guerra das Isenções” 

como os cenários conflituosos com natureza essencialmente de ordem tributária presentes 

dentre as unidades federativas, que foca em atrair indústrias e empresas. 

No sentido de atrair investimentos surgiu, por parte dos gestores públicos, 

promessas de facilitações e benefícios, sejam eles de infraestrutura ou redução de 

impostos e carência de outras obrigações de forma temporária, visando demonstrar que 

determinada região oferece um ambiente mais propício e inicialmente viável e lucrativo para 

o início de operações da nova empresa ali instalada. Além destes itens, também se 

destacam benefícios com finalidade de crédito, ou seja, financiamentos bancários que 

podem ter como base determinado recurso de fundo público direcionado para 

desenvolvimento social de modo amplo. 

De acordo com Tanzi e Zee (2000, p. 321), “Tal movimento de proatividade tem 

atraído o interesse de contadores, do setor econômico, de legisladores e formuladores de 

políticas públicas, sobretudo em países emergentes”. De fato, países emergentes são 

adeptos dessa prática com mais assiduidade, assim como é notório no Brasil, em todas as 

regiões. 
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Segundo Varsano (1997), o problema como ele propõe, alusivo à prática dos 

incentivos fiscais, começou a se tornar demasiadamente acentuado após a Constituição 

Federal de 1988, pois ele visualizou que a Constituição trouxera consigo uma maior 

abertura para criar embates estaduais. 

  Nesse modelo, os estados podem fixar pelas próprias leis de criação estadual as 

alíquotas que julgarem justas aos seus princípios de governabilidade. Assim como de fato 

ocorreu com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), quando cada 

estado estipulou sua taxa do referido imposto. 

Em análise posterior e consequente aos fatores e meios de disputa entre as unidades 

federativas, dos quais fazem parte a desoneração ou a diminuição de impostos, mantém o 

conceito básico a análise tradicional, que indica o princípio da racionalidade, o qual, 

segundo este, o empresário, dono de determinado empreendimento, sempre almejará a 

maximização do lucro total e em todas suas formas, otimizando a utilização e adequação 

dos recursos de que dispõe. 

De acordo com Vieira (2012), uma das facetas mais importantes desse cenário de 

fato corresponde às organizações com finalidades capitalistas, pois todos os processos que 

rumem à alguma decisão, seja ela de investimentos ou basicamente espaciais, acabam por 

estimular ainda mais a largada desordenada e sem limitação pré-estipulada com relação 

às vantagens que serão ofertadas no escopo da rivalidade existente entre os estados. 

Isso indica a direção que a iniciativa de uma empresa privada tomará, pois ela se 

voltará para atuação onde melhor lhe convier, seja por ter matéria-prima próxima e mais 

barata, mão de obra a baixo custo ou por taxas e impostos reduzidos. Para um 

empreendedor, no início de suas atividades, já é determinado seus custos fixos e 

compromissos a cumprir; obviamente, se existe a possibilidade de arcar com menos 

impostos ou se ter benefícios em determinada localidade, não haverá sequer cogitação em 

investir em uma área que não ofereça itens mais atrativos. 

 

4.3 Consequências econômicas da aplicação de atrativos para instalação de novas empresas. 

Conforme Luca e Lima (2007) e Nascimento (2009), os incentivos fiscais 

contribuíram positivamente para o desenvolvimento das regiões, trazendo impactos 

positivos para os estados considerados subdesenvolvidos.  
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Nos locais onde a gestão pública faz a oferta de benefícios fiscais ou monetários, a 

chance de instalação de uma nova organização é maior, visto que as facilitações fortificam 

os lucros, criam impulso para estabilização da empresa e amenizam questões que 

poderiam ser empecilhos, tornando-as mais simples de serem resolvidas. 

Porém, para Rodrigues e Freitas (2005), a tendência instigadora do abuso fiscal pode 

acarretar efeitos negativos para a sociedade, especificamente quando se verifica um 

indevido apoio e destinação obscura dos recursos públicos apenas em favor de elites 

econômicas. Normalmente existe sim uma leve manutenção da arrecadação local, devido 

à movimentação financeira que a empresa recém instalada gera indiretamente, mas, em 

alguns casos, isso não chega a ser repassado de forma mais expressiva para a população, 

sendo comumente mais positivo ao ver lucrativo dos empresários.  

Conforme Colombo (2017, p.301), “a guerra fiscal se fortaleceu no gargalo 

provocado pelo próprio Estado, na ausência de instituições adequadas para fomentar o 

desenvolvimento regional, contornando as desigualdades intrínsecas à federação”. Torna-

se então notório que toda a argumentação e atrativos fiscais surgem a partir de um relapso 

governamental, onde esta falha legislativa acentua e agrava as disputas entre os objetivos 

públicos e privados. 

Embora o objetivo dos gestores seja, de fato, melhorar a dinamizar a economia, o 

maior impacto recai sobre a região onde a empresa está localizada e é nítido que os 

impactos diretos e indiretos positivos são distribuídos de maneira díspar entre as cidades 

e/ou estados, na medida em que eles participem da cadeia produtiva da implantação e 

operação do empreendimento, dessa forma realizando a distribuição de riquezas pelo país 

de forma heterogênea. 

Segundo Cardoso (2014, p.40), “[...] empresas já instaladas fazem “chantagem” [...] 

à medida que pleiteiam isonomia tributária em relação às empresas que estão sendo 

beneficiadas pelos incentivos sob a ameaça de levarem sua produção para outra unidade” 

É nesse ponto em que todo o feito afunila-se e onde pode, então, surgir uma 

dependência unilateral. O governo, por ceder em alguns pontos visando manter o 

investimento instalado em sua região, pode tornar-se uma ferramenta de manobra lucrativa 

para o empresário, convivendo constantemente nesse cenário socioeconômico de forma 

abusiva e sob ameaça constante. Se de fato o corpo gestor da empresa for de cultura 

abusiva, haverá alta probabilidade de chantagens veladas.  
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Segundo Diniz (2000, p.343), “Nessa guerra, ganham os estados mais 

desenvolvidos, com melhores condições locacionais e maior cacife financeiro e político. 

Isto, seguramente, agravará as desigualdades regionais”. Um estado com um controle 

financeiro melhor pode atrair de forma mais segura os investimentos. Mesmo que tal 

investimento já esteja instalado em determinado local onde houve o favorecimento para 

instalação, o estado financeiramente mais estável que este anterior pode seduzir o 

empreendedor para iniciar ou ampliar seus negócios para seus domínios. Ou seja, o estado 

que for mais desenvolvido vai continuar ganhando as competições com estados menos 

desenvolvidos e que acreditam que esse embate de benefícios seja benéfico para si, sendo 

que só haverá um breve alívio econômico que, posteriormente, pode ser agravado ainda 

mais do que era antes. 

 

4.4 Motivos primordiais e situações propícias para a adoção de uma Guerra Fiscal 

Para satisfazer a necessidade de informação dos acontecimentos da comunidade, 

todas essas facilitações e beneficiações por parte do governo para com as empresas são 

acompanhadas pelo discurso de que serão para o aumento de emprego e da renda do local 

onde a empresa se instalará, o que para a população soa como algo muito benéfico e que 

não apresenta nenhum ponto negativo. 

Para Vasconcellos e Garcia (1987, p.72), “O crescimento econômico pode facilitar a 

solução de problemas relativos à pobreza, pois os conflitos sociais sobre a divisão do bolo 

produtivo podem ser abrandados quando ele aumenta”. 

De acordo com Amaral Filho (2001), deve ser defendido que a concessão de 

benefícios fiscais justifique-se quando estes forem concedidos proporcionalmente à 

defasagem ou dificuldade na capacidade da região de melhor produzir bens. Com melhores 

produtos e/ou maximização da produção já existente, as remunerações dos funcionários 

tendem a seguir o ritmo, os colaboradores que agora não precisam se locomover para 

outras localidades, pois trabalham próximos as suas residências, consomem 

majoritariamente os produtos e serviços que a própria região oferece, mantendo-se, dessa 

forma, a rotação econômica interiorizada naquela população. 

Quando determinada região não demonstra por si só atrativa a novos 

empreendimentos, deveria surgir, então, uma indagação e inquietação partindo também de 

seus gestores.  
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É nesse ponto, onde a proatividade da equipe de administração pública do executivo 

aflora, vindo a analisar todas as possibilidades e meios para efetuar o equilíbrio para a 

presente defasagem econômica local. 

Para Vasconcellos e Garcia (1987, p.72),  

Decidir qual o objetivo prioritário é tarefa que pertence mais ao âmbito do poder 
político. Cabe aos economistas apresentar os custos e os benefícios de cada 
alternativa de política econômica, mas a decisão final sobre qual caminho percorrer 
pertence aos políticos. 

 

Baseando-se nesta ideia, o gestor público utiliza-se de ocorrências regionais como, 

por exemplo, o baixo giro monetário, a baixa taxa de emprego e a falta de polos industriais 

em seu domínio para incentivar e facilitar negociações com empresários e novos 

empreendedores. Mesmo com tamanha renúncia sobre atributos que a nova empresa 

deveria arcar no primeiro momento, o gestor focaliza seus esforços para melhoria 

socioeconômica que a empresa trará, principalmente por parte da injeção monetária que 

novos salários trazem para a região, fruto das novas vagas de emprego que ali surgiram. 

Conforme o levantamento de informações e dados sobre as renúncias públicas  

como forma de tentar equilibrar a competição econômica entre regiões, na representação 

textual, é notório que a prática de incentivos fiscais por parte dos gestores públicos visa, 

através de suas concessões, alcançar resultados para a sociedade local de forma ampla, 

impactando diretamente sobre o aumento de renda e aumento da taxa de empregos 

regionais. 

Esses objetivos primários de fato tendem a ser alcançados na região onde tal fato 

gerador ocorre, aumentando o poder de compra dos indivíduos que são atingidos 

positivamente com a instalação e ampliação de novos postos de trabalhos, o que, 

consequentemente, promove o aumento do dinamismo econômico local. 

Apesar de normalmente o setor público ceder incentivos e desonerações à nova 

empresa instalada, como haverá um giro maior na economia local, a arrecadação indireta 

através dos outros atores que participam da economia local tende a ter aspecto 

compensatório, devido à injeção monetária que a empresa ali insere. 

Porém, como de fato é visível em todos os demais cenários cotidianos, em toda ação 

onde não há controle de processos, toda exacerbação não analisada acaba por trazer 

resultados negativos e contrários ao objetivo principal. 
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Com isso, torna-se ainda mais importante o enfoque no controle de aplicações de 

políticas públicas para que não se tornem ferramentas de manobra política, apenas. O 

gestor público deve avaliar detalhadamente vários fatores e consequências futuras antes 

de ceder a pressões de âmbito empresarial. Em determinadas situações, pode vir a ocorrer 

de já haver na região o real interesse de instalação por parte do empresário por motivos 

diversos, que podem ser por clientes novos em potencial ou até mesmo por questões de 

logística. Logo, essa região que já continha atratividade maior que outra região acaba por 

esmagar qualquer mínima chance que a região mais carente, no sentido de recursos, 

poderia oferecer. 

Nesse sentido, o uso descabido e com finalidade não transparente de benefícios 

fiscais à empresas tende a “viciar” toda a cadeia econômica da região onde tal fato ocorre, 

trazendo prejuízos e desvios públicos, onde bens, imóveis ou não, poderiam estar sendo 

utilizados para suprir necessidades básicas. Além do que, como nesta premissa, uma 

região sempre ganhará e, consequentemente, outra perderá (política do ganha-perde), tais 

incentivos não produzem resultados positivos de forma ampla. Os resultados, na realidade, 

apenas suprem alguma necessidade local muito particular. Com isso, o aumento da renda 

e a dinamização da economia será pré-determinada ao local onde houve essa negociação 

entre o gestor público e o empresário.  

Ao ver sistêmico, a finalidade dos incentivos fiscais, que era de rotatividade na 

economia, pode funcionar de forma contrária, causando assim a estagnação 

socioeconômica das regiões que não conseguem competir em atratividade com regiões 

mais ricas, que podem oferecer mais benefícios sem sentir o peso que uma região mais 

pobre sentiria ao fazer isso. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como finalidade expor os diferentes pontos afetados 

diretamente e indiretamente pela aplicação de incentivos com caráter fiscal ou não, em 

determinadas regiões, relatando a importância dos fatores que compõem este tema, assim 

como os atores que o dinamiza. 

Foram levantadas também hipóteses sobre a real viabilidade de tais ações e a longo 

prazo como se manteria a sustentabilidade da aplicação dessas políticas de forma perene, 
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quando se chega à conclusão de que os incentivos fiscais cedidos por parte do poder 

público de fato atrai e fornece uma energia extra no início de atividade de novas empresas, 

principalmente se tais empresas não forem gigantes multinacionais, pois empresas de 

menor porte tendem a sentir de forma mais acentuada o peso dos encargos tributários 

vigentes e a lentidão da burocracia em determinados processos.  

Porém, no âmbito macroeconômico, os incentivos fiscais se não forem planejados, 

controlados e direcionados ao bem social, podem sim aumentar o desequilíbrio econômico 

no embate regional, cada vez mais acirrado. 
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INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO NA 
REGIÃO DO OESTE PAULISTA 

 
INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS IN PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN THE 

WEST PAULISTA REGION 
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Caio Cesar De Oliveira Silva 
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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo compreender como as redes sociais contribuem para o fomento ao 
empreendedorismo na região do Oeste Paulista. O crescimento do empreendedorismo no Brasil ocorreu 
devido à crise econômica que enfrentamos, isso porque, o empreendedorismo se mostrou uma solução para 
parte dos brasileiros que buscaram mudar a própria realidade. De forma paralela, percebeu-se o crescimento 
do uso das redes sociais, que sustentam um vasto mercado de ideias e abrangem uma gama variada de 
usuários, e, assim, caracteriza uma estrutura social formada por pessoas ou organizações, responsáveis por 
partilharem objetivos e valores em comum e estabelecerem conexões sociais, transmitindo informações em 
tempo real. Notou-se também que a população brasileira está se desenvolvendo rapidamente, de modo que 
a sociedade deve se adequar aos novos conceitos propostos. Por esse motivo, o crescimento da comunicação 
é um acontecimento que promove transformações até mesmo nos processos de gestão das empresas, pois 
impulsiona a obtenção de resultados satisfatórios, como a venda de seus produtos e/ou serviços. Pelo 
exposto, a questão que norteou este trabalho foi a análise da forma como as redes sociais influenciam no 
crescimento do empreendedorismo. Tratou-se de um trabalho qualitativo, descritivo, do tipo estudo de caso, 
aplicado em uma comunidade online de fomento ao empreendedorismo da região do Oeste Paulista. A partir 
desse trabalho, buscou-se encontrar evidências de que as redes sociais impactam positivamente no 
desenvolvimento do empreendedorismo na região, facilitam a comunicação e servem como um elo de 
aproximação entre os empreendedores. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Redes Sociais. Desenvolvimento Regional. 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to understand how social networks contribute to the promotion of entrepreneurship in the 
western region of São Paulo. This study aimed to understand how social networks contribute to the promotion 
of entrepreneurship in the western region of São Paulo. The growth of entrepreneurship in Brazil occurred due 
to the economic crisis that we faced, because entrepreneurship proved to be a solution for some Brazilians 
who sought to change their own reality. At the same time, it was noticed the growth of the use of social 
networks, which support a vast market of ideas and encompass a wide range of users, thus, a social structure 
is formed of people or organizations, responsible for sharing common goals and values and establishing social 
connections, transmitting information in real time. It was also noted that the Brazilian population is developing 
rapidly, so that society must adapt to the new concepts proposed. For this reason, the growth of communication 
is an event that promotes transformations even in the management processes of companies, because it drives 
the achievement of satisfactory results, such as the sale of their products and/or services. For all these 
reasons, the question that guided this work was the analysis of the way social networks influence the growth 
of entrepreneurship. This was a qualitative, descriptive, case-study work, applied in an online community to 
promote entrepreneurship in the West Paulista region. From this work, we sought to find evidence that social 
networks positively impact the development of entrepreneurship in the region, facilitate communication and 
serve as a link between entrepreneurs. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Social networks. Regional development. 
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1) Introdução 

 

A crise econômica e a corrupção política são alguns dos fatores que se destacam na 

atual situação do Brasil, e, por conta disso, a população brasileira enfrenta alto índice de 

desemprego.  

Ao mesmo tempo, nota-se que a sociedade moderna está passando por profundas 

mudanças, e isso exige das pessoas atitudes imediatas, ousadas, inovadoras e corajosas. 

Por esses motivos, o empreendedorismo tem se mostrado um eficiente e adequado modo 

de solução para uma parcela da população que busca mudar a realidade em que vivem. 

O assunto empreendedorismo vem sendo muito discutido nos últimos anos e 

representa um elemento importante para o desenvolvimento da social e econômico da 

sociedade (GODINHO; MAYUMI, 2016). Nesse sentido, o empreendedorismo surge como 

uma solução na vida de algumas pessoas, impulsionando-as a criarem algo criativo, novo, 

e assumirem riscos, de modo a transformar a sua realidade. 

Segundo Chiavenato (2012), o empreendedor é o indivíduo que “faz acontecer”, 

possui capacitação financeira, sensibilidade e o dom de enxergar as oportunidades. Dessa 

forma, deve estar disposto a assumir riscos, preparado para tomar boas decisões, e 

vislumbrar o surgimento de oportunidades, razão pela qual, necessita estar sempre 

antenado ao cenário em que atua. 

Assim, o empreendedor precisa estar atento à dinâmica de seu ecossistema, 

formado por instituições e indivíduos que visam o crescimento regional via 

empreendedorismo (CARVALHO, VIANA, MANTOVANI, 2016). 

Nesse contexto, chama-se a atenção para o uso das redes sociais nos últimos anos. 

Tais redes unem pessoas e organizações, de modo a facilitar sua comunicação e o 

compartilhamento de informações (FERREIRA, 2010). 

Para Marteleto (2001, p. 73), a dinâmica de uma rede “está voltada para a 

perpetuação, a consolidação e o desenvolvimento das atividades dos seus membros”.  

As redes sociais têm como finalidade propiciar a conexão entre pessoas com 

interesses parecidos. Deste modo, nota-se que não é nenhum fator novo o fato de que na 

atualidade as redes sociais são utilizadas por muitas pessoas (FERREIRA JUNIOR; 

AZEVEDO, 2015). 
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Conforme Brezeale (2008) destaca, a comunicação em rede é capaz de expressar 

conceitos políticos e econômicos inovadores, culminando no aparecimento de novos 

valores, ideias e ações. Ressalta-se que esses apontamentos podem orientar os 

empreendedores em relação ao seu negócio.  

É nesse contexto que surge o presente estudo, com o objetivo de melhor investigar 

a relação entre uma rede social e o fomento ao empreendedorismo. 

A justificativa desse projeto consiste no intuito de compreender e de responder como 

as redes sociais podem contribuir para o fomento ao empreendedorismo na região do Oeste 

Paulista, de modo a promover a integração e a comunicação entre as pessoas sobre 

produtos e/ou serviços, bem como, para que as partes possam desfrutar de ideias e 

opiniões e reforçar seus objetivos e planos já formulados.  

Este projeto tem como problemática o seguinte questionamento: “Como as redes 

sociais contribuem para o fomento ao empreendedorismo na região do Oeste Paulista?”. 

Como objetivo geral tem-se a intenção de descrever como as redes sociais 

contribuem para o fomento ao empreendedorismo na região do Oeste Paulista.  

Por sua vez, os objetivos específicos são caracterizados do seguinte modo, verificar 

a sua relevância para os empreendedores da rede em estudo; caracterizar a rede social 

em estudo, e por fim, caracterizar o ecossistema empreendedor do Oeste Paulista. 

 

2) Fundamentação teórica 

 

Conforme lições do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2016), 

empreendedorismo, em um aspecto subjetivo, é a capacidade de identificar problemas e 

oportunidades, desenvolvendo soluções e investindo em recursos para a criação de algo 

positivo para a sociedade (podendo ser um negócio, um projeto ou até mesmo um 

movimento que gere mudanças reais e impactantes no cotidiano das pessoas).  

Deste modo, conforme os ensinamentos trazidos por Hassimoto (2006, p. 74): 

 

O empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de 
suas potencialidades racionais e intuitivas.  
É a busca do autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, em 
atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas. 
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E, continua Hassimoto (2006, p. 78): 

 

O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com 
criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação 
qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às 
oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo diante de questões 
que precisam ser resolvidas. 

 

Já para teóricos de gerações passadas, por exemplo, o empreendedorismo está 

diretamente ligado à inovação (SCHUMPETER, 1982). Ou seja, o empreendedor é o 

responsável pela realização de novos arranjos de mercado, percebendo oportunidades no 

âmbito dos negócios.  

Na seara histórica, no que diz respeito à constituição do empreendedorismo como 

ciência, é sabido que a faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, por volta do ano de 

1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, criou o primeiro curso a respeito da matéria, 

com intuito de auxiliar a sociedade na criação de novos negócios, bem como, em suas 

dificuldades enfrentadas após o embate (VESPER; GARTHER, 1997). 

Atualmente, o assunto “empreendedorismo” é largamente debatido no âmbito 

empresarial, econômico e também acadêmico, uma vez que estudiosos de todos os setores 

mencionados perceberam que o empreendedor é indispensável no processo de 

desenvolvimento econômico de uma sociedade. Em outras palavras, não se admite que 

haja desenvolvimento econômico saudável, sem que, em sua base, existam líderes 

empreendedores (DORNELAS, 2008). 

No que diz respeito ao Brasil, o estopim empreendedor popular teve início em 

meados da década de 90, ocasião em que o cenário nacional propiciava a criação de novos 

negócios em razão do impacto causado pelos planos econômicos da época (DORNELAS, 

2008). Neste interregno de tempo, houve o encerramento de várias empresas, ocasionando 

grande porcentagem de desemprego, o que, paralelamente estimulou o 

empreendedorismo, pela necessidade de sobrevivência no meio comercial. 

Neste contexto, a sociedade brasileira se viu obrigada a transformar a realidade em 

que vivia, e, através de atos empreendedores, os quais criaram novas oportunidades de 

negócios, foram capazes de popularizar o empreendedorismo e, também, de proporcionar 

a sobrevivência de suas famílias, com o sucesso na criação de seus próprios negócios 

(FILARD et al., 2012). 
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Nesta toada, a etimologia da palavra “empreendedorismo”, no português, é um 

neologismo derivado de expressões e palavras norte-americanas e francesas, que, 

originariamente significam a figura de um intermediário, entre a fonte fornecedora e o 

mercado consumidor (NETO, 2010). 

Acontece que mesmo diante do razoável espaço de tempo entre a popularização do 

empreendedorismo e o panorama atual da nação, os brasileiros ainda não são 

considerados, por muitos autores, como empreendedores espontâneos (FILION, 1999) e 

isso se deve ao fato da sociedade brasileira precisar superar inúmeras dificuldades para 

praticar atividades empreendedoras em solo nacional.  

Os obstáculos são muitos e, quanto a eles, Filion pondera que (1999, p. 33): 

 

Pode-se identificar pelo menos seis deles: o primeiro deles é o da autoconfiança; o 
segundo obstáculo é uma consequência do primeiro e consiste na falta de confiança 
que existe entre os brasileiros; o terceiro é a necessidade de desenvolver 
abordagens próprias ao Brasil, que correspondem às características profundas da 
cultura brasileira; o quarto diz respeito à disciplina, ela se torna a condição da 
superação dos três primeiros obstáculos; o quinto se refere à necessidade de 
compartilhamento e o último obstáculo é o da burocracia. 

 

Infelizmente, o Brasil ainda não ocupa posições de destaque em cenários de 

empreendedorismo mundial, mas, crê-se que com a mudança de políticas públicas quanto 

ao fomento à iniciativa privada, bem como, com o novo viés social que o empreendedorismo 

tem assumido dentro da era digital, haja melhora significativa e crescimento nacional neste 

sentido (CHIAVENATO, 2012). 

E, nesta perspectiva de inovação tecnológica, assim como, com o advento da 

internet e das redes sociais nas últimas décadas, tem-se assistido uma evolução na 

trajetória empreendedora dos sujeitos que se lançam em tais empreitadas (GODINHO, et. 

al., 2016).  

As redes sociais, em especial, representam atualmente importante ferramenta de 

comunicação e divulgação de informações/produtos e serviços. E o sucesso desse 

instrumento se deve à facilidade, baixo custo em tal investimento, bem como, à globalização 

e alcance de tais mídias aos consumidores finais e/ou interessados (GODINHO, et. al., 

2016). 

Especificamente sobre a origem da ferramenta que inter-relaciona empresas ou 

pessoas conectadas pelas mais diversas relações, pode-se catalogar as primeiras 
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experiências neste sentido, em meados de 1995, em universidades dos Estados Unidos e 

Canadá, que objetivavam conectar os estudantes da faculdade uns com os outros, através 

de uma plataforma chamada “classmates” (RECUERO, 2004). 

A partir de então, muitas outras redes surgiram, com os mais diferentes objetivos e 

métodos de publicação (vídeos, fotos, músicas e etc.), disseminando o interesse e práticas 

similares por toda a sociedade. 

O conceito de rede social, por sua vez, se refere à antropologia e sociologia, matérias 

que são destinadas a estudar o comportamento da sociedade.  

Assim Adami, (2009, não paginado) explica que: 

 

Denomina-se Rede Social o complexo de relações entre pessoas que fazem parte 
de um grupo e que facilitam a interação. Atualmente devido ao enorme sucesso das 
Redes Sociais, estima-se mais de 300 tipos, as empresas aderiram a esta 
ferramenta, e procuram manter um relacionamento com seus consumidores e inserir 
sua publicidade de alguma forma. 

 

Com efeito, com o advento da era digital, o capital social e as redes sociais 

assumiram um papel de relevância no empreendedorismo, considerando-se que a 

formação e o desenvolvimento da empresa são facilitados (ou condicionados) pelas redes 

sociais dos seus fundadores (redes pessoais) e pelo contexto social em que a empresa 

está inserida. Estas redes permitem contornar algumas das restrições que o empreendedor 

enfrenta no processo de criação, facilitando a obtenção de recursos e no desenvolver de 

suas atividades (FILHO, 2010). 

De fato, as redes sociais, através de seu viés democrático e tecnológico, 

beneficiaram o processo de formação e desenvolvimento de empresas. Neste sentido, um 

conjunto de estudos salienta a importância da ferramenta no processo de crescimento das 

empresas, dando ênfase, principalmente, em tipos empresários recém-criados (startup) e 

no processo de difusão do conhecimento e da aprendizagem proporcionado pelo meio 

digital em que está inserido (DAVIDSSON, 2003). 

Ademais, as redes sociais propiciam a formação de estratégias de aliança entre 

empresas de segmentos idênticos ou completamente distintos em um mesmo contexto 

social, o que influencia diretamente em suas performances econômicas e financeiras.  

Em relação a essa performance, em um estudo sobre a importância das redes 

sociais na desenvoltura empresarial, realizado por Watson (2007), verificou-se que as redes 
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sociais formais (em que os outros atores são bancos, consultores, advogados, contadores 

e etc.) e informais (em que os outros atores são amigos, familiares, empresas 

correlacionadas e empresas de mesmo segmento) surgem como aliadas à sobrevivência e 

ao crescimento de seus pares que se inter-relacionam entre si.  

Explica o autor Watson (2007, p. 83): 

 

As redes formais parecem afetar simultaneamente a sobrevivência e o crescimento, 
enquanto que as informais estão apenas associadas com a sobrevivência. Em todos 
os contextos, as redes sociais são importantes desde as empresas mais recentes 
até as empresas mais antigas e, a intensidade de acesso aos elementos da rede, é 
ainda mais fundamental para a sobrevivência, sendo a variedade de atores mais 
importante para o crescimento. 

 

Portanto, existe um impacto positivo no crescimento da empresa proporcional ao 

acesso aos elementos das redes Interorganizacionais (sociais), de modo que as empresas 

com maior crescimento apresentam redes de maior dimensão e intensidade, que são 

fatores determinantes atualmente para sua estabilidade e para a conquista de seu espaço, 

bem como, fidelização de seu público, em um cenário atual de tecnologia e ativismo digital 

(DAVIDSSON, 2013). 

Oportuno mencionar também, que o sucesso do empreendimento, encontra-se 

aliado à ferramenta social, que atualmente é um instrumento que viabiliza a difusão 

comercial de produtos ou serviços, e, portanto, precisa ser administrada e mantida por 

profissionais capacitados.  

Por esse motivo, afirma-se que uma interação comercial de sucesso depende única 

e exclusivamente da abordagem de marketing utilizada, bem como, da forma com que 

serão difundidas as ideias e a linguagem da empresa com seu público, com o intuito de se 

criar uma marca digital respeitada e rentável para as sociedades empresárias (OKADA, et. 

al, 2011). 

Por fim, insta salientar que atualmente é amplamente reconhecido que o 

empreendedorismo, a inovação, criação e difusão comercial são processos coletivos ou 

sociais que interagem de forma contínua com a temática das redes sociais e, não é por 

outra razão, que a literatura relaciona as redes sociais como uma forma de arrecadação de 

capital social associada ao processo de empreendedorismo (OKADA, et. al, 2011). 
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E, com vista de todos os estudos mencionados no decorrer da pesquisa, a presente 

análise administrativa do fomento ao empreendedorismo relacionado à influência das redes 

sociais permite que os empreendedores possam colher diversos benefícios com utilização 

de suas redes sociais, seja durante o processo de formação da empresa, ou mesmo 

durante o seu desenvolvimento e crescimento.  

Por fim, afirma-se que tais benefícios se manifestam em várias áreas do 

conhecimento administrativo e da gestão empresarial. 

Portanto, finalmente, sobre o assunto Filho (2010, p. 71) disciplina que: 

 

À medida em que uma empresa é criada, existe a procura por sua consolidação e 
crescimento no mercado, o que vai depender diretamente da evolução em suas 
redes de relacionamentos, tornando, em geral, mais diversificados e mais amplos 
seu panorama comercial. O ponto de partida para o estudo de empreendedorismo 
através de redes sociais é, então, a relação ou transação entre essas pessoas 
conectadas. 

 

Assim, a rede social está relacionada com o empreendedorismo, através do 

processo de ambientação pelo qual os empreendedores procuram oportunidades de 

mercado, objetivando, em última análise, fomentar a atividade e se valer dos benefícios que 

as interações proporcionam.  

Portanto, as redes sociais são muito importantes no processo inicial de 

empreendedorismo e devem se desenvolver em tipos de redes que atuem de uma maneira 

proativa em relação às necessidades estratégicas e funcionais da organização que as 

utiliza, de maneira personalizada e estratégica. 

 

3) Procedimentos metodológicos 

 

O presente estudo contou com uma abordagem qualitativa que, segundo Denzin e 

Lincoln (2006, p. 17), “envolve uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, o 

que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 

tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem”. 
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Para o desenvolvimento do presente estudo inicialmente realizou-se a coleta de 

dados de forma bibliográfica, que consiste no procedimento de buscar por soluções e 

alcançar os objetivos do estudo (LIMA; MIOTO, 2007). 

Também como um meio de coleta de dados foi efetuada uma pesquisa exploratória, 

que são averiguações de pesquisas empíricas com o objetivo de melhor contextualizar o 

problema (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

A partir daí, trabalhou-se um estudo de caso aplicado em uma rede social de 

empreendedores e pessoas interessadas em abrir e desenvolver um negócio no Oeste 

Paulista.  

De acordo com Gil (1999, p. 58), o estudo de caso “é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos 

considerados”.  

Os sujeitos da pesquisa foram dois especialistas em empreendedorismo e a coleta 

dos dados foi realizada por meio de entrevistas, de modo a conhecer a dinâmica da rede 

social e sua influência no empreendedorismo da região. 

De forma complementar, também foram realizadas observações assimétricas na 

rede em questão, como forma de triangular os dados coletados. 

Para a análise de dados foi aplicada a análise de conteúdo que, segundo Bardin 

(2011), é feita a partir de uma análise de modo sistemático, com pré-análise, exploração do 

material e análise dos resultados e interpretações. 

 

4) Resultados e discussões 

 

Para que fosse possível realizar a coleta de dados e fundamentar o tema abordado, 

formulou-se um roteiro de questionário e na sequência, foram feitas entrevistas com dois 

especialistas em empreendimento.  

A partir da análise das entrevistas, constatou-se que a região do Oeste Paulista 

“sopra bons ventos” para o empreendedorismo.  

Esse cenário otimista, teve início, principalmente após a realização da Startup 

Weekend realizada na cidade de Presidente Prudente em abril de 2017, que 

consequentemente ocasionou a criação da comunidade Green Sauce Valley com o intuito 
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de articular e organizar uma rede de empreendedores e trazer outros apaixonados por 

inovação na região do Oeste Paulista, criando laços e mantendo relações com foco no 

desenvolvimento e aprimoramento de conhecimento. 

A respeito do que venha a ser o Green Sauce Valley, segundo informações extraídas 

da Página Oficial do Facebook (2019, não paginado) do grupo, “é uma comunidade 

empreendedora do Oeste Paulista que reúne startups e agentes de empreendedorismo e 

inovação da sociedade”.  

Além disso, ainda consta na descrição da referida página no Facebook (2019, não 

paginado): 

 

Green Sauce é a comunidade e ecossistema de startups do Oeste Paulista. O 
principal objetivo do Green Sauce é que tenhamos mais startups (empresas 
inovadoras de alto impacto) de sucesso em nossa região. E a principal maneira que 
fomentamos isso é possibilitando/melhorando a conexão das pessoas, empresas, 
instituições, para que tenhamos mais startups, e q estas alcancem sucesso mais 
rápido e fácil! 

 

Feitas essas considerações, a seguir, passa-se à análise do roteiro de entrevistas. 

O primeiro entrevistado (número 1), é graduado em Processamento de Dados, pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Direito pela UNOESTE, e, além disso, possui 

especialização em Educação. Foi empreendedor na área de sistemas em 1990 e professor 

no âmbito de empreendedorismo em 2001, assumindo a Secretaria de Tecnologia na 

prefeitura municipal em 2005.  

Já o segundo entrevistado (número 2), é empreendedor, possui formação em 

Engenharia Civil pela UNOESTE e MBA pela Toledo, e atualmente, atua como professor 

universitário em vários cursos de extensão e pós-graduação da FAI-MG e da Universidade 

Mackenzie-SP. 

Inicialmente, os entrevistados foram questionados acerca de suas visões sobre o 

empreendedorismo em nossa região. O entrevistado número 1, aduziu perceber um 

crescimento acelerado, principalmente, entre os jovens que buscam ter seu próprio 

negócio, e, além disso, declarou que considera o empreendedorismo a melhor saída para 

o desenvolvimento de nossa região, pois permite o desenvolvimento de habilidades e 

competências. Nesse mesmo sentido, o entrevistado número 2 afirmou ver um “potencial 
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fantástico” e notou “forte crescimento” nos últimos dois anos do empreendedorismo na 

região do Oeste Paulista, especialmente com a criação de “startups”. 

Nota-se que os dois entrevistados foram uníssonos ao relatarem que o 

empreendedorismo possui um papel muito importante para o desenvolvimento da região do 

Oeste Paulista, o que condiz com a fala de Dornelas (2008) quando cita sobre o conceito 

de empreendedorismo e sua importância para que ocorra um desenvolvimento econômico 

saudável. 

Descrevendo como se deu a criação da Green Sauce Valley, o entrevistado 1 

justificou que assim como diversas cidades se organizam naturalmente em comunidades, 

em Presidente Prudente/SP não foi diferente, de modo que após a primeira edição do 

Startup Weekend, em abril de 2017, articulou-se a organização de uma comunidade de 

empreendedores e outros apaixonados por inovação em um grupo. A respeito do nome do 

grupo, afirmou que o termo Green Sauce Valley é uma tradução livre de “molho verde” para 

o inglês, famoso molho que temos em nossa cidade. 

A respeito da proposta inicial do grupo e se esta ainda se mantém, ambos 

entrevistados afirmaram que o propósito era de se agrupar para fomentar o 

empreendedorismo, divulgar ações (cursos, encontros, workshops, palestras), possibilitar 

acesso a novos conhecimentos e boas parcerias, bem como, difundir ideias e notícias de 

interesse de seus membros, notadamente nas áreas de empreendedorismo e inovação. 

No tocante aos ideais do grupo, nota-se que este possui como objetivo principal levar 

conhecimento às pessoas, realizar uma troca de experiências entre os membros da 

comunidade, além de estimular a criação de novos projetos, notadamente, com o auxílio de 

divulgações feitas pelas redes sociais. Nesse mesmo diapasão, leciona Brezeale (2008), 

que dispõe em sua obra que a comunicação em rede é uma ferramenta apta a transmitir 

diversos conceitos inovadores, em vários ramos, sejam eles políticos, econômicos e/ou 

sociais.  

E ainda, os entrevistados informaram que inicialmente o grupo era formado por 

pessoas que participaram da Startup Weekend e dos Hackathons, eventos realizados em 

Presidente Prudente/SP, mas, atualmente, é um grupo bem eclético, composto por 

universitários, profissionais liberais, empresários e demais interessados por 

empreendedorismo, tecnologia e inovação. 
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Cumpre-se salientar que de acordo com o informado pelos entrevistados, o êxito da 

comunidade se deu em razão da diversidade dos seus protagonistas. A esse respeito, 

importante retomar as palavras de Davidsson (2013) que atribui às redes inter-

organizacionais mais amplas um impacto positivo no crescimento e desenvolvimento das 

organizações empresariais.  

Já no tocante à contribuição do grupo para o fomento ao empreendedorismo na 

nossa região, o entrevistado número 1 relatou que em razão do grupo se articular 

livremente, sem qualquer hierarquia ou comendo, seus integrantes difundem e organizam 

eventos, buscando debater assuntos ligados ao empreendedorismo, o que ajuda no 

fomento e divulgação. Por sua vez, o número 2 afirmou que houve aumento de 

conhecimento e de oportunidades de desenvolver novas competências e novas parcerias. 

Na mesma linha de raciocínio dos entrevistados, segue a opinião de Hassimoto 

(2006), o qual destaca os benefícios do empreendedorismo, tanto para o indivíduo 

empreendedor quanto para a sociedade de modo geral. 

Quando questionados acerca das pessoas e instituições consideradas importantes 

nesse processo, o número 1 explicou que “um ecossistema saudável deve ser composto 

por toda a comunidade: instituições de ensino e de fomento, instituições de apoio, sistema 

‘S’, governo municipal, investidores, mercado, incubadoras e empreendedores”. Nesse 

diapasão, respondeu o número 2, dizendo que “todos são importantes e bem-vindos, 

justamente a ideia é que seja algo orgânico, sem uma bandeira, sem um rosto… 

Melhorando a região, melhora para todo mundo!  Fim da Era do EGO, começo da Era do 

ECO!”. 

As opiniões dos entrevistados, restaram corroboradas com o que dizem os autores 

Carvalho, Viana e Mantovani (2016), os quais reforçam o papel dos ecossistemas 

empreendedores formados por instituições e indivíduos engajados no desenvolvimento 

regional. 

Por fim, a seguinte pergunta foi formulada para os dois entrevistados: “Com base no 

que tem vivenciado, o que ainda precisa melhorar? Quais caminhos vislumbra para o futuro 

do empreendedorismo na região do Oeste Paulista?”.  

A reposta do entrevistado número 1 foi: “Maior envolvimento das instituições, que 

precisam articular-se oficialmente com o grupo e sociedade; maior atuação de empresários 

e maior visibilidade dos ‘cases’ de sucesso locais, pois isso fomenta e incentiva cada vez 



 
 

340 
 

mais ações, atraindo novos integrantes”.  Já o segundo, afirmou que “de forma geral, muita 

coisa boa aconteceu em poucos anos, minha expectativa, é que os anos vindouros serão 

ainda melhores. Acredito que entraremos em uma nova fase e com muitas oportunidades”. 

Nota-se que o alegado pelo entrevistado 1, vai ao encontro com o entendimento do 

autor Filion (1999) que destaca a existência de diversas barreiras para se praticar atividades 

empreendedoras no Brasil. Outrossim, a opinião positiva do entrevistado 2, é no mesmo 

sentido das lições de Chiavenato (2012), que acredita que nos próximos anos possa haver 

consideráveis melhorias e notável crescimento nacional no cenário empreendedor. 

Por todo exposto, foi possível verificar a importância da criação de projetos e 

ambientes como a Green Sauce Valley, planejados com o intuito de promover contatos e 

estreitar laços entre as comunidades de empreendedores na região, para que juntos 

possam desenvolver projetos, startups e auxiliar as demais pessoas interessadas. 

Assim, as redes sociais, como o Instagram e outros, podem ser propagados com 

maior facilidade esses projetos e ambientes, de modo a atingir e beneficiar o maior número 

de pessoas possíveis. Portanto, seja por meio de uma propaganda, de um anúncio pulicado 

ou mesmo pela divulgação de um perfil específico, novos empreendedores e interessados 

no assunto, podem se conhecer e se reunirem para criação de um projeto ou mesmo para 

oferecer auxílio e apoio recíproco. 

 

5) Considerações finais 

 

Por todo exposto, durante a realização deste trabalho foram analisados dados 

importantes sobre algumas das ferramentas aptas a auxiliarem no fomento ao 

empreendedorismo, quais sejam, as redes sociais. Além disso, analisou-se também como 

o agrupamento de pessoas com objetivos e interesses em comum, como a comunidade 

Green Sauce Valley pode descomplicar o acesso a informações e facilitar a realização de 

parcerias inovadoras e projetos diferenciados. 

Pode-se dizer que as redes sociais são onipresentes nos dias atuais e ocupam um 

espaço crescente ao redor do mundo, nas mídias, organizações e até mesmo na própria 

evolução do ser humano. 

Em razão dessa forte presença diária, as redes sociais exercem, de certa forma, 

influência e domínio sobre as pessoas, de modo que o presente trabalhou buscou analisar 
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de que forma elas podem interferir no desenvolvimento e melhoramento do 

empreendedorismo. 

Retomando o conceito de empreendedorismo, podemos associar a esse termo tudo 

aquilo que implica em uma nova concepção, uma nova maneira de pensar, de agir e de ter 

iniciativas. Logo, o empreendedor, é aquele que busca criar algo diferente e com valor 

agregado, assumindo todos os riscos – financeiros, psicológicos e sociais correspondentes 

– e, em contrapartida, recebendo todas as recompensas e satisfações pessoais e 

econômicas.  

Assim, estando as redes sociais interligadas com a forma de agir e pensar do 

homem, estas podem causar um grande impacto positivo no avanço do empreendedorismo. 

De maneira geral, pode-se dizer que a implantação e a utilização dessas ferramentas 

são de extrema importância para o fomento ao empreendedorismo porque em razão da 

velocidade com que as notícias, informações e dados se propagam pela Internet, o 

conhecimento e a informação são levados a todos em tempo recorde. 

Consequentemente, é por meio das redes sociais que as pessoas são instruídas a 

respeito dos eventos organizados por essas comunidades, bem como, dos trabalhos 

promovidos por elas, de modo que assim, possam se interessar e posteriormente, se 

relacionar e conjuntamente realizarem trabalhos e pesquisas, como o desenvolvimento de 

startups.  

A análise também permitiu observar que a reunião e o agrupamento de pessoas 

empreendedoras, como por exemplo, o Green Sauce Valley é uma excelente forma de 

aprendizado, pois assim, diversos interessados e especialistas no assunto 

empreendedorismo se reúnem com o intuito de mutuamente oferecer e receber ajuda, 

buscar soluções e fazer o melhor, para a empresa, para o empreendedor e para a 

sociedade de modo geral. 

Prova disso foi o estudo de caso ora descrito, que pôde evidenciar por meio de um 

roteiro com perguntas e respostas o quão importante tem sido o desenvolvimento e a 

melhoria do empreendedorismo na região do Oeste Paulista. Tal fato só vem a confirmar 

que é necessário um investimento nessas medidas: divulgação, propaganda, e informação, 

para que os resultados sejam visíveis na economia e crescimento local. 

Portanto, após as análises das informações coletadas com as entrevistas e da 

interpretação desses dados, pode-se concluir que o presente estudo teve seus objetivos 



 
 

342 
 

alcançados, uma vez que os resultados desta pesquisa demonstraram a necessidade da 

utilização da internet e das redes sociais, para a divulgação, integração e interação de 

pessoas empreendedoras ou comunidades relacionadas ao tema e seus desdobramentos 

e até mesmo aqueles interessados em tecnologia e inovação. 
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RESUMO 
A inovação é um desafio buscado por várias instituições organizacionais que pretendem se manter no 
mercado competitivo. A busca pela inovação e a criação da vantagem competitiva tornaram-se ainda maiores 
no ambiente empresarial, onde a inovação é referida a esforços e objetivos alcançados. As organizações de 
Presidente Prudente/SP possuem conhecimento baixo à respeito da questão inovadora para inserir em seu 
ramo competitivo. As empresas precisam se expor no mercado com objetivos e estratégias com a finalidade 
de acumular recursos para suportar os planos estratégicos de crescimento. Assim o objetivo desse estudo é 
identificar os meios de adoção da inovação na visão de Joseph Schumpeter na teoria e na prática nas 
organizações de pequeno porte de Presidente Prudente/SP, buscando aplicar o conhecimento adquirido com 
a pesquisa. Para essa pesquisa utilizará a abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa bibliográfica 
e a entrevista como técnica de coleta de dados, onde serão analisados por meio da análise de conteúdo. 
Portanto, acredita-se que na visão Schumpeteriana as organizações precisam se manter estabilizadas na 
questão inovadora, para que consiga aumentar sua economia e permanecer no mercado competitivo. 
 
Palavras-chave: Inovação. Processos. Schumpeter. Pequenas Empresas. 
 
 
ABSTRACT 
Innovation is a challenge sought by various organizational institutions that want to stay competitive in the 
market. The pursuit of innovation and the creation of competitive advantage have become even greater in the 
business environment, where innovation is referred to the efforts and objectives achieved. The organizations 
of Presidente Prudente / SP have low knowledge regarding the innovative issue to insert in its competitive 
branch. Companies need and expose themselves in the market with goals and strategies in order to 
accumulate resources to support strategic growth plans. Thus, the objective of this study is to identify the 
means of adopting innovation in Joseph Schumpeter's vision in theory and practice in the small organizations 
of Presidente Prudente / SP, seeking to apply the knowledge acquired with the research. For this research will 
use the qualitative approach, having as method the bibliographical research and the interview as technique of 
data collection, where they will be analyzed through content analysis. Therefore, it is believed that in the 
Schumpeterian view organizations need to remain stabilized in the innovative issue, so that it can increase its 
economy and remain in the competitive market. 
 
Keywords: Innovation; Processes; Schumpeter; Small Business. 
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1. INTRODUÇÃO 

É possível afirmar que a inovação, de maneira geral, é percebida como um 

meio de sobrevivência para as organizações no ramo competitivo, pois possibilita que as 

mesmas criem estratégias para que elas se desenvolvam no mercado atual. Entretanto 

poucas Empresas exercem algum tipo de iniciativa para colocá-las em prática.  

Tendo em vista aspectos observados, é necessário dentro do contexto de 

marketing, conhecer o seu publico alvo para garantir crescimento do seu pequeno negocio, 

saber trabalhar e criar estratégias que atinge todos os seus clientes.  

Hoje, para conseguir o sucesso das empresas não se pode mais tratar o cliente 

apenas como o seu próprio giro de capital, a partir do momento que o empreendedor se 

preocupa e se doa inteiramente com o clico de processo de venda e compra, ele passa a 

ter benefícios em sua empresa e passa a ter uma ligação fiel com o seu cliente, portanto, 

conhecer cada tipo de cliente para o seu produto é muito necessário  

Para o meio empresarial, inovação não pode ser encarada apenas como uma 

oportunidade de iniciar um negócio, crescer em um negócio existente ou mesmo sobreviver 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Segundo o Manual de Oslo, inovação é a introdução de algo novo em qualquer 

atividade humana. É vetor de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida. 

Em uma empresa, inovar significa introduzir algo novo ou modificar substancialmente algo 

inexistente.  

A capacidade de inovar é atualmente considerada uma das mais importantes 

características das organizações competitivas. A questão da competitividade empresarial 

vai além da busca pela excelência de desempenho e eficiência da organização, ela engloba 

a capacidade de desenvolver processos que possam melhorar o desenvolvimento de 

mudanças dentro da organização. (OSLO, 2005, p. 55).  

Com base no estudo de Schumpeter (1961), a inovação tem um papel 

fundamental na evolução do capitalismo. Os processos de transformações sobre as 

organizações acontecem de maneiras extremamente rápidas e básicas para se entender 

sobre o capitalismo. É do capitalismo que se constitui os processos de mudanças e as 

organizações precisam se adaptar a essas evoluções. 
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Para Schumpeter (1961) o que conta é a concorrência pelo novo bem de 

consumo, com novas tecnologias e a busca pelo novo tipo de organização. Assim, não 

acreditava que o crescimento podia ser explicado pela variação populacional, uma vez que 

tais fatores não resultavam necessariamente em um fenômeno qualitativamente novo, 

considerados por ele como mudanças de dados naturais. Considerava então, que o 

capitalismo deveria ser estudado sob a ótica da produtividade e do crescimento, sendo a 

máxima expressão da inovação, luta humana e simples destruição.  

Baseando-se no contexto apresentado acima é possível afirmar que vivemos em uma 

época de constantes mudanças de rupturas de um paradigma, portanto as empresas que 

querem se manter no mercado precisam adequar-se as novas realidades existentes. 

Com base no contexto apresentado, surge a seguinte problemática: qual o 

entendimento e adoção da inovação schumpeteriana nas organizações de pequeno porte 

de Presidente Prudente/SP?  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Este estudo tem como objetivo descrever o entendimento e adoção da 

inovação schumpeteriana sobre os produtos/serviços nas organizações de pequenos 

portes. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Realizar um levantamento teórico sobre inovação, dando ênfase no 

arcabouço teórico de Schumpeter; realizar entrevista com gestores organizacionais de 

empresas de pequeno porte de Presidente Prudente/SP quanto ao tema em questão; 

descrever e discutir os resultados da pesquisa quanto aos meios de adoção da inovação 

schumpeteriana em organizações de pequeno porte.  

 

1.1.3 Hipótese 

A teoria Schumpeteriana (1961, p. 108) tem como o foco as inovações 

empresariais, e por meio disso defende as pequenas empresas, fazendo com que elas 

tenham um comportamento mais avançado a respeito do mercado consumidor. Assim, 
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acredita-se que o processo de transformações nas empresas é extremamente apto a gerar 

lucros e ter um melhor desempenho organizacional. 

Em contrapartida, é descrito que se os agentes responsáveis pelo processo 

de mudanças das organizações não possuem o conhecimento necessário para planejar um 

desenvolvimento, é de fato de que os mesmos passaram por sérios fatores que 

influenciaram nas tomadas de decisões, onde as mudanças necessárias 

desproporcionaram desenvolvimento econômico para a organização.   

 

1.1.4 Justificativa  

Na visão de Schumpeter, o capitalismo é um processo dinâmico de 

transformações constantes na economia, buscando sempre novas revoluções nas 

organizações. Acredita-se que as empresas, quando o assunto é a inovação, as 

organizações possuem dúvida se irá atingir o público alvo ou se desenvolverá no mercado 

competitivo. 

Schumpeter (1961, p. 108) acreditava que se uma organização busca 

alcançar uma margem estabilizada de seu lucro, ela teria que incrementar maneiras de 

conseguir desenvolver seu produto/serviço no mercado, deveria buscar novas formas de 

comportamento empreendedor para facilitar a implementação da inovação.  

Assim, justifica-se que as empresas têm certa dúvida quando se refere na parte 

de gastos com marketing de propaganda. Supostamente, os empreendedores por falta de 

conhecimento, acreditam que os gastos utilizados com marketing são de valores elevados 

e de pequeno retorno, portanto faz com que desestimule os mesmo a implementar essa 

nova forma, fazendo assim com que utilizem os mesmos métodos e as mesmas promoções. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O tema da inovação é abordado sob a evolução da teoria schumpeteriana em 

um progresso histórico para compreender as principais etapas até os dias atuais. A 

inovação tem um papel fundamental não só nas Micros e Pequenas Empresas, mas em 

todas as Organizações, pois ela influencia tanto no desenvolvimento como na 

sobrevivência, ela tem um poder de aprimorar e criar novos processos, produtos e serviços.  
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De acordo com Cunha, Rego, Cunha e Cabral-Cardoso ET AL. (2006) 

apontam a inovação como algo bom para a sobrevivência de uma empresa, mas de difícil 

gestão. Mendonça (2005) comenta que a inovação é sempre uma atividade incerta e a 

certeza irá depender de quanto o ambiente organizacional é propício.   

Então para que as empresas de desenvolvam e sobrevivam, as organizações 

têm de inovar constantemente a fim de modificar-se para melhorarem, para que possam se 

destacar perante as outras empresas e adaptarem-se às novas exigências dessa 

competitividade. Ou seja, a inovação será a melhor forma de adaptabilidade organizacional.  

Com o avanço tecnológico e mercado altamente competitivo, incluir a 

inovação dentro da estrutura interna e externa das organizações se faz necessário para 

que consiga se posicionar no mercado. Uma empresa pode ser inovadora não apenas com 

a introdução de novas tecnologias, mas também quando desenvolve mudanças 

organizacionais.  

Conforme o pensamento de (CALIA; GUERRINI; MOURA, 2007; p. 427): 

A inovação ainda pode ser classificada através de sua natureza, como incremental 
ou disruptiva. A primeira utiliza a tecnologia corrente no mercado para fortalecer as 
competências. Esse tipo de inovação gera valor através do efeito acumulativo e 
através da criação de versatilidade. Já a disruptiva se trata de “começar em um 
mercado limitado, depois da melhora de tecnologia, eles substituem a tecnologia 
corrente e simplifica o produto e a preposição de valor”. 

Inovação pode ser definida como a criação de um novo recurso, novo produto, 

novo processo ou método de marketing nas práticas de negócio de uma organização. Este 

conceito pode ser classificado quanto à sua natureza, à estratégia e ao tipo de inovação 

implantado (Oslo, 2005).  

Segundo Schumpeter (1961, p. 105)  

O capitalismo é, por natureza, uma forma ou método de transformação econômica 
e não, apenas, reveste caráter estacionário, pois jamais poderia tê-lo. Não se deve 
esse caráter evolutivo do processo capitalista apenas ao fato de que a vida 
econômica transcorre em um meio natural e social que se modifica e que, em virtude 
dessa mesma transformação, altera a situação econômica. 

Schumpeter (1961) ressalta que a inovação é a essência do crescimento do 

capitalismo, pois segundo o autor, o processo de desenvolvimento capitalista deve ser 

evolutivo e dinâmico. Para Schumpeter (1961) a inovação envolve mais que uma simples 

criação, é a introdução de mudanças internas e externas que resultam no desenvolvimento 

econômico. 
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O termo utilizado como ‘processo de destruição criadora’ definida por 

Schumpeter, tem como objetivo analisar a desenvolvimento econômico, estabelecendo um 

parâmetro entre a produtividade e a economia capitalista. 

Conforme Schumpeter (1961, p.106): 

O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista 
procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou 
transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial 
criadas pela empresa capitalista. 

Nesse sentido a essência da destruição criadora está nos processos de 

dinâmicas capitalista, baseando-se em novas tecnologias, novos mercados, novos 

produtos/serviços, ou seja, no aumento da produtividade e inovação com vantagens para o 

ambiente empresarial.  

Segundo o Manual de Oslo (2005), as inovações organizacionais referem-se 

à implementação de novos métodos, novas mudanças e relações internas e externas de 

uma empresa. O Manual de Oslo (2005) define quatro tipos de inovação para um conjunto 

amplo de mudanças organizacionais: inovação em produtos, inovação em processos, 

inovação organizacional e inovação de marketing.  

- Inovação de Produtos: envolve mudanças de melhorias e aperfeiçoamentos 

técnicos, comportamentais e materiais de um produto/serviço. 

- Inovação de Processos: revelam mudanças significativas nos métodos de 

produção e de distribuição. 

- Inovação Organizacional: relacionada com as práticas de negócios e novos 

métodos organizacionais.  

- Inovação de Marketing: está relacionada com as mudanças na concepção e 

promoção de produtos.  

Schumpeter (1997) destaca que se uma organização elevar o seu padrão de 

novas mudanças em relação ao desenvolvimento econômico e a inovação é possível 

restabelecer uma reorganização nas atividades com o intuito de definir o crescimento 

econômico. De acordo com Schumpeter (1997), ele definiu em cinco etapas básicas os 

aspectos seguintes: 

1. Novos produtos: introdução de um novo produto em que os consumidores 

ainda não estiverem familiarizados ou de uma nova qualidade.  
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2. Novos métodos de produção: introdução de um novo método de produção, 

um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio, e pode 

consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 

3. Novas fontes de matéria-prima: conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato 

de que essa fonte já existia ou teve que ser criada.  

4. Exploração de Novos Mercados: abertura de um novo mercado, ou seja, de 

um mercado em que no ramo particular de transformação em questão não tenha sido 

atingido ainda.  

5. Novas formas de organização de empresas: estabelecimento de uma nova 

organização de qualquer ramo, como a criação de uma posição de monopólio ou a 

fragmentação de uma posição de monopólio. 

Assim, de acordo com os tipos de inovações de Schumpeter (1997), 

estabelecemos um parâmetro entre as novas combinações de recursos pressupostos a fim 

de garantir que resultam em novos produtos, novos mercados e novas maneiras de 

comercialização.  

Conforme Schumpeter (1997, P. 134): 

A inovação é arriscada, impossível para a maioria dos produtores. Mas se alguém 
estabelece um negócio relacionado com essa fonte de fornecimento, e tudo vai bem, 
então pode produzir uma unidade de produto de modo mais barato, ao passo que 
de início os preços vigentes continuam substancialmente a existir. Então tem um 
lucro.  

O autor destaca que a relação entre produtos/serviços, inovação e 

desenvolvimento econômico é a base fundamental para a mudança organizacional, onde 

os parâmetros definidos elevam a variação da demanda positiva do mercado consumidor 

na busca de algo novo.  

Com o equilíbrio de todas as etapas como produtos e serviços, a empresa de 

micro e pequeno porte começa a ganhar o seu tão esperado lucro, podendo assim ficar 

ativa no mercado e continuar com o seu crescimento econômico buscando sempre inovar 

em seu produto oferecido ao cliente, mostrando para ele que estará preocupada em trazer 

coisas novas, saindo totalmente de um padrão em que o consumidor não se tem várias 

alternativas de produto, pois as empresas acabam padronizando o que é ofertado, assim, 

aquelas que buscam inovação alcançam mais rápido o sucesso. A consequência para o 
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sucesso da empresa vem com o papel do empresário, que é o responsável para a evolução 

dentro do seu negócio. 

Segundo Martins e Guindani (2013, P. 6): 

As organizações estão inseridas em um contexto socioeconômico muito mutável. 
Por isso procuram adotar estratégias adequadas que lhes proporcionem 
competitividade dentro desse cenário. Assim para enfrentar os desafios atuais as 
empresas desenvolvem as chamadas estratégias competitivas colaborativas e 
cooperativas. 

Assim aquele que conseguir revolucionar dentro de sua micro ou pequena 

empresa, seja no produto, canal, distribuição entre outros, acaba adquirindo uma vantagem 

a mais de seus concorrentes, principalmente com aqueles que já alcançaram grandes 

negócios, pois quando se tem um diferencial no mercado, a empresa pode acabar 

conquistando novas pessoas que ainda não foram afetadas pelo desejo de consumir o seu 

produto, resultando então no aumento da oferta, demanda, e lucro da empresa, e por 

consequência também, resulta no bem estar do pessoal do empresário. 

Para Schumpeter (1934, p. 93): 

Antes de tudo há o sonho e a vontade de fundar um reino próprio, geralmente, 
embora não necessariamente, também uma dinastia. (...) Então há vontade de 
conquistar: o impulso para lutar, para provar a si mesmo ser superior aos demais, 
para ter o sucesso, não tanto os frutos do sucesso, mas o sucesso em si. (...) 
Finalmente há a alegria de criar, de realizar as coisas, ou simplesmente de exercitar 
sua energia e engenhosidade. 

Com isto o empresário pode realizar todos os seus sonhos e desfrutar das 

suas conquistas, pois ele não trabalha somente com aquele pensamento de gerar lucro, 

mas com aquilo que sempre idealizou para a sua vida. Portanto saber utilizar ferramentas 

essenciais para inovação do negócio, acaba com que ele mostre que está com o 

pensamento na participação do cliente com o seu produto, e que saber usar os canais de 

comunicação para ter feedback torna-se um diferencial no mercado e é mais que 

necessário, mostrando que a empresa se preocupa com o seu consumidor, que ela deseja 

satisfazer ao máximo os gostos das pessoas, portanto.  

O empresário que souber utilizar esses recursos de comunicação, seja 

principalmente a internet pois hoje ela acaba localizando todas as necessidades dos 

clientes, ele acaba sendo um empresário diferente dos demais, ocasionando fidelidade de 

seu publicando e sempre querendo expandir os seus produtos para os demais e assim fazer 
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mais do que sobreviver no mercado, saber dar valor ao seu esforço e ao seu trabalho e ser 

reconhecido pela sociedade. 

Com base na teoria de Schumpeter, a adoção de inovação nos 

produtos/serviços de pequenas organizações vem de acordo com o desenvolvimento 

econômico e suas mudanças, ou seja, a empresa tem que estar preparada para o ambiente 

interno e externo onde ela se localiza, pois não é um processo fixo, e sim algo mutável. 

Para ele a empresa segue vários caminhos sobre a inovação, como uma delas, o foco nas 

suas tecnologias para aumentar o lucro, ou outro caminha sobre o processo produtivo que 

visa conquistar a vantagem competitiva dos seus concorrentes. 

Segundo Kotler (2000, p.380) 

Há oito etapas envolvidas no processo de desenvolvimento de novos produtos: 
geração de ideias, seleção de ideias, desenvolvimento e teste de conceito, 
desenvolvimento da estratégia de marketing, analise do negócio, desenvolvimento 
do produto, teste de mercado e comercialização. O objetivo de cada etapa é 
determinar se a ideia deve ser abandonada ou se deve prosseguir para a etapa 
seguinte. 

Através dessa teoria e mediante a teoria de Schumpeter, as empresas de 

pequenos portes têm que tratar a inovação como um corpo orgânico do capitalismo, não 

somente analisando de forma isolada, pois não agregam em nada nas conclusões em forma 

geral.  

Porém para ele as empresas de grandes portes possuem mais facilidade para 

inovação, pois quanto maior a empresa, maior será a competição existente, todavia, as 

empresas de pequenos portes se souberem aproveitar as oportunidades, o ambiente, 

recursos, parcerias entre outros, tendem a conquistar a inovação dentro delas. E dentro 

dessas empresas é responsabilidade do empreendedor agir de forma a entender as 

necessidades do consumidor e aplicar os desejos adquiridos através de pesquisas, em 

seus produtos, assim inovando os mesmos. 

Conforme Schumpeter (1982, P. 9), contudo, o produtor que, via de regra, 

inicia a mudança econômica, e os consumidores, se necessário, são por ele ‘educados’; 

eles são, por assim dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de 

alguma forma daquelas que têm o hábito de consumir. 

As organizações buscam a inovação como um diferencial competitivo de suas 

atividades. De forma geral, um dos aspetos essenciais à inovação é a criação de novos 

conhecimentos, os quais devem ser gerenciados estrategicamente, principalmente nas 
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empresas de pequenos portes que lutam para se destacar no mercado, dado que estas 

organizações possuem foco em inovação de tecnologias e em seus produtos/serviços para 

a diferenciação onde vivem. Com essa estruturação de conhecimento, a inovação ocorre 

dentro da organização e é adquirida á empresa de pequeno porte, com isto, acabam 

atingindo os seus objetivos e se destacando positivamente no mercado onde se habita.  

. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O artigo apresentado conta-se como um dos métodos a abordagem 

qualitativa, que visa de maneira mais livre e não contabilizada, sendo uma atividade básica 

de investigação da realidade com o objeto de estudo. Segundo Minayo (1995,  p.21-22):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

De acordo com Vergara (2000), a atual pesquisa está classificada como 

descritiva e explicativa. Descritiva, pois pretende abordar os principais assuntos e 

explicativa a partir da coleta de dados das empresas selecionadas. De acordo com a 

metodologia será por meio de pesquisa de campo para analisar as empresas, e bibliográfica 

para pesquisar os temas abordados. 

Posteriormente foi realizada uma pesquisa de campo, ou seja, uma entrevista 

com três gestores organizacionais, com o intuito de obter informações sobre o assunto 

abordado no artigo, a fim de atingir o objetivo. As entrevistas foram realizadas em empresa 

de pequeno porte. 

Assim, vamos situar os gestores como Entrevistado 1, Entrevistado 2, 

Entrevistado 3. O processo de pesquisa nesta etapa foi para coletar os dados e informações 

para proporcionar maior desenvolvimento e entendimento encontrado sobre inovação em 

PME’s. 

 

3.1 Análise de Dados 
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A técnica de coleta de dados constituíra de dados primários e secundários. 

Quanto aos dados primários serão realizadas entrevistas estruturadas. Para Malhotra 

(2004): “dados primários são aqueles coletados para fins diferentes do problema em pauta”.  

Estes são dados que tem como propósito atender as necessidades da 

pesquisa especificada. Portanto, a coleta desses dados tem como foco entrevista direta 

com os três líderes de cada empresa e indagando sobre a visão deles quanto à inovação 

schumpeteriana empregue nos seus produtos, serviços e processos. Já quanto ao método 

secundário, refere-se a informações já existentes ao objeto de estudo com isso formulando 

nova abordagem do tema.  

Segundo Mattar (1996, p. 48) “os dados secundários são aqueles que já foram 

coletados, ordenados e até analisados”. 

Como fonte de dados secundários, será levantada uma pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto pertinente. Portanto, adotaremos a Periódicos Capes, Scielo e Ebsco. 

Pode-se afirmar que, a análise de conteúdo significa a metodologia de 

interpretação. Um grupo de procedimentos de pesquisa das comunicações, que utiliza 

metodologias sistemáticas e objetivas de descrição do conteúdo dos esclarecimentos. 

Segundo Chizzotti (2006, p. 98):  

A descodificação de um documento pode utilizar-se de diferentes procedimentos 
para passar significado profundo das comunicações nele cifradas. A escolha do 
procedimento mais adequado depende do material a ser analisado, dos objetivos 
da pesquisa e da posição ideológica e social dos analisados. 

Diante do exposto, vale ressaltar que os processos de dados permitem 

identificar a informação, de modo que facilite a obtenção da análise do tema em questão, a 

fim de recorrer a diversos procedimentos. (Flores, 1994)  

Assim sendo, objetivo nesse trabalho, era apresentar de maneira clara, 

conceitos e aspectos importantes e discutir alguns de seus pontos centrais, onde será 

realizada uma separação por tema e descrição de passagens que remetam ao tema central 

da pesquisa. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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As entrevistas realizadas para este artigo foram executadas em três lojas de 

eletrodomésticos localizadas no shopping de Presidente Prudente, onde cada funcionário 

falou sobre o tema abordado e como se vê a criatividade em produtos. 

Para sistematizar as falas e resultar na interpretação a seguir, foi-se 

empregue o método de análise de conteúdo de Flores (1994), assim resultando no seguinte 

mapa mental: 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras.  

 

Para a criação deste mapa, utilizou-se da codificação das falas através da 

transcrição das entrevistas para assim definir trechos e interpretá-los no intuito de 

demonstrar de maneira resumida as falas e suas percepções quanto ao tema. 

As subcategorias geradas são elencadas às categorias principais, sendo a 

primeira categoria gestor que envolve os aspectos de percepção e barreira. Percepção 

envolve a maneira de como analisamos, organizamos e interpretamos a forma de como 

vemos o mundo e por fim as barreiras, que são identificadas como as principais causas do 

porque é difícil implantar a inovação nos produtos/serviços ofertados. 

INOVAÇÃO

SCHUMPETERIANA

GESTOR

PERCEPÇÃO 

BARREIRA

INOVAÇÃO

CONCEITO

APLICAÇÃO
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Já a categoria inovação envolve as seguintes subcategorias, sendo eles 

conceito e aplicação. A primeira envolve realizar levantamento de informações necessárias 

para implantar ferramentas, soluções, técnicas que ajudam na inovação dentro da empresa 

e principalmente foco nos produtos, resultando na subcategoria aplicação, onde os meios 

adquiridos são postos para o funcionamento dos mesmos. 

De acordo com o Entrevistado 1, “Inovação é você criar algo novo com 

objetivo de facilitar a vida do cliente”, assim a empresa busca sempre melhorias para o seu 

público alvo, alcançando a satisfação dos mesmos, e aumentando a fidelidade que aquele 

cliente tem com a empresa, pois ela vai suprir as necessidades que ele possui. 

Segundo o Entrevistado 1, as empresas tem mais facilidades em inovar em 

produtos já existentes, ou seja, trazer upgrades junto com a criatividade para que consiga 

atingir o objetivo de mostrar para o cliente o porquê ele precisa desse produto, por exemplo, 

os celulares, que já vem numa linha de produção, porém sempre com diferencial de seus 

anteriores, e com tecnologias mais avançadas. 

Assim é possível entender que realizar alterações em produtos já existentes, 

mostra-se como uma ferramenta de diferencial da empresa, onde ela vai realizar a ligação 

com o que falta em tal produto, e a necessidade que ele ainda tem que adquirir para suprir 

as buscas do consumidor. Em estudos realizados por Tabrizi e Walleigh (1997), 

mercadorias da nova geração, devem inspirar e apoiar uma nova linha inteira de produtos, 

pois dependem de um sucesso contínuo.  

Já para o Entrevistado 2, o que ajuda para inovação de um produto, é realizar 

uma pesquisa de quais pontos negativos tal produto possui, com isto, o empreendedor 

entenderá em quais aspectos deve mudar em seus produtos ou até mesmo criar outro para 

o mercado. Sendo importante para a empresa se destacar dos outros produtos oferecidos 

pelos concorrentes. 

Assim, é possível entender que realizando levantamento de dados sobre o 

porquê tal produto possui falhas, tende a ser melhorado para a próxima geração do mesmo 

ou até a criação de outro para a mesma função. De acordo com Zawislak (1995), a 

resolução dos problemas encontrados é responsabilidade do próprio agente de execução 

da atividade. 

Com base na pesquisa realizada com o Entrevistado 3, uma empresa que não 

inova em seus produtos e processos, não acompanha o crescimento das tecnologias, onde 
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tudo que buscamos é o diferencial que tampe as nossas necessidades. De acordo com o 

mesmo, “A empresa que está acostumada com o comodismo, está sujeita ao fracasso”, 

pois no mundo de hoje, onde todos estão conectados, é necessário que a empresa esteja 

ligada a inovações, criatividade e tecnologia. 

Segundo Kotler (1999), no mercado competitivo surgem ameaças porem 

surgem oportunidades com elas. Assim, sabendo-se aproveitar tais oportunidades, e as 

aplicando de forma correta em seus produtos, a inovação será a melhor defesa que a 

empresa usará para se destacar no mercado e de seus concorrentes. 

Em relação às pesquisas feitas nas organizações de pequeno porte, é 

possível notar que muitos gestores não possuem o conhecimento necessário sobre a 

inovação schumpeteriana. Os gestores por fim acreditam que a inovação é um porto forte 

para o crescimento da empresa, porém alguns não conhecem o processo e não dominam 

as ferramentas necessárias e isso faz com que tenham grande dificuldade para inovar. 

As organizações de pequeno porte entendem que o processo de destruição 

criadora definida por Schumpeter destaca a necessidade de reduzir custos e riscos para o 

desenvolvimento de tecnologias, onde o foco é à margem de lucro e estabilidade no 

mercado.  

Os entrevistados supõem que para implantar um produto/serviço inovador 

dentro do ambiente de organizacional é necessário todo um planejamento concreto, ou 

seja, eles sugerem que o planejamento deve ser feito em volta das opiniões dos clientes, 

onde eles devem falar com as pessoas, saber do que elas precisam o que seria inovador 

para elas, o que seria a solução de algo para o que está no mercado, o que falta, o que se 

pode mudar. De acordo com Moutella (2003), a satisfação pode ser medida através da 

percepção que o cliente teve, com a expectativa dele, sendo ela maior do que foi esperado, 

consequentemente vai gerar fidelidade do cliente, porem se ela for menor, terá problemas 

futuro com as próximas compras e perda de cliente. 

Assim as empresas não criam apenas um produto, e sim, algo que se faz 

necessário na vida do consumidor, e com isso gerar uma grande demanda de produtos 

lançados no mercado. Concluindo-se então, que a junção de pesquisas, ferramentas, entre 

outros meios, as empresas tendem-se as mudanças necessárias no mercado, e 

implantação da inovação por completa em seus produtos, alcançando assim os seus 

objetivos e a sua sobrevivência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi apresentar de maneira clara os possíveis 

entendimentos sobre o assunto inovação nas pequenas empresas de Presidente Prudente, 

bem como destacar a importância da mesma para o funcionamento da organização a fim 

de gerar um sistema econômico lucrativo e abrangente para as mesmas. O método 

abordado para o levantamento desse estudo foi estruturado em uma pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto, juntamente com uma pesquisa de campo para análise de entrevista nas 

pequenas empresas.  

O objetivo geral do estudo era de entender como os gestores organizacionais 

se posicionavam a respeito da inovação schumpeteriana, dessa forma foi possível constatar 

que os resultados foram negativos, pois os mesmos possuíam certa dúvida em relação ao 

assunto abordado. Para os Gestores a inovação é sim um fator muito importante para o 

desenvolvimento da organização, mas desconhecia o processo de destruição criadora 

citada pelo autor Joseph Schumpeter.  

Existem diversas teorias que procuram explicar como se desenvolve o 

processo da inovação nas Organizações. Apesar das empresas maiores obterem um maior 

recurso para investir em inovações constantemente, as pequenas empresas independentes 

do tamanho podem inovar, porém essa capacidade vai variar de acordo com os recursos 

utilizados e o tamanho do mercado em atuação.  

Primeiramente os gestores das organizações necessitam de um entendimento 

mais aprofundado em relação à inovação schumpeteriana, pois com esse fator é notável 

para que as PMEs possam se fortalecer e se posicionar diante de sua capacidade 

inovadora, onde se desenvolverá no mercado atual e melhorar sua competitividade. 

Um dos pontos fortes da pesquisa foi que todos os entrevistados mostraram 

que as lojas têm interesse e potencial de oferecer novos produtos agregados com a 

criatividade e novas tecnologias, porém é difícil a implementação de processos para 

conquistar essa mudança, pois se trata de um assunto que pode mudar todo um 

comportamento da empresa, em razão de, trabalhar com o novo, adquirir novos costumes. 

Ou seja, a inovação e a aplicação em toda as partes da empresa talvez seja algo difícil de 

coordenar, porém com o estudo e ferramentas necessárias para implantação, a empresa 

conseguirá inovar em seus produtos e processos, e conquistar seu diferencial. 
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Concluindo então, que as empresas que souberem buscar as necessidades 

que o cliente possui eliminar erros de seus produtos já existentes, e saber criar e implantar 

recursos para promover e trabalhar com a inovação em seus produtos, irão ter mais 

chances de sucesso, pois estão sempre buscando algo melhor em seus processos, e 

assim, caminhando junto com a criatividade, inovação e tecnologia, as mesmas alcançará 

vantagem competitiva, aumento no lucro, diminuição de custos, entre outras vantagens, e 

talvez o mais importante delas, manter cada vez mais forte o laço de consumidor com o 

vendedor. 
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RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo a realização de uma análise sobre a Logística Reversa. Assim, a 
pesquisa foi feita por meio de uma revisão de literatura a respeito dos trabalhos científicos e periódicos já 
publicados sobre o tema. Para tanto, foram analisados 87 artigos publicados entre os anos de 1970 e 2019, 
selecionados de três plataformas distintas, sendo elas, a SCIELO e SPELL, bem como, o portal de periódicos 
da ANAP. Os resultados demonstraram que a maioria das pesquisas foram feitas por meio de estudos 
empíricos, qualitativos e com fonte documental (dados secundários). Dentre as universidades com maior 
interesse nessa temática, está a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA/USP) e o periódico com mais publicações sobre o tema foi o “Periódico Eletrônico Fórum 
Ambiental da Alta Paulista”. 
 
Palavras-chave: Logística Reversa. Sustentabilidade. Gestão Ambiental. Meio Ambiente. Revisão 
bibliográfica. 
 
 
ABSTRACT 
The main objective of the present study was to conduct an analysis about Reverse Logistics. In this way, the 
research was done through a review of the literature on the scientific and periodical works that had already 
been done on the subject. For that,  87 articles  published within 1970 and 2019 were analyzed, they were 
selected from three different databases, which are, SCIELO e SPELL, as well as the ANAP journal portal. The 
results demonstrated that most of the researches were done through empirical, qualitative and documental 
studies (secondary data). Among the universities with the greatest interest in this subject , the Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade of the  University of  São Paulo (FEA/USP) was the one that stood 
out , furthermore the periodical with more publications on the subject was the “Periódico Eletrônico Fórum 
Ambiental da Alta Paulista”. 
 
Keywords: Reverse Logistics. Sustentability. Environmental management. Environment. Bibliographic 
Review. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

A logística reversa, estabelecida inicialmente na década de 70, é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social que consiste em um conjunto de ações, 

procedimentos e métodos utilizados para viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos 

do setor empresarial (ZIKMUND et al., 2005).  

Este instrumento tem por objetivo o atendimento das necessidades de recolhimento 

de materiais devido ao seu pós-consumo e sua pós-venda, visando o reaproveitamento dos 

resíduos para a própria empresa ou para qualquer outro ciclo produtivo que tenha uma 

destinação final adequada do material coletado (GINTER, 1978). 

O sistema de Logística Reversa (LR) foi proposto de acordo com a instituição da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 

2010, que passou a vigorar somente a partir do ano de 2014. É considerado, desde então, 

mais um mecanismo para o desenvolvimento sustentável do planeta, uma vez que ele 

possibilita a reutilização e a redução no consumo de matérias-primas. 

Entre os conceitos que este sistema introduz, o mais importante é a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, uma vez que a atribuição de limpeza e de 

manejo urbano dos resíduos será feita de maneira individual e de responsabilidade de todas 

as partes envolvidas, sejam consumidores, empresários, fabricantes ou comerciantes 

(BRAGA et al., 2009) 

Dada a importância da logística reversa para o contexto organizacional, 

consequentemente ambiental e social, uma vez que as ações empresariais impactam de 

forma significativa nos ambientes que as cercam. A pesquisa bibliográfica em questão, 

buscou identificar como as instituições de pesquisas (universidades) e de promoção do 

conhecimento (periódicos científicos) têm dedicado espaço e esforços para produção de 

conhecimento relacionado a Logística Reversa. 

Esse panorama representa toda problemática e o estudo se desenvolve a partir das 

seguintes questões: quais os principais métodos de estudos, abordagem e técnica de coleta 

de dados aplicados em estudos de logística reversa? Quais instituições têm desenvolvido 

estudos sobre logística reversa? Quais os principais periódicos que têm publicado estudos 

sobre logística reversa? 
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Assim, visando responder aos questionamentos propostos no parágrafo anterior, 

bem como, com intuito de fornecer à população acadêmica e social as respostas quanto à 

construção de conhecimento a respeito de logística reversa, surgiu a presente revisão 

bibliográfica. 

No que tange aos objetivos do presente trabalho, o objeto geral é fornecer subsídios 

bibliográficos para que se avalie a aplicação dos métodos e procedimentos do instrumento 

de logística reversa realizado por diferentes organizações nacionais, no que diz respeito a 

gestão de desenvolvimento econômico e social empresarial. Por sua vez, os objetivos 

específicos consistem em ampliar a visão teórica sobre a aplicabilidade e serventia da 

logística reversa nas sociedades empresárias nacionais, abordar os pontos relevantes 

sobre a implementação do modelo de logística reversa em diversos segmentos 

empresariais, bem como, apresentar a influência da logística reversa em questões 

ambientais e sustentáveis. 

Temas relacionados à logística reversa têm sido largamente abordados por atuais 

livros, artigos, periódicos e pesquisas científicas diversas, no que tange aos assuntos 

relacionados aos novos métodos de Logística Empresarial. Neste sentido, é oportuno 

trazer, neste momento, estudos científicos realizados a respeito do gerenciamento do fluxo 

logístico reverso, realizado, inversamente, do ponto de consumo do produto, até o ponto de 

origem deste. 

Ademais, o tema da presente revisão bibliográfica encontra respaldo na observância 

das questões ambientais e desenvolvimento sustentável das sociedades empresárias 

nacionais, sendo a tendência atual do mercado nacional. 

Além disso, viabilidade da presente pesquisa resta demonstrada pela clara tendência 

de a legislação ambiental brasileira caminhar no sentido de tornar as empresas 

responsáveis por todo o ciclo de vida de seus produtos (significando a responsabilidade 

legal pelo destino do produto, bem como, pelos impactos ambientais que estes causarão 

ao meio em que serão utilizados).  

Em via paralela, estão as questões relacionadas ao aumento da consciência 

ecológica dos consumidores dos mais diversos produtos, o que reflete diretamente na 

exigência por mercadorias ambientalmente sustentáveis, fazendo com que as empresas se 

readéquem e invistam em métodos, procedimentos e ações efetivas que reduzam ou 
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minimizem exponencialmente os impactos ambientais daquilo que é produzido e fornecido 

aos clientes. 

Além disso, as iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis 

retornos para as empresas, uma vez que economias empresárias que se valem da 

utilização de matéria prima sustentável (como, por exemplo, embalagens retornáveis) ou 

com reaproveitamento de materiais para a produção de novos produtos, trazem ganhos 

que estimulam novas iniciativas e fomentam os métodos propostos pela utilização da 

logística reversa nos mais diversos ramos e searas econômicas e empresariais nacionais. 

Por fim, a justificativa se baseia no fornecimento de informações cientificamente 

relevantes à acadêmicos, atuantes e interessados nos assuntos de desenvolvimento e 

economia sustentáveis em empresas nacionais 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A logística comum, no que diz respeito aos aspectos da distribuição direta, já se 

consolidou como agente importante para os mais diversos processos de fornecimento, 

armazenagem, estocagem, produção e distribuição de produtos até os consumidores e as 

próprias empresas. A logística é responsável, então, por planejar, implementar e gerenciar, 

de forma eficaz, o fluxo de matérias-primas, produtos e informações ao longo de toda a 

cadeia de produção e consumo, atuando como um subsistema logístico que trata do fluxo 

físico de produtos, embalagens ou até outros materiais, desde o ponto de consumo, até o 

local de origem (LAMBERTI, 1998). 

E, ao contrário do que pressupõe a lógica da logística direta, mencionada 

anteriormente, como o próprio nome diz, a logística reversa (LR) tem como objetivo fazer o 

caminho inverso na Cadeia de Suprimentos. Ou seja, o procedimento de LR pretende fazer 

com que os materiais inutilizados pelo mercado (embalagens e todo tipo de material não 

orgânico produzido pela empresa) retornem às suas origens, possibilitando sua 

reutilização, reciclagem ou descarte apropriado, reduzindo ao máximo as agressões ao 

meio ambiente (ABREU, et al., 2011).  

Fato é que o tema antes pouco debatido e explorado, ganhou notoriedade com a 

iminente escassez de matérias-primas, bem como, com as recentes abordagens sociais a 

respeito da preocupação com questões socioambientais. No mesmo sentido, as novidades 



 
 

366 
 

legislativas nessa área (legislação ambiental), a atuação dos órgãos de fiscalização e a 

preocupação com as perdas e danos por parte das empresas também funcionaram como 

fatores determinantes para o enfoque e aplicação dos métodos logísticos reversos nas 

organizações empresariais privadas. (SOARES, 2016). 

E sobre o debatido, Lambert e Stock (1981) conceituam didática e basicamente o 

procedimento de Logística Reversa como o produto seguindo na contração de uma rua de 

sentido único, pela qual a grande maioria dos embarques de produtos flui em uma única 

direção. E, continua explicando que é desta forma é que se percebe a logística reversa 

fazendo o sentido contrário da logística direta. 

Além dos autores mencionados anteriormente, agora, de forma mais abrangente, 

conceitua-se a Logística Reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera 

e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-

vendas e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais 

de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômica, 

ecológica, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 2003).  

Neste diapasão, a Logística Reversa é a responsável por viabilizar o retorno dos 

materiais e dos produtos, após sua venda (por erros de expedição, produtos defeituosos, 

sazonais ou com validade expirada) ou consumo (descarte após finalizada sua utilidade 

original), aos centros produtivos que, em outras palavras, significa atribuir aos materiais 

inutilizados pela venda e/ou consumo de um produto, úteis novamente para um novo 

mercado. 

Essa forma de reutilização dos materiais aparentemente inúteis após a venda ou o 

consumo dos produtos avançou rapidamente pelo mercado, em razão do advento da 

tecnologia e o largo acesso à informação, tornando alta a competitividade das empresas e 

o crescimento da consciência ecológica quanto às consequências provocadas pelo 

descarte indevido de produtos no meio ambiente (DORION, 2011). 

A legislação, a consciência ecológica dos consumidores e, sobretudo, a 

competitividade do mercado neste sentido, estão contribuindo para adoção de novos 

comportamentos por parte das organizações privadas, que, de modo geral, sinaliza para a 

valorização maior dos processos adequados de retorno dos produtos e materiais 

descartados, ao meio ambiente (DORION, 2011) 
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E, sobre o tema (ALIGLERI et al., 2009) explana que a preocupação com posturas 

socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis estará cada 

vez mais presentes entre os temas de gestão. E, é nesse sentido que a responsabilidade 

socioambiental pode ser percebida como um dos temas mais debatidos e propagados na 

gestão empresarial, tornando-se uma variável importante na estratégia competitiva das 

empresas. 

Portanto, percebe-se que vincular o nome empresarial à uma marca ética, social e 

ambientalmente responsável consiste, nos dias atuais, em um fato estratégico de 

competitividade, fazendo com que as organizações empresariais privadas “ecologicamente 

conscientes” ganhem papel de destaque e respeito no mercado em que estão inseridas. 

No que tange à Logística Reversa no Brasil, muitas instituições ainda encaram esse 

processo com grande dificuldade, uma vez que, tradicionalmente, os fabricantes não se 

sentiam responsáveis por seus produtos após a venda ou o consumo e implantação do 

sistema reverso representa, inicialmente, custos às organizações privadas (LEITE, 2012). 

A preocupação da logística com canais reversos (de remanufatura, reciclagem, 

reuso ou desmanche), portanto, é recente e só se consolidou por possuir grandes 

vantagens competitivas no ambiente consumista atual, conforme explanado nos parágrafos 

anteriores (LEITE, 2012). 

Á título de exemplo, especificamente na região do Oeste Paulista, mais precisamente 

na cidade de Presidente Prudente/SP, realizou-se uma pesquisa junto aos laboratórios 

clínicos da rede privada, acerca da gestão de resíduos sólidos, gerado naquelas 

dependências. Afirmou-se que, naquelas situações, a Logística Reversa se apresentou 

como ferramenta eficaz na contribuição positiva para a sustentabilidade das práticas 

ambientais e cooperou para o correto descarte final dos materiais utilizados (OLEGÁRIO, 

et al., 2015). 

Na ocasião da pesquisa, restou demonstrado que “os laboratórios geram números 

elevados de resíduos no processo da prestação de seu serviço”, concluindo que, se tais 

resíduos forem descartados de maneira inadequada, gerariam problemas ambientais 

(Idem, 2015).  

A crítica, nesse caso, é que a maioria dos laboratórios dessa região adotam as 

práticas de gestão de descartes (com a realização de algumas etapas consubstanciadas 

no manejo, segregação, identificação, classificação, acondicionamento, armazenamento 
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interno e externo), através de empresas terceirizadas para este fim específico apenas para 

o cumprimento da legislação estadual que impõe tal prática, sendo secundário a segurança 

ambiental e a consciência ecológica (OLEGÁRIO, et al., 2015). 

Contudo, importante mencionar que os procedimentos da Logística Reversa não 

permeiam apenas caminhos benéficos e vantajosos. Cita-se, neste sentido, problema com 

a quantidade de produtos que retorna (que, muitas vezes, é maior que o montante 

produzido pela indústria fabricante), o espaço que os produtos retornáveis ocupam e os 

gastos que seu armazenamento impõem, a imprecisão do custo total do fluxo reverso, os 

custos com transporte e armazenamento de produtos tóxicos, entre muitos outros 

embaraços que a prática reversa pressupõe (GIOVANNINI, et al., 2008). 

Mas, insta mencionar que, apesar das dificuldades, cada vez mais a logística reversa 

tem se tornado importante para as organizações empresariais (principalmente as de médio 

porte), uma vez que as mercadorias devolvidas oferecem oportunidade para a recuperação 

do valor do bem, bem como, potencializam economias de custo de produção das empresas.  

Por fim, para projetar um sistema de logística reversa no ambiente das organizações 

privadas, deve-se respeitar as mesmas etapas de qualquer projeto de logística, tais quais, 

a definição dos objetivos a serem atingidos, a definição do projeto de escopo, a sequência 

das atividades, o orçamento, o planejamento de recursos, o planejamento das etapas, o 

cronograma e o mapeamento dos riscos (BRAGA, et al, 2009). 

Ademais, o sucesso do projeto depende de como todo o processo de logística 

reversa foi elaborado. Alguns fatores críticos contribuem positivamente para o desempenho 

do sistema de logística reversa, tais como os bons controles de entrada, o tempo de ciclo 

reduzido, os processos padronizados e mapeados, os sistemas de informação, a rede 

logística planejada e as relações colaborativas (DAHER, et al., 2006). 

Deste modo, a conjuntura de um projeto de Logística Reversa eficiente, deve levar 

em consideração pontos de i) viabilidade (com a disponibilização de linhas de crédito 

específicas para procedimentos ligados ao meio ambiente e as possíveis parcerias e 

alianças com fornecedores e/ou fabricantes); ii) coleta em si (em relação à quantidade de 

produtos que retorna, a localização dos postos de recepção e a otimização dos fretes); iii) 

processamento (dos materiais coletados, automação do processo de separação dos 

materiais, nível de reciclagem esperado) e, por fim, iv) reutilização (o destino a ser dado 

aos materiais gerados no reprocessamento, a identificação do mercado consumidor e dos 
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canais de comercialização e a divisão de responsabilidades quanto ao destino), levando a 

crer que, se respeitado o procedimento de instalação, o compromisso com o bom 

desenvolver do sistema logístico reverso e o respeito à legislação ambiental, somente 

galgaram vantagens, as organizações privadas que optarem, fomentarem e se 

especializaram em Logística Reversa para seus procedimentos padrão (DAHER, et al, 

2006). 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Procedeu-se a uma revisão sistemática da literatura preexistente dos temas 

correlacionados à Logística Reversa em âmbito nacional, por meio de pesquisa bibliográfica 

de artigos publicados nas plataformas SCIELO e SPELL, bem como, em publicações 

contidas no portal de periódicos da ANAP, utilizando-se da palavra-chave “logística 

reversa”, com filtros de linguagem (português) e localidade (Brasil). 

Os critérios de inclusão, por sua vez, permitiram a utilização de obras publicadas em 

diferentes anos (de 1970 até 2019), ampliando o alcance de conceitos, origem e objetivos 

do procedimento de Logística Reversa nacional. 

Somando-se toda a base de dados encontrada, foram encontrados, a princípio, na 

plataforma SCIELO, o número de 51 (cinquenta e um) trabalhos sobre o tema de forma 

ampla, e, aplicando-se os padrões expostos acima (de filtros), selecionou-se o número de 

14 (quatorze) trabalhos sobre o assunto, especificamente. 

Sequentemente, na plataforma SPELL, foram encontrados genericamente o número 

de 70 (setenta) trabalhos sobre o tema de forma ampla, e, aplicando-se os padrões de filtro 

selecionados, selecionou-se o número de 56 (cinquenta e seis) trabalhos sobre o assunto, 

especificamente. 

Finalmente, no que tange à plataforma ANAP, foram encontrados genericamente o 

número de 17 (dezessete) trabalhos sobre o tema de forma ampla, e, aplicando-se os 

padrões de filtro selecionados, manteve-se o número anterior, por já se tratar de plataforma 

nacional.  

Logo, o total genérico de trabalhos encontrados virtualmente, nas plataformas 

supracitadas, perfez o montante de 138 (cento e trinta e oito) estudos, dos quais, 87 (oitenta 
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e sete) satisfaziam as exigências pelos quais foram filtrados e utilizados como fundamentos 

principais para o referencial teórico. 

Ao final, após a leitura dos pontos principais dos artigos admitidos, realizou-se a 

estruturação de uma revisão literária descritiva, objetiva e concisa sobre os principais 

pontos a respeito do tema, tal qual, o parecer dos autores que, anteriormente, já tratavam 

de tais situações, contribuindo, assim, efetivamente para com a comunidade científica, 

acadêmica, social e, principalmente, empresarial, que se interessar pelo assunto neste 

trabalho abordado. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira categoria de análise dos resultados trata dos métodos de estudos 

(empírico ou teórico), abordagem utilizada (qualitativa ou quantitativa) e a técnica de coleta 

de dados (por meio de documentos, entrevistas e survey) adotadas nos estudos sobre 

logística reversa.  

O Quadro 1 aponta a frequência dos métodos, da abordagem e da técnica adotadas 

nos estudos encontrados nas bases de dados aqui utilizadas. 

 

Quadro 1. Frequência dos métodos de estudos, abordagem e técnica de coleta de dados em estudos de 

logística reversa. 

Método de 

estudo 

N° % Abordagem N° % Técnica de coleta 

de dados 

N° % 

Empírico 68 78% Qualitativa 64 74% Documentos 35 40% 

Teórico 19 12% Quantitativa 23 26% Entrevistas 30 35% 

Survey 22 25% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Nota-se, portanto, que a maioria dos estudos de logística reversa analisados no 

presente trabalho, são estudos empíricos, qualitativos e realizados por meio de análise de 

documentos (dados secundários).  

Todavia, é importante mencionar que outra técnica de coleta de dados muito utilizada 

para pesquisas sobre essa temática é a entrevista, a qual permite que haja discussões mais 
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amplas e mais dinâmicas sobre o tema, possibilitando uma melhor abordagem e 

detalhamento dos pontos principais da pesquisa. 

Ademais, a abordagem qualitativa é a escolhida entre os pesquisadores, uma vez 

que a logística reversa é um tema considerado recente e que aos poucos vem conquistando 

espaço no meio acadêmico. 

Além disso, por meio da amostra foi possível identificar 56 instituições, dentre as 

quais se destaca a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA/USP), responsável por aproximadamente 7,55% dos 

estudos da amostra analisada. Em seguida, com a frequência de 6,60% está a Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), e logo após, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com 

5,66%. 

 

Quadro 2. Frequência das instituições que tem desenvolvido estudos da logística reversa. 

Instituição Freq. % Instituição Freq. % 

Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo 
(FEA/USP) 

8 7,55% 
Faculdade de Gestão e 
Negócios da Universidade 
Federal de Uberlândia 

1 0,94% 

UNESP 7 6,60% 
Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul 

1 0,94% 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

6 5,66% 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 

1 0,94% 

UNINOVE 5 4,72% UFC 1 0,94% 

FEI 5 4,72% Faculdade 2 de Julho 1 0,94% 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) 

5 4,72% Ulbra 1 0,94% 

UNOESTE 4 3,77% UNIJALES 1 0,94% 

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) 

4 3,77% FAESA 1 0,94% 

Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) 

3 2,83% UFRJ 1 0,94% 

UFMG 3 2,83% UNISC 1 0,94% 

Universidade Federal da Bahia 3 2,83% UFPR 1 0,94% 

FATEC 2 1,89% Universidade Nove de Julho 1 0,94% 

Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UAST/UFRPE) 

2 1,89% UFPI 1 0,94% 
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UFMS 2 1,89% 
Universidade Federal de 
Pelotas 

1 0,94% 

FAE 2 1,89% EUPA 1 0,94% 

UNISINOS 2 1,89% Universidade de Ceuma 1 0,94% 

UNOESC 2 1,89% Universidade Nove de Julho 1 0,94% 

EPUSP 2 1,89% UPE 1 0,94% 

FACCAT 2 1,89% UFGD 1 0,94% 

UNIVEM 1 0,94% 
Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná 

1 0,94% 

UNIFAI 1 0,94% 
Escola Superior de 
Administração e Gestão - 
ESAGS/STRONG 

1 0,94% 

Faculdade de administração, 
economia e contabilidade de 
Ribeirão preto (FEARP/USP) 

1 0,94% 
Universidade Federal de 
Sergipe 

1 0,94% 

Faculdade de Americana FAM 1 0,94% 
Universidade Federal do Rio 
Grande 

1 0,94% 

IPT 1 0,94% 
Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) 

1 0,94% 

Universidade Federal de Santa 
Maria - UFSM 

1 0,94% UniSantos 1 0,94% 

UFSCar 1 0,94% Escola de Administração 1 0,94% 

FGV 1 0,94% Universidade Estácio de Sá 1 0,94% 

Universidade de Brasília 1 0,94% FIR 1 0,94% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

 

Por fim, a última categoria (Quadro 3) de análise trata da identificação dos periódicos 

que têm tido interesse em publicar estudos que abordem a temática da logística reversa. 

 

Quadro 3. Frequência dos periódicos que têm publicado estudos de logística reversa. 

Periódico Freq. % Periódico Freq. % 

Periódico Eletrônico Fórum 
Ambiental da Alta Paulista 

11 12,79% Revista Economia & Gestão 1 1,16% 

Revista de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade 

6 6,98% 
Amazônia, Organizações e 
Sustentabilidade 

1 1,16% 

Revista de Administração de 
Empresas 

5 5,81% Reuna 1 1,16% 

Revista Nacional de 
Gerenciamento de Cidades 

5 5,81% 
Organizações Rurais & 
Agroindustriais 

1 1,16% 

Revista de Gestão Social e 
Ambiental 

5 5,81% 
Revista Ciências 
Administrativas 

1 1,16% 
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Engenharia Sanitária e Ambiental 4 4,65% 
Revista de Administração e 
Inovação 

1 1,16% 

Polímeros  3 3,49% Brazilian Business Review 1 1,16% 

RACE: Revista de Administração, 
Contabilidade e Economia 

3 3,49% 
Revista da Associação Médica 
Brasileira 

1 1,16% 

Revista Gestão & Planejamento 2 2,33% 
Revista de Gestão em 
Sistemas de Saúde 

1 1,16% 

Revista Alcance 2 2,33% 
Revista de Administração 
FACES Journal 

1 1,16% 

Reunir: Revista de Administração, 
Contabilidade e Sustentabilidade 

2 2,33% Desafio Online 1 1,16% 

Revista da Micro e Pequena 
Empresa 

2 2,33% 
Revista de Administração 
Hospitalar e Inovação em 
Saúde 

1 1,16% 

Revista Eletrônica de Ciência 
Administrativa 

2 2,33% Gestão & Regionalidade 1 1,16% 

Revista de Saúde Pública 2 2,33% Enfoque Reflexão Contábil 1 1,16% 

Revista Eletrônica Gestão & 
Sociedade 

2 2,33% 

Sinergia – Revista do Instituto 
de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis 
(ICEAC) 

1 1,16% 

Revista Organizações em Contexto 2 2,33% 
Revista Brasileira de 
Estratégia 

1 1,16% 

REAd. Revista Eletrônica de 
Administração 

2 2,33% 
Revista Eletrônica Gestão e 
Serviços 

1 1,16% 

Revista Científica ANAP Brasil 1 1,16% 
Perspectivas em Gestão & 
Conhecimento 

1 1,16% 

NAVUS - Revista de Gestão e 
Tecnologia 

1 1,16% Revista Pretexto 1 1,16% 

Revista Capital Científico 1 1,16% 
Revista de Administração da 
Unimep 

1 1,16% 

Revista Capital Científico - 
Eletrônica  

 
1 
 
 

 
1,16% 

 
 GESTÃO.Org - Revista 

Eletrônica de Gestão 
Organizacional 

1 1,16% Revista do Programa de Mestrado 
em Administração e 
Desenvolvimento Empresarial da 
Universidade Estácio de Sá 
(MADE/UNESA) 

1 1,16% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 

Pelo exposto, o resultado demonstra que se destaca entre os periódicos, o Periódico 

Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista, totalizando 11 publicações, seguido pela 

Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, com 06 publicações e ainda, pelas Revista 

de Administração de Empresas, Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades e Revista 

de Gestão Social e Ambiental, todas com 05 publicações cada. 
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Logística Reversa (também conhecida como logística inversa) é, genericamente, 

representada como a área da logística que visa a preservação ambiental, no que diz 

respeito ao reaproveitamento ou descarte apropriado de materiais já utilizados no processo 

produtivo, bem como, todas as operações relacionadas com a reutilização de produtos e 

materiais oriundos de processos industriais e/ou resultados de suas pós-vendas ou pós-

consumos.  

Atualmente, o tema representa uma nova área da logística empresarial, atuando no 

gerenciamento e operacionalização do retorno de tais materiais. A importância do assunto 

encontra respaldo legal na legislação ambiental vigente no Brasil e, também, no 

desenvolvimento da consciência ecológica por parte dos consumidores e das organizações 

privadas empresariais que, enxergam na Logística Reversa, um método de diferenciação 

de suas marcas, produtos e serviços. 

Com base nos resultados obtidos por meio desta revisão, foi possível observar que 

entre os anos de 1970 a 2019 aproximadamente de 87 estudos que tratam da logística 

reversa foram publicados nas bases de dados analisadas pelo presente trabalho.  

Os resultados demonstram que embora a logística ainda se encontre em suas 

primeiras fases de implementação no Brasil, é crescente o destaque que vêm recebendo a 

logística reversa, tanto no cenário nacional, quanto no cenário global. 

O levantamento de dados na abordagem deste trabalho, constatou também que a 

maior parte dos estudos observados na amostra possui caráter empírico, qualitativo e com 

fundamentação documental. 

No que diz respeito às instituições com maior interesse e envolvimento científico na 

temática logística reversa, destacam-se, nessa ordem, a Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), a Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Além disso, foi possível observar a grande gama de periódicos que se empenham 

na publicação de estudos com a temática logística reversa. A amostra analisada por esse 

trabalho demonstrou o destaque dos seguintes periódicos e revistas: Periódico Eletrônico 

Fórum Ambiental da Alta Paulista, Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Revista 
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de Administração de Empresas, Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades e, por fim, 

Revista de Gestão Social e Ambiental. 

Essa variedade de instituições e periódicos interessados em estudar de forma mais 

aprofundada a logística reversa só evidencia a tendência de conscientização do ser 

humano com o meio ambiente, uma vez que por meio da logística reversa, é possível tornar 

exponenciais as chances de um desenvolvimento sustentável nas instituições. 

Assim, por meio deste estudo, pôde-se notar que a questão ambiental deve fazer 

parte das ações organizacionais, de modo que a conscientização de proteção ao meio 

ambiente e a sustentabilidade estejam presentes em todas as fases de produção. 

Por derradeiro, mister se faz afirmar que os critérios utilizados para que fossem 

escolhidos e selecionados os 87 artigos e trabalhos que fundamentam os resultados deste 

estudo não devem ser considerados de forma absoluta, uma vez que há diversas 

possibilidades de resultados em cada plataforma de pesquisa. 

Deste modo, esta é uma das limitações da revisão bibliográfica e deste trabalho, 

assim, o leitor deve ter o conhecimento de que caso as palavras-chaves ou os filtros 

utilizados fossem outros, ou mesmo se fossem selecionadas publicações diversas, os 

resultados obtidos seriam distintos dos colhidos nessa pesquisa. 

Portanto, após a análise da literatura existente sobre o tema, sugere-se pesquisas 

que abordem aspectos específicos da logística reversa, como as suas práticas, a avaliação 

de sua performance para os diversos setores da economia, bem como, análise das 

vantagens e desvantagens em sua utilização e aplicação.  
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RESUMO 
Atualmente é possível observar diversos tipos de empresas, de diferentes tamanhos, o principal fator de 
diferenciação é o faturamento anual do negócio. Com isso, temos o microempreendedor individual, a 
microempresa, empresa de pequeno porte e empresas de médio e grande portes. As micro e pequenas 
empresas são responsáveis pela maior parte da geração de empregos do país, no entanto, não possuem 
tanto tempo de duração, fechando rapidamente. Justificando, o tema da pesquisa, que visou analisar esta 
questão, beneficiando com a informação os empresários das micros e pequenas empresas. O objetivo geral 
foi identificar por que o planejamento das micros e pequenas empresas em boa parte não é eficaz, 
ocasionando o fechamento da empresa com pouco tempo de negócio. Para isto, foi utilizada a abordagem 
qualitativa, com pesquisa exploratória, tendo como ferramenta de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, e 
com toda informação adquirida, utilizou a análise de conteúdo. Observou, através da pesquisa, a classificação 
das micros e pequenas empresas, a importância da boa administração e do planejamento para que as micros 
e pequenas empresas permaneçam com a atividade. 
 
Palavras-chave: Empresário. Microempresa. Pequena empresa. Planejamento. 
 
 
ABSTRACT  
Nowadays it is possible to observe several types of companies, of different sizes. The main factor of 
differentation is the anual business income. Thereby we have the individual microentrepreneur, the micro 
enterprise, small company and the normal one. Micro anda small enterprise are responsable for the most part 
ofthe employment generation in the country, however don´t have so long lasting, closing fast. Justifying the 
research topic, that aimed at analyzing this issue, benefiting with the information the businessmen of the micro 
and small companies. The general objective was to identify why  the micro-enterprise planning in good part is 
not effective causing the closure of the company with little business time. For this,it was used the qualitative 
approach with exploratory research having a tool of data collection the bibliographic research and with all 
information acquired, used content analysis. Observed through the research, the classification of the micro 
and small enterprises, the importance of good administration and the planning, so that the micro and small 
enterprises remain with the activity. 
 
Keywords: Businessman. Micro Enterprise. Small Business. Planning. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

As micros e pequenas empresas são responsáveis por grande parte da geração de 

empregos no Brasil, com isso, entender esse ambiente, embora não seja uma tarefa fácil, 

por sua diversidade, é essencial para quem tem interesse em negócios e empreendimento.  

Desta forma, quando a economia está em crescimento, as micros e pequenas empresas 

contratam mais que as médias e grandes empresas, quando a economia está em declínio, 

demoram mais tempo para demitir e, quando demitem, é menor que as médias e grandes 

empresas. 

           Através desse estudo, pode-se observar a grande importância desse tipo de 

empreendimento, pois, conseguem gerar o maior número de empregos com os direitos 

trabalhistas em dia, e quando está em período de crise é através das micros e pequenas 

empresas que o país consegue, na maior parte, fazer com que a economia se desenvolva, 

proporcionando o giro da economia. 

           Com isso, o empreendedor desse tipo de empresa (micro e pequena) precisa de 

certa forma, ter um grande conhecimento antes de entrar no ramo de atividade, analisando 

diversos aspectos, entre eles, o seu preparo em termos de gestão (perfil inovador, gestão 

de fluxo de caixa, de custos, conhecimento, habilidades e atitudes empreendedoras, nível 

de escolaridade, etc).  

Porém, um dos mais importantes, é ter um bom planejamento do negócio, pois, é 

através dele que irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre o ramo, os 

produtos e os serviços a serem oferecidos, bem como possíveis clientes, concorrentes, 

fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo 

assim para a identificação da viabilidade da ideia e gestão da empresa.  

          Esta pesquisa se justifica que apesar da grande quantidade de temas relacionados 

ao artigo escrito, verifica-se, ainda, que o assunto pode ser analisado de outra forma, pois, 

ainda existe grande dificuldade dos empresários em lidar com o tema. Este estudo é 

importante porque pode beneficiar muitos empresários, empreendedores da atualidade.  

 Diante do exposto a problemática da pesquisa foi: Quais as principais dificuldades 

das micros e pequenas empresas se manterem no mercado?  
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Acredita-se que a duração das micros e pequenas empresas estão unidas, na maior 

parte, a falta de conhecimento dos empresários, o alto custo, a falta de planejamento, a 

burocracia para abrir as empresas e a falta de incentivo.  

O objetivo geral foi identificar por que os empresários não aplicam corretamente as 

técnicas do planejamento e por que as micros e pequenas empresas fecham com pouco 

tempo de negócio. E os objetivos específicos foram: identificar a classificação de micro e 

pequenas empresas; analisar a importância da administração e do planejamento nas 

empresas; e identificar os motivos do encerramento das atividades das micro e pequenas 

empresas. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Existem vários aspectos para caracterizar as micros e pequenas empresas, entre os 

mais importantes estão o número de empregados e o faturamento. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003), há uma variedade de critérios 

para a definição do segmento das micro e pequenas empresas, devido às finalidades e 

objetivos das instituições serem distintas. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2017) descreve a microempresa e a empresa de pequeno porte dessa 

forma:  

Microempresa (ME) empreendimento que tem receita bruta anual inferior ou igual a 

R$ 360 mil. Para formalização é necessário optar entre uma das formas de tributação 

(Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido) e realizar o registro em uma Junta 

Comercial. Nessa modalidade não há restrições para o desempenho de serviços, no 

entanto, é importante ter o controle do faturamento a partir do registro correto do fluxo de 

caixa (que deve ser realizado em toda empresa). 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) negócios com limite de faturamento anual de R$ 

4,8 milhões podem ser enquadrados como EPP. Da mesma forma que a ME, o titular de 

uma Empresa de Pequeno Porte deve formalizar o negócio em uma Junta Comercial, 

optando por um dos regimes tributários (Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido). 

          Esse tipo de empresa (empreendimento) tem grande importância para a economia, 

pois, tem a maior quantidade de empresas desse porte no país. De acordo com a Relação 

Anual de Informação Social (RAIS 2010 e 2015, apud SEBRAE, 2017), é através dessas 
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micros e pequenas empresas que proporcionam o maior número de empregados com 

carteira assinada. 

          Outro estudo de grande importância sobre o tema abordado, pelo SEBRAE, com 

base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),  no qual 

relata a seguinte informação: “as micros e pequenas empresas são as que mais contratam 

quando a economia cresce, demoram mais tempo a demitir na desaceleração da economia 

e são as que menos demitem na retração da economia.” (SEBRAE, 2017, p.10). 

A Lei Geral (2003), conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, foi criada pela Lei Complementar nº. 123/2006 para 

regulamentar tratamento favorecido, simplificado e diferenciado a esse setor, conforme 

disposto na Constituição Federal.  

  O seu objetivo é incentivar o desenvolvimento e a competitividade, como estratégia 

de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e 

fortalecimento da economia. Desta forma, a classificação das micros e pequenas empresas 

conforme a receita bruta anual é:  

• Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 

• Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. 

 De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 

2010), se classifica as empresas da seguinte forma: 

• Microempresa, as que auferem receita operacional bruta anual menor ou igual 

a R$ 2,4 milhões; 

• Pequena Empresa, as que auferem receita operacional bruta anual maior que 

R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões;  

• Média Empresa, as que auferem receita operacional bruta anual maior que R$ 

16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões;  

• Média – Grande Empresa, as que auferem receita operacional bruta anual 

maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões;  

• Grande Empresa, as que auferem receita operacional bruta anual maior que 

R$ 300 milhões. 
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Segundo o SEBRAE (2014), se utiliza o número de pessoas ocupadas como critério 

de classificação do porte das empresas:  

• Microempresa até 9 pessoas ocupadas para serviços e comércio até 19 

pessoas ocupadas para a indústria;  

• Pequena Empresa de 10 a 49 pessoas ocupadas para serviços e comércio de 

20 a 99 pessoas ocupadas para indústria; 

• Média Empresa de 50 a 99 pessoas ocupadas para serviços e comércio de 

100 a 499 pessoas ocupadas para indústria;  

• Grande Empresa acima de 100 pessoas ocupadas para serviços e comércio 

acima de 500 pessoas ocupadas para indústria. 

 

Neste contexto, observa que no Brasil, a participação dos micros e pequenos 

negócios é de muita importância para a geração de novas oportunidades de trabalho, pois, 

esse tipo empreendimento é responsável por boa parte do mercado de trabalho formal.  

De acordo com RAIS 2015, mostram que 99% (6.634.119) das empresas que 

declaram a RAIS são Micro e Pequenas Empresas, 1% (42.767) são empresas de médio 

porte e apenas 0% (23.942) são empresas de grande porte. Na comparação dos dados da 

RAIS entre 2010 e 2015 esta proporção não se alterou.  

Com base nos dados da RAIS 2015, verifica-se que, no Brasil, os Pequenos 

Negócios respondem por 99% das empresas e 54% dos empregados. Quando 

consideramos também as demais posições do mercado de trabalho, no setor privado 

estimativa do SEBRAE indica que a participação dos Pequenos Negócios, no setor privado 

da economia, chega a 70% dos postos de trabalho.  

            Através desses números, podemos observar a grande importância desses 

empreendimentos para a economia, conseguindo gerar novas oportunidades de empregos, 

pois, de certa forma possui maior número de empresas desse porte, flexibilidade e 

adaptação a mudança, representando a essência da iniciativa empresarial.  

A recuperação da economia, passa pelas micros e pequenas empresas, portanto, é 

preciso que o governo crie mecanismos que facilitem e incentivem os pequenos negócios. 

Porém, as micros e pequenas empresas por serem iniciadas para conter a necessidade do 

empreendedor, que em boa parte, não estão dando a importância necessária para o 
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planejamento, podendo assim ser menos estruturadas e formais, tornado uma 

característica desse tipo de empreendimento. 

Por isso, quando a economia não está indo bem, essas empresas é que vão ter 

maior dificuldades para continuar com as atividades, por não estarem totalmente 

estruturadas e planejadas para enfrentar uma crise econômica. Ou seja, as micros e 

pequenas empresas que acabam fechando, existe uma proporção maior de empresários 

que tinham pouca experiência, estavam desempregados antes de abrir o próprio 

empreendimento, abriram o negócio por necessidade e não por oportunidade, tiveram 

menos tempo para planejar ou nem fizeram o planejamento, não investiram na própria 

capacitação e mão de obra e que não inovaram para diferenciar serviços e produtos da 

concorrência.  

Por outro lado, a micros e pequenas empresas que continuaram o negócio e 

conseguiram permanecer com o empreendimento, fizeram tudo ao contrário, os 

empresários estavam empregados, abriram o negócio por oportunidade, dedicaram mais 

tempo para o planejamento, investiram na própria capacitação e inovaram para diferenciar 

o produto para diferenciar da concorrência e adquirir competitividade. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS EMPRESAS 

 

O planejamento e uma boa administração é de extrema importância nas empresas, 

visto que, isso pode ser o diferencial para o negócio, com grande importância para as micros 

e pequenas empresas, que estão em grande competição e se adaptando a mudanças 

constantemente. 

Para Kotler e Armstrong (2003, p. 33):  

O planejamento encoraja a administração a pensar sistematicamente no que está 
acontecendo e no que acontecerá. Ele força a empresa a definir melhor seus 
objetivos e políticas, leva a uma melhor coordenação de seus esforços e oferece 
padrões de desempenho mais claros para o controle. 
 

 Diante disso e considerando que o planejamento é de grande importância para as 

empresas continuarem com as atividades e buscarem a rentabilidade do negócio, as micros 

e pequenas empresas precisam ter o planejamento como o diferencial, o que vai auxiliar a 

chegar no objetivo. 
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 Para Drucker (1997, p. 47) “Quando a empresa traça objetivos e metas, e busca 

alcançá-los, ela tem claramente definido do porque ela existe, o que e como faz, e onde 

quer chegar”.  Muitos, acreditam que o planejamento é necessário apenas a empresas de 

grande porte, mas ao contrário do que se acreditam, planejar e ter metas é viável para todo 

tipo de empreendimento, pois, dificilmente uma organização vai ser competitiva e 

permanecer aberta se não houver o planejamento. 

 Desta forma, ter um bom planejamento estratégico tem uma grande importância para 

o futuro do negócio, porém, existem diversos outros aspectos que precisam ser analisados 

para que a empresa possa ter eficiência em suas atividades.  Esses outros aspectos estão 

relacionados diretamente com a permanência do empresário com o seu empreendimento, 

entre elas a falta de capital de giro, impostos/tributos elevados para abrir e manter a 

empresa, falta de cliente, concorrência, inadimplência, baixo lucro etc. Porém, não 

podemos atribuir ao fechamento das atividades de uma empresa apenas a um fator, e sim, 

a uma combinação de fatores 

A administração de empresas de maneira eficiente e eficaz é considerada de grande 

importância para que os empresários obtenham sucesso em seus empreendimentos. A 

base da administração de empresas parte do pressuposto de que se deve almejar um 

retorno satisfatório do investimento, otimizando os processos, maximizando os lucros e 

minimizando custos e riscos, de forma a alcançar as metas estipuladas.  

A administração tem uma série de características, entre elas, as principais estão em: 

atividades de planejamento, de organização, de direção e a atividade de controle. 

O planejamento consiste em definir objetivos para alcançar as metas, assim 

identificando as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O planejamento 

ocorre com base em muito estudo, muita pesquisa, antes de colocá-lo em prática.  

De acordo com, Chiavenato (2000, p.195):  

O Planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que 
serve de base para as demais funções. O Planejamento é a função administrativa 
que determina antecipadamente os objetivos que devem ser atingidos e como se 
deve fazer para alcançá-los. 

 

Organizar significa preparar os processos a fim de obter os resultados planejados. 

Segundo Chiavenato (2000, p. 202) organizar consiste em: 

Determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos 
planejados (especialização); 
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Agrupar as atividades em uma estrutura lógica (departamentalização);  
Designar as atividades às específicas posições e pessoas (cargos e tarefas).  
 

Na direção são necessárias decisões, para que os objetivos relacionados no 

planejamento continuem alinhados. 

Chiavenato (2000, p. 7) diz que:  

Definido o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer as coisas 
andarem e acontecerem. Este é o papel da direção (liderança): acionar e dinamizar 
a empresa. A direção (liderança) está relacionada com a ação, com o colocar-se em 
marcha, e tem muito a ver com as pessoas. Ela está relacionada diretamente com 
a atuação sobre os recursos humanos da empresa. 
 

E no controle é possível verificar todo o processo de planejar, de organizar e 

direcionar, percebendo claramente se o resultado foi o almejado. 

Chiavenato (2000, p. 205) fala que “a finalidade do controle é assegurar que os 

resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos 

objetivos previamente estabelecidos.” 

Entre essas características, o planejamento é de grande importância para alcançar 

o resultado esperado, é através dele que consegue determina com antecedência o que 

colocará em prática e a forma que vai ser realizado, utilizando os recursos necessários da 

empresa. Quanto mais se estuda o planejamento, mais chances terão de alcançar a 

eficiência empresarial. É importante também ter flexibilidade no momento de fazer 

mudanças, podendo ter outro planejamento, o planejamento B, para quando o principal tiver 

que ser alterado por mudanças decorridas do ambiente interno ou externo, o 

empreendimento tem outras alternativas.  

Estratégico: os meios utilizados para chegar as metas de logo prazo, portanto, as de 

grande importância para a empresa. Nesse tipo de planejamento, precisa analisar como 

está o negócio e como vai ser daqui a algum tempo, entre elas análise de produtos, a 

localização da empresa, o relacionamento com os clientes, fornecedores entre outros. 

Tático: o planejamento tático, os colaboradores da empresa precisam colocar em 

prática a estratégia da empresa. É um planejamento mais específico, geralmente as 

decisões precisam acontecer mais rápidas, decisão de médio prazo. 

Operacional: especificar os recursos que precisam estar disponível para cada 

produto, este planejamento está ligado a eficiência da empresa. No planejamento 

operacional, é quando é colocado em prática. 
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            Portanto, administrar, tem como objetivo estabelecer metas e através de seus 

colaboradores, conseguir alcançar o que foi planejado. Com isso, chegar a eficiência e 

eficácia do empreendimento. Para os micros e pequenos negócios o planejamento é 

fundamental, pois, através dele e com uma boa administração terá rentabilidade e 

alcançará os objetivos do empreendimento. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quando se pretende elaborar um trabalho científico, o método utilizado é importante 

para que o trabalho consiga ser aprovado, pois, é através da metodologia que, os leitores 

vão conseguir verificar o passo a passo do trabalho, consequentemente, como ele foi 

elaborado, auxiliando também, próximas pesquisas em relação ao tema. 

            O presente artigo conta com uma abordagem qualitativa, pois, “a pesquisa 

qualitativa responde de forma específica a uma exigência geral “ (CARDANO; MARIO, 

2017, p. 23). 

Optou-se por esse método porque permite fazer a pesquisa de forma mais 

interpretativa, com o objetivo de compreender de forma mais adequada o conceito. Através 

dessa abordagem será realizada uma pesquisa exploratória. “A pesquisa exploratória 

realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre seus 

elementos componentes. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível 

para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema.” (CERVO; 

BERVIAN e SILVA, 2007, p. 64)  

A pesquisa exploratória, permite uma proximidade do que é estudado, e de acordo 

com essa abordagem, utilizou como instrumento de coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica, que é de grande importância para o estudo, pois, tem-se um maior número de 

informações e conteúdo, adquiridos em livros, artigos e entrevista, com isso, a pesquisa 

ficou com informações precisas, de forma adequada. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em 
ambos os casos busca-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou 
cientificas do passado de determinado assunto ou problema. (CERVO; BERVIAN e 
SILVA, 2007, p. 71). 
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E com todas as informações e dados adquiridos, foi realizado uma análise de 

conteúdo, pois, “a análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de 

dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema” (Vergara, 

2005, p. 15), através desse método podendo analisar o que está por trás do conteúdo 

adquirido, para auxiliar e conseguir compreender os diferentes aspectos do tema 

pesquisado. Portanto, esses foram os métodos e planejamento utilizados para alcançar o 

objetivo do artigo, contribuindo com os pequenos empresários e com o planejamento 

adequado para a organização. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

De acordo com um estudo do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil 2018 

(SEBRAE e IBQP), que analisou os sonhos dos brasileiros, onde na quarta posição, ficou 

a vontade do brasileiro de ter o próprio negócio, com 33%, isso mostra o quanto o 

empreendedorismo é importante para o país.  

Confirmando isso, outro dado importante realizado por esse estudo é que, existem 

38% de empreendedores no Brasil, isso significa que muitos brasileiros possuem um 

empreendimento ou estão envolvidos com algum. Porém, a permanência desses negócios 

não é muito longa, ou seja, não possuem um plano de negócio adequado e 

consequentemente fecham com pouco tempo de duração 

Conforme um estudo do SEBRAE (2016), verifica-se que, entre as empresas que 

fecharam, há uma proporção maior de empresários que estavam desempregados antes de 

abrirem o negócio, que tinham pouca experiência no ramo, que abriram o negócio por 

necessidade e/ou exigência de cliente/fornecedor, que tiveram menos tempo para planejar 

o negócio, que não conseguiram negociar com fornecedores nem conseguiram 

empréstimos em bancos, que não aprimoravam seus produtos/serviços, que não investiam 

na qualificação da mão de obra, que inovavam menos, que não faziam o acompanhamento 

preciso de receitas e despesas, que não diversificavam seus produtos e que não investiam 

na sua própria capacitação em gestão empresarial.  

 Por outro lado, entre as empresas que continuavam em atividade, havia uma menor 

proporção de desempregados e uma maior proporção de empresários com maior 

experiência no ramo, que abriram o negócio porque identificaram uma oportunidade e/ou 
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que desejavam ter o próprio negócio, que tiveram mais tempo para planejar, que 

conseguiram negociar com fornecedores e obter empréstimos em bancos, que aprimoraram 

seus produtos/serviços, que investiam na qualificação da mão de obra, que inovavam mais, 

que faziam o acompanhamento preciso de receitas e despesas, que diversificavam seus 

produtos em relação ao mercado e que investiam na sua própria capacitação em gestão 

empresarial. 

            Com tudo isso, ainda existem diversos outros aspectos importantes que contribuem 

para o fechamento das micros e pequenas empresas, por exemplo: os encargos 

trabalhistas, as despesas para contratar, manter, treinar, dispensar, burocracia, os riscos 

de ações trabalhistas, complexibilidade na legislação trabalhista, entre outros aspectos.  

O que se pode notar é que, quando se decide abrir uma empresa, boa parte dos 

novos empreendedores não levantam informações importantes sobre o ramo de atividade 

que estão se inserindo, ou seja, não realizam um planejamento adequado antes de iniciar 

as atividades, e isso pode ser prejudicial para o futuro do empreendimento, pois, é através 

do planejamento que permite conhecer mais o ramo de atividade e que tende a aumentar 

o sucesso do empreendedor e consequentemente do empreendimento.  

De acordo com relato de Drucker e Chiavenato, o planejamento é a primeira função 

administrativa, e assim, sendo referência para as outras. Com um bom planejamento, as 

micros e pequenas empresas, conseguirão definir melhor os seus objetivos, e assim, darão 

importância para o que realmente precisa. É através do planejamento que também facilitará 

o controle das atividades, com o objetivo chegar ao sucesso e permanecer com a atividade.  

             Outro fator que contribui para o fechamento e está atrelado ao planejamento, é a 

capacitação do empreendedor na gestão empresarial. O conhecimento da gestão é de 

grande importância para a continuidade do empreendimento, conhecer sobre o 

gerenciamento das finanças, pessoas e uma visão ampla do ramo de atividade é de grande 

importância e auxiliará na elaboração do planejamento. Investir na capacitação da equipe, 

qualificando a mão de obra, também é um fator essencial. 

Porém, essa capacitação (educação) precisa ser incentivada por medidas 

governamentais e também da educação privada, ampliando programas de ensino de 

empreendedorismo desde os níveis mais básicos da educação (ensino primário) até os 

níveis elevados (pós graduação). Com esse incentivo, a procura pela qualificação poderá 

aumentar. 
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Por fim, a falta de gestão, pode levar o empreendedor ao fechamento rápido das 

atividades. Precisa ter um acompanhamento continuo das finanças, da equipe, diferenciar 

os produtos, pois, a alta competitividade contribui muito para isso e ter um diferencial pode 

significar a permanência com as atividades, portanto, o empreendedor precisa ter um perfil 

diferente, inovador. 

De certa forma, ter essas competências e habilidades parece ser bem lógico, quando 

se pretende abrir um novo empreendimento. Entretanto, na maioria das vezes, o novo 

empreendedor inicia as atividades por necessidade, por estar desempregado e precisando 

ganhar dinheiro, iniciando sem planejamento algum e não analisando as oportunidades 

adequadas para empreender. Isso faz com que o negócio, não tenha tanta perspectiva, 

podendo até dar certo, mas em boa parte não. O que percebemos é que, em boa parte dos 

negócios que conseguem se manter e alcançar o sucesso, o empreendedor observa uma 

oportunidade, estuda a ideia, planeja, para depois iniciar o empreendimento. 

Como é possível perceber, existem diversos aspectos que contribuem para o 

fechamento das empresas, e o empresário precisa estar atento a todas essas variáveis, 

isso pode significar a permanência das micros e pequenas empresas com as suas 

atividades, e a permanência delas gera oportunidades de trabalho e melhoria para a 

economia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo possibilitou entender a classificação das micros e pequenas empresas, a 

importância da boa administração e do planejamento. 

Para chegar à compreensão do tema, definiu-se dois objetivos específicos. O 

primeiro, o porquê os empresários não aplicam corretamente as técnicas do planejamento, 

que está ligado a necessidade de empreender, assim, não dando muita importância para o 

planejamento de forma adequada. Com esse fator importante, possibilitou alcançar o 

segundo objetivo, que era compreender os motivos que as micros e pequenas empresas 

fecham com pouco tempo de atividade. 

Com grande importância que as micro e pequenas empresas têm na geração de 

empregos e crescimento da economia brasileira, ainda enfrentam muitas dificuldades e 

acabam fechando por falta de planejamento. 



 
 

390 
 

Observou-se que além de não utilizar as técnicas de planejamento adequadas, os 

empreendedores precisam procurar se capacitar, adquirindo habilidades importantes para 

a gestão do empreendimento. Essas habilidades junto com um bom planejamento, auxiliará 

na estrutura de um plano de negócio de sucesso e consequentemente uma duração maior 

do empreendimento. 

Portanto, para que as micros e pequenas empresas consigam de certa forma 

permanecer com as atividades, girando e aquecendo a economia, precisa-se que o 

empreendedor esteja capacitado, possuindo habilidades de gestão empresarial. Outro 

conceito de grande importância, é planejar o novo empreendimento e o ramo de atividade 

que pretende trabalhar, para que assim, consiga obter sucesso na atividade.  

Finalmente, espera-se que esta pesquisa traga uma contribuição para os 

empresários e para novos estudos acadêmicos.  
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MOTIVAÇÃO: FATOR DE DESENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO NAS 
EMPRESAS 

 
MOTIVATION: FACTOR OF DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INNOVATION IN 

COMPANIES 
 

Diego Alves Bombonato 
Gabriel Bibiani Vieira Costa 

Joselene Lopes Alvim 
 
RESUMO 
Falar sobre a influência que a motivação em si traz para o âmbito organizacional é de suma importância para 
o funcionamento, crescimento e sucesso da mesma. Nesta pesquisa será explorado de forma especifica a 
real influência da motivação ligada aos aspectos inovadores da organização. Através das pesquisas efetuadas 
foi possível visualizar como uma pessoa motivada consegue alcançar melhores resultados, colaborando 
também com ideias inovadoras. A partir deste ponto foi possível observar quando há uma troca de recursos 
entre empresa e colaborador para que ambos consigam atingir seus objetivos e metas. Tudo isso só é possível 
quando as empresas investem em motivações extrínsecas para que despertem em seus colaboradores ideias 
inovadoras que permitirão com que as empresas atinjam diferenciais comerciais com relação ao seu mercado 
de atuação.  
 
Palavras-chave: motivação, inovação, inovação organizacional, motivação extrínseca. 
 
 
ABSTRACT 
Talking about the influence that the motivation in itself brings to the organizational scope is of paramount 
importance for the operation, growth and success of it. In this research will be explored in a specific way the 
real influence of the motivation linked to the innovative aspects of the organization. Through the research 
carried out it was possible to see how a motivated person can achieve better results, also collaborating with 
innovative ideas. From this point it was possible to observe when there is an exchange of resources between 
company and collaborator so that both can reach their goals and goals. All this is only possible when 
companies invest in extrinsic motivations so that they will awaken in their collaborators innovative ideas that 
will allow companies to reach commercial differentials in relation to their market of action. 
 
Keywords: motivation, innovation, organizational innovation, extrinsic motivation. 
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1) INTRODUÇÃO 

O tema central deste trabalho foi investigar a grande dificuldade das empresas 

para se manterem em constante inovação, trazendo à tona um dos principais fatores que, 

apesar de esquecido muitas vezes, é capaz de reverter este cenário que é investir em 

elementos motivacionais dentro da organização.  

A partir deste princípio observa-se que a aplicação de tais elementos 

motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores, o que faz com que a 

organização alcance seus objetivos de forma significativa mantendo-se em constante 

inovação, pois terá colaboradores satisfeitos e motivados a buscar tal feito de maneira 

continua. 

Quando uma empresa adota um modelo de gestão participativa, conciliando 

sua missão, visão e valores com seu principal ativo organizacional, que são as pessoas, 

ela consegue atribuir condições extrínsecas para influenciar sua equipe em um trabalho 

com mais comprometimento, buscando diferenciais e resultados mais competitivos. 

Guimarães (2009, p.46) expõe que a motivação extrínseca vem sendo 

referida:  

Como a motivação para trabalhar em resposta a algo externo a tarefa ou atividade, 
como a obtenção de recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, 
objetivando atender aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para 
demonstrar competências ou habilidades.  

 Nos dias atuais o quesito motivação ainda é pouco explorado pelas 

empresas, sendo o fator que pode gerar maior desempenho dos colaboradores. Segundo 

Bergamini e Coda (1997), as tentativas de esclarecimento para questões relacionadas a 

motivação deixam claro que as organizações ainda enxergam esse fator como um grande 

desafio a ser solucionado, tanto no mercado nacional como internacional. Dentre todas as 

ferramentas organizacionais, os ativos humanos são um dos principais e mesmo assim 

muitas vezes não são voltados a ele, atenção e cuidados necessários. Um colaborador 

motivado possui um nível de comprometimento maior pois entende que ele e a organização 

precisam caminhar juntos em busca de um futuro prospero para ambas as partes. 
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Uma boa e nova ideia, sendo bem estudada e explorada, poderá acarretar 

inúmeros benefícios, e isso é a alavanca para impulsionar um novo processo, produto ou 

serviço no mercado. Hoje são raras e quase inexistentes empresas que são únicas em seus 

segmentos, ou seja, que não possuem concorrência. Sabe-se que o mercado em si é um 

espaço livre para aqueles que queiram ingressar, mas sobreviver e se manter é algo que 

depende de variados fatores e inovar ao decorrer do tempo é primordial. 

                   No presente trabalho abordou-se a importância da organização em manter os 

colaboradores motivados, mostrando assim a influência que esse comportamento 

proporciona para um bom resultado da empresa em busca de inovações, onde a mesma 

possa se manter em êxito no mercado, valorizando e influenciando positivamente aqueles 

que fazem parte do processo.  

Afim de buscar respostas com tal pesquisa, o objetivo da mesma foi analisar a 

influência da motivação na relação empresa X colaborador, com a premissa de trazer 

benefícios para ambos os lados. Para isso, buscou-se, bibliograficamente, conceituar 

motivação com destaque para as organizações, assim como Bergamini (1997) ressalta, as 

empresas estão cada vez mais valorizando os recursos humanos, pois dessa forma pode 

conseguir o máximo de desempenho do colaborador. Nesta busca, também foi preciso 

realizar um levantamento teórico referente ao processo ao processo de motivação dentro 

das organizações, para enfim identificarmos os fatores motivacionais dentro do ambiente 

de trabalho, assim como realizado por Herzberg. 

Desse modo, a hipótese desta pesquisa partiu-se da premissa de que o 

colaborador motivado, seja ele por benefícios, salários, metas e objetivos, autonomia, 

qualidade de vida no trabalho, entre outros, promovem uma maior produtividade do 

colaborador e sinergia para a organização, em uma relação de reciprocidade. E para atingir 

os resultados esperados teve como objetivos específicos foi conceituar motivação com 

destaque para inovação dentro das empresas; realizar levantamento teórico sobre o 

processo de motivação dentro das organizações; identificar os fatores motivacionais dentro 

das organizações. 
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A motivação, quando fragmentada, torna-se motivo de ação, que se dá de 

forma intrínseca, e cada colaborador tem sua própria motivação, dentro da organização e 

individualmente, não se pode estimar a exata origem, ou data de surgimento da motivação. 

Boog e Boog (2012) relatam que nos tempos atuais, o homem não trabalha apenas pelo 

seu salário, por isso seria apenas uma das motivações para que o colaborador dê 

resultados.  

Para Bergamini (1977, p. 45): 

A motivação é como uma força propulsora que leva o indivíduo a satisfazer suas 
necessidades e desejos; uma energia interna, algo que vem de dentro do indivíduo, 
fazendo com que este se coloque em ação. A motivação no trabalho leva os 
recursos humanos, além de buscarem satisfações pessoais, a realizarem os 
objetivos da organização. 

A motivação é suscetível à mudanças uma vez que, varia conforme o tempo, 

idade, época, sexo, cultura, nível econômico e social. O que é bom hoje amanhã pode ter 

outro efeito, cada pessoa possui peculiaridades que determinam a diferença entre os 

indivíduos, e em cada um a motivação possui um efeito, um alcance.  

 Bergamini (1997) ainda afirma que dentro das organizações a motivação dos 

colaboradores surge como um impulso para que os objetivos de ambos sejam alcançados. 

Esta motivação envolve fatores emocionais, sociais e biológicos. Desta forma a satisfação 

do funcionário é maximizada por sentir suas necessidades básicas sendo atendidas. 

 Nas últimas décadas as organizações passaram a valorizar seu capital 

humano, e além deste fator, a valorização traz consigo benefícios que motivam e estimulam 

o retorno positivo do colaborador. De acordo com Oliveira (2010) este cuidado com os 

funcionários faz com que os colaboradores tratem melhor os clientes, dessa forma, o foco 

da organização passa a ser também no ambiente interno, com foco nos colaboradores e no 

bem estar dos mesmos. 

Há várias maneiras para se cativar os colaboradores, transmitindo aos 

mesmos que a organização não está ali apenas como uma retentora de lucros, mas sim 
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como uma aliada em um relacionamento onde ambos terão uma troca tanto de recursos 

como de necessidades supridas uns com os outros. Segundo Chiavenato (2014, p.239), 

“as pessoas trabalham nas organizações em função de certas expectativas e resultados. 

Elas estão dispostas a se dedicar ao trabalho e as metas e objetivos da organização desde 

que isso lhes traga algum retorno significativo”. 

Devido à defasagem das empresas no que diz respeito à motivação do 

colaborador, o intuito foi demonstrar que tais métodos de fato trazem benefícios à 

organização, de modo que isso implica significativamente na permanência da empresa no 

mercado que hoje só é possível se a mesma possuir uma ampla visão de futuro que está 

ligada diretamente a buscar meios inovadores sem ficar estagnada, parada no tempo.  

Quando se trabalha em um ambiente que  agrega bem-estar, onde o 

relacionamento entre as pessoas, independente das dificuldades, seja estabelecido de 

maneira satisfatória existindo orgulho em fazer parte da organização, há mais 

comprometimento das pessoas, pois isso gera satisfação no trabalho em grupo, além disso, 

existe conscientização do que a empresa precisa, evita a desmotivação, minimizando 

situações que poderiam prejudicar o desempenho operacional da organização.  

A inovação não parte apenas do conceito de produtos ou serviços dispostos 

no mercado. Aplicar um modelo inovador requer mudanças naqueles que fazem parte do 

processo, uma vez que os colaboradores precisam ter visão inovadora pois sem ela a 

mudança não poderá ocorrer de forma sistêmica. O processo passa a ser continuo e as 

pessoas envolvidas são peças fundamentais para que o espirito de inovação seja aplicado 

de maneira geral. Segundo Jonash e Somerlatte, (2001, p.2), “Para prosperar no meio de 

uma concorrência cada vez mais feroz, as empresas e seus dirigentes precisam reorganizar 

estratégias, processos, recursos – na verdade, a organização inteira [...]”. 

 Tratando-se de vantagens competitivas, as organizações passaram a investir 

em seu principal ativo, seus colaboradores, e para que todo seu potencial seja extraído é 

necessário que existam estímulos positivos por parte das organizações. Para Oliveira 

(2010) os comportamentos do ser humano e suas ações observadas no ambiente se tratam 

de uma resposta aos estímulos recebidos. 
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 Estes impulsos positivos levam o colaborador a atingir a ideal qualidade de 

vida no trabalho, segundo Chiavenato (2016, p. 57): 

a qualidade de vida no trabalho (QVT) representa o grau em que os membros da 

organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais por meio de 

suas experiências na organização. 

 Teoricamente, quando todas as necessidades do colaborador são atendias, o 

mesmo empregará todo seu potencial, respondendo com proatividade suas tarefas, sendo 

inovador e criativo, buscando sempre realizar suas atividades na organização da melhor 

maneira possível com os recursos que a mesma lhe oferece.   

   Portanto, as organizações se mantem competitivas quando o colaborador 

está alinhado com a empresa e seus objetivos, Oliveira (2010) relata que, com motivação 

e suprimento de suas necessidades, o potencial inovador de seus colaboradores a mantem 

viva no mercado.  

A medida que as empresas estão sempre em busca de resultados e o 

mercado está cada vez mais concorrido, as empresas precisam se atualizar continuamente 

como ciclo de inovação. Segundo Boog e Boog (2012) este papel dentro das organizações 

é dado ao líder ou gestor de cada equipe. É o líder quem deve conhecer os seus liderados, 

não apenas como colaborador, mas sim como indivíduo daquele grupo, assim os 

conhecendo como indivíduos pode-se estimular a motivação de cada um fazendo com que 

eles tenham um melhor desempenho. Dessa forma o líder tem possibilidade de alinhar os 

interesses do colaborador com os da organização, trazendo também o prazer de se 

trabalhar naquele local. 

Boog e Boog (2012) afirmam que o desempenho humano pode variar devido 

a fatores como as necessidades individuais, a cultura organizacional, o cargo em si, fatores 

de estresse e pressão por metas. Desse modo, o processo de motivação deve tornar 

dinâmico, em resposta a cada caminho percorrido pelo colaborador, pois a medida que ele 

conquista algo, aquela motivação se perdeu. 

Para que o líder consiga motivar os colaboradores, o trabalho em equipe é 

crucial pois, como afirma Werner, Godoy, Godoy, Bueno e Pereira (2018) é a união da 

equipe que fortalece a empresa, quando o líder mantém sua equipe unida, a tarefa de 
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estimula-los ou motiva-los torna-se tangível, e traz uma melhoria perceptível no local de 

trabalho. 

Segundo Pinchot (1994) após décadas de enfoque ilimitado, as organizações 

pedem que seus colaboradores considerem a organização como um todo, e que sejam 

inovadores, se preocupem com os clientes, trabalhem em equipe, e que tenham autonomia 

a determinar sua maneira de desempenhar suas atividades, ao invés de simplesmente 

seguir ordens. 

Porém, todo esse contexto é irrelevante se a cultura organizacional da 

empresa não condiz com esses preceitos, pois motivar deve estar inserido na cultura da 

empresa, no jeito de agir tanto da empresa como nos seus líderes/gestores, e isso deve 

ainda estar atrelado ao conjunto de valores dos do colaborador com o intuito de que o 

colaborador esteja interligado com a organização afim de que organização e colaborador 

alcancem seus objetivos, como afirmam Volpato e Cimbalista (2002). 

Segundo Machado e Bianchi (2008), motivação pode ser uma ferramenta 

muito lucrativa, afim de elevar os padrões de desempenho da organização. Em muitas 

empresas o fator motivacional ainda não recebe o devido valor, sendo que, ele está 

fortemente relacionado aos resultados da empresa, observa-se que em um momento de 

recessão da organização os colaboradores podem reagir de formas negativas como 

insegurança, descontentamento, etc. Para que a motivação se torne uma ferramenta 

benéfica, um dos itens de desenvolvimento deve ser a comunicação, sendo ela transmitida 

para todos os níveis da empresa tanto de forma descendente, como ascendente, é a partir 

da comunicação que os lideres transmitem as informações e objetivos da organização aos 

seus colaboradores, para que os mesmos possam gerar melhores resultados, além disso, 

por meio de comunicação interpessoal um líder tem mais poder de influência. 

Para Chiavenato (2002) a comunicação dentro das empresas, possui quatro 

vertentes, sendo elas, controle, que tem como objetivo controlar o comportamento dos 

colaboradores e delegar tarefas, motivação, pois é por meio da comunicação que se 

conhece melhor seu liderado e a melhor maneira de lidar com o mesmo, expressão 

emocional, onde cada colaborador expressa seus sentimentos, informação, que facilita 

decisões e auxilia nos processos. 
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Desse modo, é necessário que o líder tenha uma boa comunicação com seus 

liderados, essencialmente no que se refere a expressão emocional, pois o líder deve ter a 

capacidade de se colocar no lugar do colaborador, para assim compreende-lo. 

Então, explanando o líder como o motor de motivação da organização, e 

sabendo que motivação é algo intrínseco, cabe ao líder dar estímulos ao colaborador. De 

acordo com Boog e Boog (2012) a partir desses estímulos ele deve buscar cumprir os 

objetivos da empresa sem deixar de lado os objetivos do indivíduo. Através de programas 

de incentivos, bonificações, gratificações por metas, flexibilidade de horários e estar aberto 

a mudanças os colaboradores podem se sentir mais comprometidos com o trabalho. Com 

a realização de pesquisas de clima organizacional, pode-se obter uma percepção sobre o 

ambiente organizacional e a satisfação de trabalhar naquela empresa, quais os aspectos 

devem ser melhorados, em qual setor há dificuldades e desafios a serem superados. 

Bergamini (2018) informa que todos os cargos da empresa que necessitam 

lidar com pessoas, com foco em gestores, precisam possuir um mínimo de habilidade em 

ciências humanas, pois, seja ela de forma descendente ou ascendente, é preciso visualizar 

com nitidez qual a motivação do seu colaborador, do contrário, muitos trabalhos com pouco 

comprometimento irão aparecer, o que pode acarretar no não cumprimento das metas 

estipuladas pela empresa. Desse modo, um ponto importante quando o assunto é 

motivação, é sobre a credibilidade dos líderes. A medida que o líder tem tais característica 

fica mais fácil de segui-lo, visto que, o líder passa a transmitir maior credibilidade para sua 

equipe. Entretanto o colaborador pode vir a perder a vontade de participar daquela 

empresa, isso muitas vezes acontece por falta de habilidades e competências que o líder 

deve possuir. 

Alguns fatores são importantes quando trata-se o local de trabalho como algo 

que motiva o colaborador assim como Chiavenato (2002) retrata a teoria de Herzberg sobre 

os fatores higiênicos, que, por sua vez demonstram a importância do local de trabalho 

adequado, com a devida organização, a manutenção do local e os equipamentos corretos 

para realizar o trabalho, esses fatores são administrados pela empresa e independem do 

colaborador, então ao atingir os padrões dos fatores higiênicos o colaborador pode 

apresentar uma melhora em suas tarefas.  
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De acordo com Luiz, Bertoni e Machado (2019), nos dias atuais esses fatores 

higiênicos são considerados como: salários, benefícios sociais, políticas de supervisão, 

flexibilidade em horários, entre outros. Quando tais fatores estão em condições favoráveis 

são considerados apenas como satisfação do colaborador, algo que a empresa deve 

disponibilizar para os colaborados. Porém, no momento em que essas condições se 

encontram ausentes ou em más condições, tendem a deixar o colaborador descontente 

com o trabalho, por isso os fatores higiênicos são tornam-se fatores preventivos porque não 

estimulam a satisfação, apenas evitam a insatisfação da equipe.  

Tratando-se da teoria dos dois fatores, o fator da motivação, de acordo com 

Chiavenato (2007), é o fator que é também realizado pelo colaborador, pois o mesmo é 

relacionado a realização das tarefas e conteúdos do cargo, ou seja, quando o fator higiênico 

for cumprido, o fator motivacional entra em ação e seu dever é incentivar os colaboradores 

para realizar suas tarefas com excelência, buscar autorrealização e reconhecimento 

profissional, entretanto, muitos cargos realizarem trabalhos repetitivos ou mecanicistas, os 

colaboradores podem voltar a demonstrar, desanimo, desmotivação e apatia. Tendo em 

vista que a teoria dos dois fatores é de extrema importância para a motivação dentro das 

organizações. 

Com o estudo de Luiz, Bertoni e Machado (2019) mostraram que o trabalho 

de motivar os colaboradores deve ser realizado maneira continua, busca sempre a melhoria 

tanto da empresa, quanto do colaborador, para ambos caminharem paralelamente, de 

maneira a beneficiar os dois lados. 

Para Maslow a motivação é algo totalmente intrínseco, ou seja, algo interno 

do indivíduo, onde o próprio individuo pode apenas receber estímulos do ambiente externo. 

Chiavenato (2014) observa-se que Maslow definiu uma hierarquia das necessidades, e que 

o individuo pode apenas avançar para a próximo nível da pirâmide após realizar o fator que 

ele se encontra. Esses fatores são divididos em cinco níveis sendo eles, fatores fisiológicos, 

que incluem necessidades fisiológicas, como comer, beber, abrigo, etc; fatores de 

segurança, caracteriza proteção contra danos físicos e psicológico; fatores sociais, 

necessidade de se relacionar, ser aceito por um grupo; fatores de estima, como status e 

reconhecimento; fatores de autorrealização, uma realização pessoal, um sonho do 

indivíduo, assim representada na figura abaixo: 
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Chiavenato (2014) as organizações devem promover esses estímulos 

extrínsecos para que o que o colaborador possa encontrar sua motivação intrínseca. Esses 

estímulos devem ser de acordo com os objetivos que a organização quer alcançar. 

Portanto, motivar o colaborador para Maslow é uma tarefa árdua, dado que motivação vem 

de dentro do individuo e apenas pode-se estimular o colaborador. 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Afim de buscar resultados e chegar aos objetivos, a pesquisa será feita com 

abordagem qualitativa, pois, os resultados que busca-se alcançar, não podem ser 

traduzidos em números. Outro fator da escolha do método qualitativo, foi a oportunidade de 

ser um agente na pesquisa por meio do empirismo, interagir com a problemática, ademais, 

foram trabalhadas realidades sociais. Segundo Martin e Gaskell (2017) a quantificação 

provém da qualificação e/ou categorização da realidade social, o qual não se faz necessário 

distinguir o os fatos para, somente, a posteriori mensurarmos em dados estatísticos. 

Para obter maior proximidade com o objeto de pesquisa, sua principal 

característica, a utilização da pesquisa exploratória se faz necessário. A partir desse ponto, 

saliento o objeto com maior precisão, além de permitir a escolha das técnicas que melhor 

se aplicam ao objeto. Assim como afirma Piovesan e Temporini (1995 p. 321), “Em outras 

palavras, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo conhecer a 

variável de tal estudo como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere.”. 

Contudo, partindo desse meio para obter os fins com o melhor resultado possível. 
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Para embasar tal problemática, a fontes de dados é a pesquisa bibliográfica, 

que, visa restringir o leque de variáveis, direcionando para a resolução, pois, quanto mais 

especifico for, melhor resultado terá e, dessa forma, foi selecionado previamente alguns 

autores, como Bergamini, Oliveira, Chiavenato e Boog, “[...] a pesquisa bibliográfica implica 

em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de 

estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório.” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38). 

Para a análise de dados foram utilizadas três vertentes, assim como Gil (2002) relata, 

primeiramente, a escolha do material para a análise, onde é realizada a pré-seleção dos 

materiais. Após a primeira etapa vem a exploração do material que foi selecionado e por 

último é realizada a estruturação e interpretação do material escolhido. 

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi analisado no trabalho, a importância de motivar os colaboradores dentro das 

organizações, com a ênfase na inovação, que os colaboradores podem trazer para a 

empresa, em questões de maior desempenho de suas funções, proatividade e novidades 

para o trabalho, quando motivado. Dentre os resultados da pesquisa realizada a partir de 

bibliografia, foram obtidas algumas explanações, das quais são relevantemente 

importantes para o tema abordado, que podem contribuir para idealização de novas 

hipóteses no âmbito da motivação nas organizações. 

Segundo Chiavenato (2002) os recursos humanos norteiam a organização para 

atingir os objetivos e metas impostos, deve-se nutrir sempre os pilares da empresa para 

que ela possa aumentar sua parcela de mercado. Quando o colaborador é motivado, as 

chances de que ele tenha maior rendimento na empresa é maior, pois, ele se torna 

consideravelmente mais produtivo, gerando sinergia no trabalho em equipe. 

Nota-se que a motivação ainda é pouco utilizada no ambiente organizacional, porém 

tangível dentro das empresas, pois pode ser mensurado. Boog e Boog (2012) afirmam que 

o líder é o meio de se mensurar a motivação do colaborador, além disse, é o líder que tem 

o papel de estimular de forma extrínseca o colaborador afim de trazer maior desempenho 

e sinergia para a empresa. 
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Segundo Chiavenado (2014) as teorias de Maslow e Herzberg são atualmente 

empregadas e consolidadas. Sendo Maslow com a pirâmide das motivações, trazendo a 

ideia de motivação intrínseca e Herzberg com a teoria dos dois fatores ressaltando os 

estímulos externos ao indivíduo, unindo as teorias para encontrar a melhor maneira de lidar 

com cada indivíduo. 

Bergamini (1997) observou que cada indivíduo possui suas próprias características 

motivacionais, seus desejos e vontades. A forma como esses desejos serão atendidos que 

são determinantes para os níveis de satisfação de cada colaborador. Contudo, as empresas 

podem criar diferentes planos para que as motivações de seus funcionários surjam e assim 

retirar os melhores resultados. 

O fator motivacional necessita de constantes estímulos, como um ciclo que deve ser 

sempre renovado, de forma que o colaborador tenha sempre estímulos para continuar 

obtendo grandes resultados. Oliveira (2010) afirma que com a equipe motivada a empresa 

ganha maior desempenho tanto internamente como externamente, gerando um ambiente 

de trabalho positivo, possibilitando o crescimento pessoal do individuo e da organização.  

Dessa forma, pode-se afirmar que a relação colaborador X organização torna-se 

mais benéfica quando o colaborador sente-se motivado, proporcionando melhoria em seu 

desempenho e trazendo novas ideias para que a organização possa continuar crescendo, 

todavia, permitindo que o indivíduo também evolua social e profissionalmente. 
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O CÂMBIO E A INFLUÊNCIA NO MERCADO DE ELETRÔNICOS NO BRASIL 
 
THE EXCHANGE AND THE INFLUENCE ON THE ELECTRONICS MARKET IN BRAZIL 
 

Ana Claudia De Moraes Scomparin 
André Luiz Marra Tassi 

Alexandre Godinho Bertoncello 
 
RESUMO 
Produtos eletrônicos fazem parte de uma cadeia global de suprimentos, desta forma os preços finais são 
influenciados fortemente pelo dólar. A forte volatilidade da moeda Norte Americana, pós crise brasileira de 
2015 colocou em dúvida nossa capacidade consumir produtos oblíquos globais. Esta pesquisa buscou 
identificar o impacto do dólar em três produtos onde o Brasil tem forte dependência externa para o consumo; 
smartphones; videogames; e smartwatches. Para verificar os impactos na importação destes produtos 
inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica sistêmica exploratória e após base teórica sólida uma análise 
quantitativa das importações, em valores, quantidades e do valor do câmbio, para tal análise foram feitas 
regressões lineares. Como resultado foi possível verificar que o dólar influência nas compras, mas não é 
determinante no comportamento do consumo, apesar de em linhas absolutas o comportamento foi padrão é 
possível verificar particularidades em cada produto individualmente.   
 
Palavras-chave: Importações. Exportação. Eletroeletrônicos. Dólar. 
 
 
ABSTRACT  
Electronic products are part of a global supply chain, thereby, final prices are heavily influenced by dollar. The 
strong volatility of the North American currency after the Brazilian crisis of 2015 has put doubt our ability to 
consume global oblique products. This research aimed to identify the impact of the dollar on three products 
where Brazil has a strong external dependence on consumption: smartphones, video games, and 
smartwatches. In order to verify the impacts on the importation of these products, an exploratory systemic 
bibliographic research was carried out and after a solid theoretical basis, a quantitative analysis of the imports 
of the goods in monetary amounts and quantities was made, correlating the exchange value. For this analysis 
were made linear regressions. As a result, it was possible to verify that the dollar has an influence on the 
purchases, but it is not determinant in consumer behavior, although, in absolute lines, the behavior was 
standard, respecting the theory of supply and demand, however, it was possible to verify particularities in each 
product individually. 
 
Keywords: Imports, exports, electronics, dollar. 
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1) INTRODUÇÃO 

O mercado de eletroeletrônicos vem crescendo nos últimos anos, conforme dados 

do site da ABINNE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) a produção do 

setor de eletroeletrônicos calculada pelo IBGE cresceu 6% entre 2016 e 2017, ao mesmo 

tempo, o investimento da indústria cresceu 5%, atingindo o valor de R$ 2,5 Bilhões no 

mesmo período. 

Destaca-se a venda de smartphones, que registraram cerca de 48 milhões de 

unidades, com expansão de 10% comparando os períodos de 2016 e 2017, acredita-se que 

este fato corrobora para um crescimento de 8% para a área de telecomunicações e 10% 

para a de informática. 

Em 2017 as importações de produtos elétricos e eletrônicos expandiram 16% na 

comparação com o período de 2016, atingindo US$ 29,6 bilhões, diferença de US$ 4.046 

milhões para 2016 (COMEXstat). 

Os dados indicam uma crescente demanda de eletroeletrônicos, e com o 

crescimento da demanda, o mercado aumenta a oferta e eleva as oportunidades e 

diferenciações, o que leva o consumidor a ter mais opções de compra, principalmente das 

áreas de informática e telecomunicações. 

Este movimento consolida-se com o aumento do acesso à internet, nela o leque de 

opções de compra para produtos eletroeletrônicos aumenta exponencialmente, não apenas 

no mercado nacional como também em sites internacionais, que permitem a importação de 

seus produtos sem ter de passar por terceiros. 

Porém, desde 2012 o dólar, que tradicionalmente é utilizada em operações de 

exportações, como afirma Info Money (2013), apesar de ser  a moeda emitida pelo Federal 

Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos) para a realização de pagamentos nos EUA, 

serve também como referência para a maioria das transações internacionais, desta forma,  

a cotação do dólar, influencia todo mercado mundial.  

Nos últimos anos o dólar vem aumentando significativamente seu valor perante ao 

real, que segundo Chagas (2017, p. 09) “A comparação de valor entre duas moedas, que 

no cenário nacional em regra diz respeito à relação real-dólar”. 
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A volatilidade do dólar ou seu fortalecimento excessivo traz grandes impactos para 

todos os sistemas econômicos mundiais, incluindo o Brasil assim fala Gaio e Miske (2016, 

p. 04): 

O papel do dólar na economia mundial é proeminente, a moeda americana é 
utilizada como reserva por quase dois terços dos bancos centrais internacionais. 
Essa posição como moeda de reserva significa que a maioria das commodities são 
precificadas e comercializadas em dólares americanos.   

 

Conforme afirmou Gaio e Miske (2016, p. 02) “O dólar tem um papel de extrema 

relevância no Sistema Cambial Internacional (SCI) e sua oscilação afeta valores de moeda 

no mundo todo, além de causar impactos em toda economia mundial”. 

Se por um lado, a valorização do dólar colabora com as exportações de outros países 

entre si e para os Estados Unidos, ao mesmo tempo inibe a importação de bens ou serviços 

provenientes da economia Norte Americana. (GONÇALEZ, 2012) 

Este paradigma, pode ser superado quando as vantagens competitivas de um 

determinado país não têm como base apenas os custos de produção e sim vantagens 

tecnológicas e a produção de bens oblíquos que superem a barreira dos preços. Assumindo 

a dificuldade de produção de bens tecnologicamente oblíquos no Brasil, esta pesquisa 

buscou identificar o impacto do câmbio na importação de bens eletroeletrônicos, em 

particular em três linhas de produtos os; smartphones; videogames; e smartwatches.     

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Devido à crise econômica no Brasil, desde 2014, os consumidores, com menos 

recursos financeiros, buscaram formas de economizar em um clássico movimento 

econômico, no entanto, outra força centrípeta parece modificar a compra de smartphones 

e seus gadgets, as vendas destes produtos continuaram aumentando no período, e buscou-

se identificar se o dólar modificou ao menos a cardápio de compra trocando os importados 

por produtos nacionais. 

O preço do dólar e de toda moeda estrangeira é medido em unidade ou frações da 

moeda nacional, chamada de taxa de câmbio que Ratti (2006, p.105) define o mercado 

cambial como, “um mercado onde são compradas e vendidas as moedas dos diversos 
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países”, e segundo Gonçalez (2012 p.151), “operações de câmbio são aquelas em que há 

troca da moeda de um país pela moeda de outro”.  

E que essas operações de câmbio têm como objetivo trocar moedas estrangeiras 

pela moeda nacional e vice-versa, a taxa de câmbio é um dos mais importantes preços da 

economia, sendo o seu nível fundamental para o processo de desenvolvimento econômico 

que de acordo com Toneto (2013, p. 3): 

A taxa de câmbio é um dos principais preços relativos da economia com influência 
direta no desempenho macroeconômico do país e na composição de sua estrutura 
produtiva. É uma variável extremamente complexa pois se relaciona tanto com o 
mercado de bens e serviços como com o mercado de ativos. 
 

A taxa de câmbio afeta diretamente e indiretamente as importações, alterando o valor 

do produto para o consumidor final como diz Pinto (2017, p.07) “[...] a taxa de câmbio afeta 

o nível de preços e por consequência também tem impacto na inflação, afeta o balanço de 

pagamentos, dívida externa, padrão de consumo da população, acesso a bens de capital 

entre outros”.  

Mas a taxa de cambio não afeta unicamente o mercado de eletrônicos no que tange 

as importações, ela também afeta a atratividade de produtos exportados conforme afirma 

Toneto (2013, p. 4) “[...] taxa de câmbio também influencia o comportamento dos preços, 

tanto em função dos custos dos produtos importados como pela maior atratividade para 

venda de produtos nacionais no exterior”. 

Ou seja, a taxa de câmbio afeta diretamente e indiretamente as importações de 

eletroeletrônicos e o mercado nacional gerando um impacto direto no poder de compra do 

consumidor conforme afirma Toneto (2013, p. 4) “A influência sobre o nível geral de preços 

e os produtos importados, gera importantes impactos redistributivos com influência direta 

no poder aquisitivo dos consumidores e nas margens de lucro das empresas”. 

Segundo Silva (2013, p. 22), “Uma das principais preocupações quando existem 

operações com o mercado externo é representada pelo risco cambial, o qual está 

relacionado a desafios e decisões que afetam o resultado da organização, pois é algo que 

está relacionada a todos os países”. 

Assim, “Diante desse cenário e em virtude das constantes mudanças na economia 

mundial, fez-se necessário que as organizações, as quais negociam seus produtos no 

mercado externo, estivessem atentas às mudanças que afetem o câmbio e as 

consequências em que estas tragam à sua atividade” (2013, p. 22). 
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Com a tecnologia evoluindo constantemente para nosso benefício, e natural que 

sejam desenvolvidos cada dia mais aparelhos que forneçam recursos de nosso agrado, e 

um dos recursos mais importantes é a informação, e sem esse recurso, o ser humano se 

sente deslocado socialmente assim como disse Borges e Joia (2013 p. 586) "Atualmente, 

estar conectado digitalmente é uma condição fundamental para se sentir inserido em um 

mundo cada vez mais interativo, onde a informação é uma importante moeda de poder e 

troca". 

Com isso, é criada uma necessidade de sempre estar atualizado de informações, e 

para isso é necessário bens que lhe forneçam a maior quantidade de informação no menor 

tempo possível, fazendo que o consumidor de mais prioridade para aparelhos que possam 

lhe conceder isso. O que explica "O crescimento da penetração dos smartphones e das 

redes sociais demonstra a importância da tecnologia e do conceito de conexão como forma 

de tradução da ideia de pertencimento do homem contemporâneo." (BORGES; JOIA; 2013 

p. 586). 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo foi elaborado pelo método quantitativo pois segundo Dalfovo, Lana e 

Silveira (2008, p.6), “tudo que pode ser mensurado em números, classificado e analisado 

utilizando-se de técnicas estatísticas”. 

A base do presente estudo é a pesquisa exploratória. O objetivo dessa pesquisa, 

segundo Gil (2002 p. 01), “é proporcionar maior familiaridade com o problema, aprimorar 

ideias e descobrir intuições”. Para esse trabalho foram analisados livros e artigos para que 

se pudesse observar como a literatura trata dos tópicos relevantes para essa pesquisa. 

Como ferramenta de coleta de dado utilizaremos da pesquisa bibliográfica 

sistemática, que conforme Conforto, Amaral e Silva (2011 p.02), “é uma eficiente forma de 

organizar e selecionar conteúdos de pesquisas que analisam significativas quantidades de 

informações”.  

Para elaboração da base teórica de dados foi utilizado o Portal da CAPES, onde 

foram realizadas as pesquisas com base nas palavras chaves do artigo que são: 

Importação, Exportação, Eletroeletrônicos e Dólar. Os 3 filtros foram; periodicidade, apenas 
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artigos publicados nos últimos 10 anos; idioma, apenas artigos escritos em português; com 

o filtro avançado foram selecionados os três mais relevantes segundo o portal. 

- Importação: Foi realizado a pesquisa no portal encontrando 1.841 resultados que 

falavam de importação, dentre esses, filtramos apenas os artigos e o resultado foi de 1.542, 

para colhermos dados mais atuais foi filtrado apenas os dos últimos 10 anos onde o 

resultado foi de 1.383 artigos e para melhoramos ainda mais o resultado dessa pesquisa 

filtrou apenas os artigos em português e também os mais relevantes no quesito de mais 

acessados no portal da Capes onde obtivemos o resultado de 629 artigos e foram 

selecionados os 3 mais relevantes. 

- Exportação: Foi realizado a pesquisa no portal encontrando 3.432 resultados que 

falavam de exportação dentre esses filtramos apenas os artigos e o resultado foi de 3.005, 

para colhermos dados mais atuais foi filtrado apenas os dos últimos 10 anos onde o 

resultado foi de 2.573 artigos e para melhoramos ainda mais o resultado dessa pesquisa 

filtrou apenas os artigos em português e também os mais relevantes no quesito de mais 

acessados no portal da Capes onde tivemos o resultado de 1.348 artigos foram 

selecionados os 3 mais relevantes. 

- Eletroeletrônicos: Foi realizado a pesquisa no portal encontrando 269 resultados 

que falavam de eletroeletrônicos dentre esses filtramos apenas os artigos e o resultado foi 

de 257, para colhermos dados mais atuais foi filtrado apenas os dos últimos 10 anos onde 

o resultado foi de 252 artigos e para melhoramos ainda mais o resultado dessa pesquisa 

filtrou apenas os artigos em português e também os mais relevantes no quesito de mais 

acessados no portal da Capes onde tivemos o resultado de 118 artigos foram selecionados 

os 3 mais relevantes. 

- Dólar: Foi realizado a pesquisa no portal encontrando 5.460 resultados que falavam 

de dólar dentre esses filtramos apenas os artigos e o resultado foi de 4.753, para colhermos 

dados mais atuais foi filtrado apenas os dos últimos 10 anos onde o resultado foi de 3.403 

artigos e para melhoramos ainda mais o resultado dessa pesquisa filtrou apenas os artigos 

em português e também os mais relevantes no quesito de mais acessados no portal da 

Capes onde tivemos o resultado de 536 artigos foram selecionados os 3 mais relevantes. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizado uma pesquisa documental, foi utilizado 

dados do governo referentes à balança comercial brasileira, registros a respeito do mercado 
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eletroeletrônicos, histórico da cotação do dólar oferecido pelo Banco Central do Brasil e 

outros documentos relevantes para a conclusão do trabalho. 

Para coleta de dados sobre o fluxo de importações dos eletroeletrônicos objetivos 

deste artigo foi utilizado como fonte de dados o site que é um site gratuito disponibilizado 

pelo governo para consultar estatísticas do comercio exterior COMEXSTAT. 

Dentro do site fomos até a opção “Exportação e Importação Geral”, onde 

introduzimos os filtros para os dados que necessários. Em “Tipo de operação” foi 

selecionado a opção “Importação”, em “Período” foi inserido o ano inicial de 2008 e o ano 

final 2018, com seleção de mês inicial de janeiro e mês final dezembro, habilita a opção de 

“Detalhar por mês”. 

Nos filtros foi selecionado a opção “NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul” com 

a opção “Cesta” ativa e sendo inserido a NCM dos objetivos específicos que foram retirados 

do site da Sefaz que são; Smartwatches 85176277 – Outros aparelhos emissores com 

receptor incorporado, digitais de frequência inferior a 15 GHz, Smartphones 85171231 – 

Terminais portáveis de telefonia celular e Videogames 95045000 – controles e maquinas 

de jogos de vídeos. 

Em valores foram selecionadas as caixas “Valor FOB (US$), Quilograma Liquido, 

Quantidade Estatística” e o tipo de ordenação de detalhamento, obtendo-se uma 

quantidade de 36 linhas. 

Para a coleta de dados do valor do dólar desde janeiro de 2008 a dezembro de 2018 

foi usado como fonte o site do Banco Central, dentro do site foi selecionada a opção 

“Cotações de fechamento de uma moeda em um período.” E nos parâmetros da pesquisa 

foi colocada à moeda como “DOLAR DOS EUA”, como o site não fornece um histórico 

superior ao de seis meses, teve de ser extraído o valor de cada semestre e agrupado em 

uma planilha de Excel. 

Feito isso para trabalharmos em um modelo mais sucinto, foi feito a média dos 

valores de cada mês através da fórmula do Excel, utilizando apenas a média mensal de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2018 para extrairmos os dados que iremos utilizar em nossa 

análise. 

Posteriormente foi feito em regressão pelo software Gretl correlacionando o valor 

médio da moeda Norte Americana como fator dependente, e o volume importado dos 
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produtos relacionados e seus respectivos valores monetários como fatores independentes, 

como segue a fórmula. 

𝒟𝜄 = ∝  +𝛽𝑋𝜄 + 𝜖𝜄 

 

Onde; 𝒟𝜄 é a variável dólar dependente. ∝ é a constante que representa a 

interceptação. 𝛽 representa a inclinação da variável explicativa. 𝑋𝜄 a variável explicativa 

independente e ϵι os fatores residuais e seus possíveis erros de medição.  

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O instrumento utilizado para a análise de dados é de análise de conteúdo, que, 

destaca a sua potencialidade para resolução dos estudos que principalmente buscam 

evidências de diversas situações que um determinado assunto atribui, pois, segundo 

Cardano (2011 p. 266) “a análise da documentação empírica obtida com o uso de uma ou 

mais técnicas de pesquisa qualitativa baseia-se em um conjunto de princípios comuns”  

Foi possível verificar que o dólar tem uma influência direta na importação dos 

produtos estudados, mas o comportamento do consumidor e as alternativas do mercado, 

seguramente tiveram outras influências. 

Nomenclatura dos dados foram analisados foram classificados como: 

V1 valor do câmbio; 

V2 smartphones e os valores monetários importados; 

V3 smartwatches e os valores monetários importados: 

V4 videogames e os valores monetários importados: 

V5 valores totais importados 

V6 smartphones e a quantidade importada; 

V7 smartwatches e a quantidade importada; 

V8 videogames e a quantidade importada: 

V9 quantidade total importada. 

No primeiro teste foi possível verificar que os valores importados de smartphones 

tem uma relação direta com o câmbio, mas a quantidade importada não, ou seja, mesmo 

com o aumento no valor dos produtos a demanda por estes não caiu, demonstrando que o 
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consumidor sente uma maior necessidade de consumir este produto fazendo com que ele 

o compre para sanar sua necessidade, mesmo que para isto ele tenha que desembolsar 

um valor maior. No quadro abaixo se lê V2 como smartphones e os valores monetários 

importados e V6 como smartphones e a quantidade importada. 

 

Quadro 1: Mostra a quantidade de smartphones importados no período pesquisado 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Por outro lado, os smartwatches apresentaram uma relação próxima entre valor 

importado e quantidade, mostrando que ainda parece ser um bem relativamente supérfluo 

para o público brasileiro, neste período, deve-se por conta de ser um produto relativamente 

novo no mercado e havendo poucas empresas que dominam o mercado o valor do produto 

é alto, sendo inacessível para grande parte da população brasileira. No quadro abaixo se 

lê V3 como smartwatches e os valores monetários importados e V7 smartwatches e a 

quantidade importada. 

Quadro 2: Quantidade de smartwatches importados no período pesquisado  
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Por fim os videogames não apresentaram nenhuma correlação entre câmbio e 

tamanho de mercado, indicando que deve ser realizada outra pesquisa para determinar a 

relação de consumo deste bem. Apesar do aumento do dólar não houve aumento dos 

valores importados, provavelmente pelas compras on-line e ao mesmo tempo o dólar 

subindo deveria diminuir a quantidade e ela foi a que mais aumentou entre os 3 produtos 

pesquisados. No quadro abaixo se lê V4 como videogames e os valores monetários 

importados e V8 como videogames e a quantidade importada. 

Quadro 3: Quantidade de videogames importados no período pesquisado 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 Na análise dos números absolutos é possível verificar uma relação entre valores 

importados e o valor do dólar, mas na quantidade não, pois nos smartphones com o 
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aumento do câmbio, houve alta nos valores dos produtos mas a demanda cresceu, nos 

smartwatch com o aumento do cambio, houve alto nos valores dos produtos e com isso a 

demanda caiu, já nos videogames com o aumento do câmbio não houve aumento nos 

valores dos produtos, portando houve um aumento na demanda. No quadro abaixo se lê 

V5 como valores totais importados e V9 como quantidade total importada. 

 

 

 

Quadro 4: Quantidade total de importação no período pesquisado 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como objetivo principal analisar como o câmbio influencia o valor de 

três eletroeletrônicos em especifico, smartphones, smartwatch e videogames e como isto 

influencia em sua importação. Utilizando material bibliográfico e dados coletados de sites 

oficiais foi realizada uma análise sistemática para obtenção dos valores. 

Diante dos resultados podemos concluir que o câmbio influencia nos valores destes 

produtos, mas não é o único fator determinante, o comportamento do consumidor deve ser 
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levado em conta em relação ao valor atribuído pelo consumidor em relação ao bem, pois 

os resultados de cada produto possuíram particularidades diferentes. 

Para os smartphones, o câmbio influenciou nos valores dos produtos, porém não 

interferiu na quantidade importadas deste produto, fazendo com que se entenda que o 

mesmo agrega um maior valor ao produto e busca este mesmo que os preços em geral 

subam. 

Em relação aos smartwatch, o câmbio influenciou nos valores dos produtos que 

tiveram uma queda nas importações, demonstrando uma reação padrão do consumidor 

para bens que os mesmos não veem como algo necessário, talvez este fato se deve por 

ser um produto com pouco tempo de mercado e valores altos. 

Para com os videogames o câmbio não influenciou nem nos valores dos produtos 

nem nas quantidades importadas, acredita-se que este fato ocorreu devido a compra diretas 

em sites estrangeiros, eliminando terceiros que aumentariam os valores destes produtos. 

O estudo apresenta contribuições para entusiastas que tem a pretensão de embarcar 

no ramo de comercialização de produtos eletroeletrônicos, de forma que os mesmos notem 

quais produtos o consumidor agrega um maior valor indiferente ao preço, e que nem 

sempre um aumento na moeda influencia na demanda dos produtos.  

Também contribui ao consumidor destes produtos demonstrando que se o valor da 

moeda sobe, não necessariamente ele irá pagar um preço maior, pois existem recursos 

como a eliminação de terceiros para a redução dos preços.  

O presente estudo abre portas para uma nova pesquisa sobre importações dos 

videogames, que mesmo com a alta do dólar tiveram uma queda de valor, devido a compras 

realizadas diretas em sites internacionais, eliminando a necessidade de intermediários.  
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LITERATURE 
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RESUMO  
O ceticismo está bastante presente no consumidor, é comum às pessoas não acreditarem em propagandas, 
imaginando que as empresas estão tentando manipulá-las para que efetuem a compra. Essa descrença 
impacta no comportamento do consumidor, devido a isso, muitos estudos já foram realizados a respeito, no 
entanto, falta uma pesquisa que sistematize os principais achados sobre o assunto no Brasil. Justificando a 
existência deste artigo, que visa sistematizar os estudos realizados na área nos últimos anos, auxiliando a 
quem pesquisa nessa área ou pretende iniciar os estudos sobre ceticismo no comportamento do consumidor. 
Tendo em vista que tem como objetivo contribuir com um panorama das pesquisas sobre ceticismo e 
comportamento do consumidor no país. Para isto foi determinado à abordagem qualitativa com revisão 
sistemática da literatura, onde foi coletado informações nos três principais eventos sobre gestão do país: 
SEMEAD (Seminários em Administração – FEA-USP), em que foi buscado na área de Marketing e 
Comportamento do Consumidor; EMA (Encontro de Marketing da ANPAD) e o EnANPAD (Encontro da 
ANPAD) em que foi buscado na área de Comportamento do Consumidor e Ceticismo, sendo que se utilizou 
da técnica de análise de conteúdo. Após a análise dos artigos foi possível concluir que o ceticismo vem sendo 
estudado, porém, com relação ao comportamento do consumidor, existem poucos estudos nos principais 
eventos de gestão brasileiros. 
 
Palavras-chave: Ceticismo. Marketing. Comportamento do Consumidor. 
 
 
ABSTRACT  
Skepticism is very present in the consumer, it is common for people not to believe in advertisements, imagining 
that companies are trying to manipulate them to make the purchase. This disbelief has an impact on consumer 
behavior, due to this, many studies have already been done about it, however, there is a lack of research that 
systematizes the main findings on the subject in Brazil. Justifying the existence of this article, which aims to 
systematize studies carried out in the area in recent years, assisting those who research in this area or intends 
to start studies on skepticism in consumer behavior. Considering that it aims to contribute with a panorama of 
the research on skepticism and consumer behavior in the country. For this purpose, a qualitative approach 
was adopted with a systematic review of the literature, where information was collected in the three main 
events on the country's management: SEMEAD (Seminars in Administration - FEA-USP), where it was 
searched in the area of Marketing and Consumer Behavior; EMA (Marketing Meeting of ANPAD) and 
EnANPAD (Meeting of ANPAD) in which it was searched in the area of Consumer Behavior and skepticism, 
using the technique of content analysis. After analyzing the articles, it was possible to conclude that skepticism 
has been studied, however, in relation to consumer behavior, there are few studies in the main Brazilian 
management events. 
 
Keywords: Skepticism; Marketing; Consumer behavior. 
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1) INTRODUÇÃO  

O ceticismo é um estado de dúvida, descrença e incredulidade, na qual a mente 

humana não atinge nenhuma certeza a respeito da verdade. Pode tanto ser um 

posicionamento de questionar aquilo que é considerado fato, quanto de examinar 

criticamente qualquer fato antes de tê-lo como verdadeiro. Neste sentido, “os céticos são 

aqueles que mostram, por meio de uma argumentação que lhes é peculiar, que não há 

nenhuma garantia de que conhecemos aquilo que alegamos conhecer” (SMITH, 2004, p. 

9). Pois acreditam que as coisas nem sempre são exatamente o que aparentam ser. 

 Deste modo, a “[...] caraterística principal do cético é manter uma atitude crítica 

diante da pretensão dogmática de ter descoberto a verdade, ou seja, desconfiar das 

afirmações ‘precipitadas’” (SMITH, 2004, p. 8). Pode-se dizer que ceticismo em si, permeia 

o cotidiano de todas as pessoas, dado que se refere às dúvidas que surgem ao longo do 

tempo sobre variadas questões, e que pode vir a ocorrer em qualquer esfera da vida, sendo 

comum, quando o assunto é marketing. Como afirma Da Silva et. al. (2015, p. 533): 

“Na atualidade o ceticismo permeia os comportamentos de muitos cidadãos e se 

lança sobre numerosas empresas. Há bastante descrédito sobre diversas empresas e 

setores, principalmente quanto as informações das características e benefícios sobre seus 

produtos.” 

 Diante disso é possível perceber que o consumidor tem certa desconfiança sobre 

as informações que as organizações divulgam, com receio de que não sejam verdadeiras, 

e sim, uma tentativa de convencê-los a comprar algo.  

Esta suspeita de que pode estar havendo a manipulação pode originar ceticismo em 

graus diferentes, isto é, pode haver baixo ou alto ceticismo de acordo com o consumidor e 

a situação (DA SILVA et al., 2015).  

Segundo Diógenes et al. (2017) pode-se dizer que pessoas com alto ceticismo 

geralmente são as que obtiveram um nível maior e melhor de escolarização, e uma boa 

qualidade na educação, e as com nível baixo de ceticismo entende-se por aquelas com 

anos médios de escolarização e qualidade da educação precária.  

Diante disso, o ceticismo pode impactar no comportamento dos consumidores, 

influenciando a intenção de compra (DIÓGENES et al., 2017).  
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Por isso é importante realizar estudos sobre o ceticismo do consumidor em relação 

ao marketing. E muitos estudos já foram realizados, como é o caso de Obermiller e 

Spangenberg (1998), que desenvolveram uma escala para mensurar o ceticismo do 

consumidor com relação à propaganda. Para eles, o ceticismo em relação à propaganda 

deveria ser entendido como uma tendência generalizada dos indivíduos em não acreditar 

mais nas mensagens informativas que são transmitidas para eles, usualmente de maneira 

persuasiva, utilizadas em anúncios publicitários (OBERMILLER; SPANGENBERG, 1998).  

Outro estudo sobre o assunto foi desenvolvido por Webb e Mohr (1998) que trata da 

razão que tem motivado a descrença e a percepção de manipulação, referindo-se a 

compreensão de que a empresa está fazendo ‘muito barulho por nada’ e de que a sua 

propaganda não condiz com a realidade. Os resultados mostram que, as pessoas acabam 

não confiando mais em propagandas, gerando assim um menor interesse e 

simultaneamente uma menor intenção de compra pelos produtos anunciados, por 

determinadas empresas (WEBB; MOHR, 1998). 

 Outro estudo interessante foi desenvolvido por Pechpeyrou e Odou (2012) que 

aprofundaram algumas evidências do ceticismo em relação à propaganda, porém, 

especificamente na área de vendas. Eles evidenciam que o ceticismo, influência nas 

reações do consumidor quanto a promoções (concursos, sorteios, amostra grátis, etc..). Os 

resultados mostraram que, os consumidores, se sentem mais atraídos por este tipo de 

promoção e as empresas notaram isso, uma grande parte delas do ramo alimentício até a 

confecção de roupas e prestadores de serviço, já utilizam as redes sociais principais 

(Facebook e Instagram) para elaborar sorteios e oferecer descontos para novos clientes 

(PECHPEYROU; ODOU, 2012).  

Estes estudos, são apenas alguns exemplos que confirmam que o ceticismo vem 

sendo estudado, haja vista que exerce influência no comportamento do consumidor 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

No entanto, faltam estudos que tragam as descobertas realizadas sobre este assunto 

no Brasil, é perceptível que novas pesquisas ainda precisam ser realizadas, a fim de 

melhorar a compreensão sobre o assunto, justificando a existência deste artigo, que visa 

sistematizar os estudos realizados na área nos últimos anos, auxiliando a quem pesquisa 

nessa área ou pretende iniciar os estudos sobre ceticismos no comportamento do 

consumidor. Tendo em vista que esta pesquisa busca responder a seguinte questão: Como 
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está sendo abordada a temática do ceticismo com relação ao comportamento do 

consumidor nos principais eventos brasileiros da área? Tendo em vista que tem como 

objetivo geral: contribuir com um panorama das pesquisas sobre ceticismo e 

comportamento do consumidor no país.  E os objetivos específicos recaem em: realizar um 

levantamento teórico sobre ceticismo e comportamento do consumidor; e levantar como o 

ceticismo vem sendo trabalhado com relação ao comportamento do consumidor nos 

principais eventos brasileiros da área. 

 

2) CETICISMO E COMPORTAMENTO O CONSUMIDOR 

O ceticismo nasce como um estado de descrença do consumidor que o ajuda a 

direcionar se um produto é realmente bom ou não. Obermiller e Spangerber (1998), 

afirmaram que o mercado livre do sistema (como as empresas operam) encoraja o 

ceticismo nos consumidores, pois, os anunciantes muitas vezes exageram e enganam para 

se sobressair sobre os concorrentes, fazendo com que os consumidores também sejam 

livres para desacreditar dos produtos que não atendem as suas expectativas.  

O ceticismo do consumidor surge como uma necessidade que permite entender e 

julgar se aquilo que é transmitido pela televisão, internet e redes sociais, é confiável ou não, 

sendo esta atitude benéfica e saudável, sobretudo auxiliando os consumidores para futuros 

exageros anunciados em propagandas e notícias sobre produtos e/ou serviços (MOREL; 

PRUYN, 2003). 

 De acordo com Diógenes e Silva (2017) há nos consumidores um certo tipo de 

suspeita em relação à manipulação sobre as informações emitidas pelas empresas via 

produto, fazendo com que exista variados graus de ceticismo e isso faz com que as pessoas 

com um nível mais alto de ceticismo não respondam positivamente as propagandas de 

marketing, ou seja, estes são menos persuadidos por ela.  

Isso porque, as pessoas com um grau mais alto de ceticismo tendem a prestar 

menos atenção nas informações corporativas e respectivamente são menos inclinadas a 

formar crenças consistentes, com isso elas apresentam uma tendência maior em 

argumentar informações que são divulgadas, há menos confiança e com isso apresentam 

menor intenção de compra dos produtos anunciados, sendo que nem todos os indivíduos 
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correspondem da mesma forma diante do tipo de mensagem que lhes é apresentada 

(DIÓGENES; SILVA, 2017).  

É perceptível observar que a desconfiança esta ligada a tudo e qualquer seguimento 

de venda, encontradas também, no ceticismo do consumidor em relações a propagandas 

publicitárias, pois, este é definido por não acreditar nas informações apresentadas por ela.  

Esta descrença está ligada a um traço de personalidade de cada pessoa, sendo ela 

ceticismo disposicional por situações que ocorreram em um certo momento, porém, ele 

obteve um efeito negativo sobre ela (BAE, 2018). 

Diversos estudos já foram realizados para tratar do assunto, como é o caso da 

pesquisa desenvolvida por Fenko, Kersten e Bialkova (2016) sobre ceticismo do 

consumidor em relação a rótulos de alimentos, que mostrou que as informações descritas 

nos rótulos podem influenciar muito na decisão de compra do produto, pois, a credibilidade 

transmitida por elas fazem com que muitas vezes os consumidores pensem na certificação 

(da onde veio o produto), qual fornecedor esta oferecendo a garantia do mesmo e se 

realmente aquilo que está informado no rótulo é o que está dentro da embalagem. 

Observando no estudo anterior que aquilo que o consumidor pensa, pode influenciar 

na sua decisão de compra, um estudo feito por Zhang, Ko e Carpenter (2016), mostra a 

percepção do cliente relacionado a comerciantes pela internet, que pode ser totalmente 

primordial para tomadas de decisões, principalmente quando a avalição do usuário foi 

negativa, isso faz com que toda a percepção dele sobre as vendas por internet tenha um 

aspecto negativo. Isto é, as experiências e o conhecimento serão um possível guia futuro 

pra as próximas aquisições destes consumidores.  

Além disso, considerando que o ceticismo existe há um bom tempo, algumas 

pessoas trazem essa bagagem consigo, ou melhor, as suas experiências anteriores 

influenciam na sua percepção do presente. Como evidência o estudo, sobre ceticismo e 

marketing ambiental,  realizado por  Santos, Trigueiro e Romeiro (2015),  segundo o qual, 

os consumidores não acreditam mais no apelo ambiental, e estão cada vez mais céticos e 

exigentes em relação à função social das empresas, pois, muitas delas ao longo dos anos 

promoviam os seus produtos como ambientalmente responsável, para convencer a 

população da sua preocupação com o meio ambiente, mais muitas vezes sem realmente 

incorporar a cultura ambiental dentro do negócio.  
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É possível perceber que nos três estudos citados que o ceticismo do consumidor 

sobre um produto e/ou serviço, influência na sua decisão de compra. Ao fazer a análise 

entre eles, é possível enxergar que em todas as situações o comportamento do consumidor 

é baseado nos valores e crenças criados ao longo dos anos.  

Com isso as empresas precisam trabalhar cada vez mais para poder entender o grau 

de ceticismo do seu consumidor, pois, nos tempos de hoje várias empresas oferecem um 

mesmo produto, concedendo assim aos consumidores uma diversidade de opções, e a 

acreditação que o consumidor tem pelas marcas é um fator que pode definir pela compra 

ou não de um produto, ou serviço. 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Atendendo o objetivo principal desta pesquisa que é colaborar com informações para 

os que pesquisam e se interessam por ceticismo do consumidor a mesma se assume com 

um caráter qualitativo. Que se caracteriza por visar o mundo “lá fora”, diferente do contexto 

especializado de pesquisa, a abordagem qualitativa busca compreender e descrever 

fenômenos sociais de diversas maneiras (BANKS, 2009). Escolheu-se esta abordagem, 

pois é a mais apropriada para esta pesquisa que procurou explorar o ceticismo do 

consumidor nos estudos brasileiros e colaborar com informações sobre o assunto.  

Para tanto, utilizou-se a revisão sistemática da literatura sobre o tema em questão, 

que para Kitchenham (2004) é um método que possibilita distinguir, avaliar e interpretar 

todas as pesquisas disponíveis de caráter relevante para uma questão em particular, área 

temática, ou algum fenômeno de interesse. 

 Para a revisão sistemática foi realizada as etapas recomendadas por Kitchenham 

(2004) que foram: (1) Identificação da pesquisa (2) Seleção de estudos primários (3) 

Avaliação da qualidade do estudo (4) Extração e monitoramento de dados (5) Síntese de 

dados. Esta revisão foi de extrema importância para fazer a análise dos possíveis estudos 

relevantes, onde se realizou uma ampla pesquisa, com todos os critérios exigidos para a 

avaliação de cada estudo com potencial, a fim de relacionar todos com o objetivo desta 

pesquisa que é o ceticismo relacionado ao comportamento do consumidor. 

Diante disso, escolheram-se meios de divulgação da produção acadêmica nacional, 

que são três eventos científicos com destaque nas áreas de Administração e Marketing:  
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• SEMEAD (Seminários em Administração – FEA-USP), em que se buscou artigos 

na área de Marketing e Comportamento do Consumidor;  

• EMA (Encontro de Marketing da ANPAD), em que se buscou artigos na área de 

Comportamento do Consumidor. 

• EnANPAD (Encontro da ANPAD), em que se buscou artigos na área de Ceticismo 

e Comportamento do Consumidor. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados os artigos de acordo com 

os seguintes critérios: (1) ser um estudo realizado no brasil; (2) conter informações sobre 

ceticismo com relação ao comportamento do consumidor (3) que tenham sido publicados 

entre 2014 e 2018. Assim, foi-se utilizado as palavras-chave: Ceticismo; Descrença; 

Dúvida; Comportamento do consumidor; Marketing. Desse modo, foram encontrados 21 

artigos que correspondessem a busca, porém, apenas 04 atenderam os critérios citados 

anteriormente. 

E para interpretação e descrição de todas as informações coletadas, e também 

contribuindo para a compreensão mais aprofundada do assunto abordado, utilizou-se a 

técnica de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2009, p. 40):  

Aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 
Sendo esta análise que conduziu a descrição sistemática de caráter qualitativo, 
ajudando a reinterpretação das mensagens. 
 

 Sendo esta análise que atuou como peça chave da interpretação de todas as 

informações coletadas com a pesquisa. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A finalidade desta seção está em expor os resultados encontrados conforme os 

critérios mencionados na última etapa de métodos da revisão sistemática da literatura.  

Em relação aos periódicos encontrados nos três eventos selecionados, apenas o 

EnANPAD (Encontro da ANPAD), possuía artigos relevantes para esta análise, em que foi 

julgado necessário além das palavras chaves, o crucial que era o ceticismo do consumidor. 

No entanto, os artigos que tratavam apenas do “comportamento do consumidor” foram 

descartados. Ficando com um total de quatro publicações, sendo dois delas do EMA 

(Encontro de Marketing da ANPAD), e os outros dois artigos do EnANPAD. É importante 
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ressaltar que no SEMEAD (Seminários em Administração – FEA-USP) foram encontrados 

mais de 20 artigos relacionados ao comportamento do consumidor, porém ao utilizar-se da 

palavra ceticismo os mesmos diminuíram para apenas cinco artigos, porém, nenhum deles 

foi considerado relevante para esta pesquisa, como é possível observar no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1- Total de artigos encontrados com as palavras-chaves pesquisadas 

Meio de publicação Artigos encontrados Artigos relevantes Total 

EMA 2 2 2 

SEMEAD 5 0 0 

EnANPAD 3 2 2 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base em dados do EnANPAD, EMA e SEMEAD (2019) 

 

Como pode ser observado no quadro anterior, houve o empate de artigos entre os 

dois eventos (EMA e EnANPAD). Analisando estes eventos científicos é possível observar 

que a quantidade de pesquisas sobre o ceticismo do consumidor se manteve parecido entre 

os 3 eventos, porém, não são muitas comparadas as pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor, em geral. Como é possível observar no quadro 2, que traz as informações de 

forma mais específica, cada uma das pesquisas com as suas peculiaridades. 

Buscando compreender mais sobre o conteúdo de cada um dos artigos identificados, 

o Quadro 2 apresenta os resultados perante a ano de publicação, local de publicação, 

autores, títulos e os objetivos de cada artigo. 
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QUADRO 2- Características centrais dos artigos selecionados 
Número 

do artigo 

Meio de 

divulgação 

Ano de 

publicação 

Autores Titulo  Objetivo do artigo 

 

 

1 

 

 

EMA 

 

 

2014 

 
 
Galhanone, 
F. R. et al. 

Efeitos do 
Ceticismo do 
consumidor sobre 
a persuasão de 
diferentes tipos de 
propagandas. 

Replicar os 
resultados de 
Obermiller e 
Spangenberg 
(2005) Utilizando 
de medidas de 
persuasão. 

 

 

2 

 

 

EnANPAD 

 

 

2015 

 
Leite, C. A.;  
Maffezzolli, F. 
C. E. 

Efeitos do 
Endosso de 
Celebridades e do 
Ceticismo a 
propaganda sobre 
Atitudes e intenção 
de Compra. 

Verificar a 
influência de perfis 
de Celebridades 
endossantes, na 
intenção de 
compra e atitude 
da marca. 

 

 

3 

 

 

EnANPAD 

 

 

2017 

 
Diógenes, P. 
A., Da Silva, 
E. M., Costa, 
S. J. 

Atitude e Intenção 
de Compra de 
Produtos Verdes: 
uma análise do 
ceticismo as 
informações 
publicitarias. 

Investigar o efeito 
do Ceticismo as 
informações 
Publicitarias na 
atitude e intenção 
de compra de 
produtos verdes. 

 

 

4 

 

 

EMA 

 

 

2018 

 
 
Da Silva, G. 
J., Lopes, L. 
E. 

O efeito do 
Endosso de 
Celebridades na 
Negligência da 
Omissão nos 
Diferentes níveis 
de ceticismo. 

Identificar o efeito 
da Negligência da 
omissão em 
relação a 
propagandas 
endossadas por 
celebridades. 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base em dados do EnANPAD e EMA (2019) 

 

Com relação aos objetivos dos artigos, três deles tiveram o enfoque em averiguar o 

efeito do ceticismo em três variadas formas existentes, sendo elas: nas propagandas, na 

intenção de compra e nas informações publicitarias. O primeiro deles refere-se ao ano de 

2015 pela autoria de Leite e Maffezzolli, publicado no EnANPAD. Já o segundo artigo foi 

publicado em 2017 com as autorias de Diógenes, Silva e Costa; e o terceiro no ano de 2018 

com a autoria de Da Silva e Lopes com o enfoque em ceticismo, porém, em especial na 

negligência na omissão em relação à propagandas endossadas. Ambos os estudos 

abordam o ceticismo de variadas formas no comportamento do consumidor que inclui 

também celebridades. 
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 No que se refere ao ceticismo do consumidor o artigo de Leite e Maffezzolli buscou 

trazer a influência que as celebridades trazem na intenção de compra dos consumidores 

sobre determinada marca ou modelo de propaganda, em como as pessoas são motivadas 

a querer algum produto, quando há uma celebridade endossando isso. Já o segundo estudo 

tem o foco em investigar o ceticismo em relação à compra de produtos verdes, e analisar o 

ceticismo das pessoas em relação à publicidade em cima destes produtos. Este foi o único 

estudo entre os outros que tem como o foco este tipo de análise.  

Os outros dois estudos de 2015 e 2018 de Leite e Maffezzolli e Da Silva e Lopes 

respectivamente, trazem o ceticismo com um enfoque a mais em celebridades, em como o 

efeito do endosso influencia as outras pessoas por anúncios, propagandas ou qualquer 

outra informação que contém o nome de alguém famoso relacionado a alguma marca ou, 

produto específico, havendo um variado grau de ceticismo em cada uma delas. 

Além desses estudos um feito no ano de 2014 pelos autores, Galhanone, et al., 

trouxe uma pesquisa sobre o efeito do ceticismo em relação à persuasão nas diversas 

formas de propagandas. Nesta pesquisa foi replicado um estudo de 2005 feito por 

Obermiller e Spangenberg que utilizou duas medidas de persuasão na sua pesquisa uma 

delas sendo a atitude em relação à propagandas e intenções de compra e a outra em 

relação ao comportamento em relação ao produto objeto da mensagem, utilizando delas 

para medir os variados graus de ceticismo das pessoas, mais preciso em universitários. 

Os artigos já publicados sobre esse marco teórico na literatura brasileira tem como 

ênfase maior a relação do comportamento do consumidor num âmbito geral, e aos poucos 

aparece o ceticismo. Percebe-se que houveram mais estudos internacionais sobre este 

tema, mas o mesmo vem ganhando destaque com o passar dos anos nas publicações 

brasileiras como pode ser visto no quadro um. Verifica-se que na sua maioria todos os 

artigos selecionados abordaram o ceticismo perante o comportamento do consumidor em 

suas diversas formas, e nos quatro artigos tem como o objetivo principal analisar como o 

ceticismo se destaca nessas diversas formas, sendo que estas pesquisas podem servir 

como base para a realização de novos estudos.  

Contudo, para uma investigação mais a fundo dos métodos de cada artigo utilizou-

se de um novo quadro o 3, trazendo informações mais específicas sobre as características 

metodológicas que foram aplicadas nas pesquisas dos artigos, como o método de 

investigação, as amostras das pesquisas e a escala utilizada por cada uma delas. 
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QUADRO 3- Características Metodológicas dos artigos selecionados 
Número do 
Artigo 

Autores Método de 
Investigação 

Amostra Escala sobre 
Ceticismo 

 
1 

Galhanone, F. R. 
et al. 

Método experimental 
Abordagem quantitativa 

107 
estudantes 

universitários 

Obermiller, 
Spangerber (1998) 

 
2 

Leite, C. A.;  
Maffezzolli, F. C. 
E. 

Método experimental 
Abordagem quantitativa 

 
 271 
consumidores 

Obermiller, 
Spangerber (1998) 

 
3 

Diógenes, P. A., 
Da Silva, E. M., 
Costa, S. J. 

 Survey 
Abordagem quantitativa 

508 
consumidores 

MOHR et. al. (1998) 

 
4 

Da Silva, G. J., 
Lopes, L. E. 

Método experimental 
Abordagem quantitativa 

512 
estudantes 

universitários 

Obermiller, 
Spangerber (1998) 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base em dados do EnNAPAD e EMA (2019). 

 

No Quadro 3, é possível observar que em relação ao método de investigação da 

pesquisa, todos os artigos tiveram como abordagem de pesquisa a quantitativa. Além disso 

três dos quatro artigos utilizam o método experimental, e as amostras apresentam 

tamanhos e grupos variados.  

Concluindo a análise do Quadro 3, é possível notar na última coluna, que dos quatro 

artigos investigados, três deles utilizaram a escala de Obermiller, Spangerber (1998). 

Circunstancia está que demonstra a importância das pesquisas desenvolvidas por estes 

autores sobre ceticismo no âmbito do comportamento do consumidor. Apenas o artigo de 

autoria Diógenes, Silva e Costa publicado em 2017, mensurou o ceticismo com a escala de 

Mohr et al. (1998). Novas pesquisas podem replicar e utilizar dessas escalas já existentes, 

porém, faz se necessário adequá-las a um contexto mais apropriado de cada pesquisa para 

que haja mais contribuições no sentido de melhoraria desta teoria. 

Aprofundando a revisão sistemática da literatura no Quadro 4, destacou-se a análise 

dos resultados e limitações dos artigos. Com relação à análise dos resultados das 

pesquisas, três dos quatro artigos apresentaram resultados a respeito dos efeitos que o 

ceticismo exerce no comportamento dos consumidores. O primeiro artigo de Galhanone, et 

al. do ano de 2014, o segundo de Diógenes, Silva e Costa do ano de 2017 e o terceiro Da 

Silva e Lopes do ano de 2018.  

Estes artigos mostraram nos seus respectivos resultados como o ceticismo impacta 

no comportamento do consumidor nas diversas maneiras encontradas no dia a dia do 
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indivíduo, como a intenção de compra, a negligência perante algumas propagandas e a 

persuasão utilizada pela mídia para persuadir as pessoas. Sendo que o primeiro deles 

expos o efeito do ceticismo perante o comportamento do consumidor, na sua atitude em 

relação à mensagens transformacionais (vs. Informacional). Revelando que os mais céticos 

têm uma atitude favorável em relação às mensagens, ao contrário dos menos céticos em 

relação às mensagens. O segundo revela como os consumidores com conhecimento 

ambiental são impactados com o ceticismo as informações publicitárias relacionadas a 

produtos verdes, mas que não impacta diretamente na intenção de compra. Já o terceiro 

artigo mostra o quanto o ceticismo relacionado a celebridades e endosso impacta as 

pessoas com um alto nível cognitivo de inteligência. 

Como é possível observar no Quadro 4: 

 
QUADRO 4- Revisão Sistemática da literatura perante os resultados e limitações dos 
artigos                                                                                                                                                                                                        

Número 
do Artigo 

Autores Resultado Limitações 

 

 

1 

 
 
Galhanone, 
F. R. et al. 

Os mais céticos têm uma atitude 
favorável em relação à mensagem 
transformacional (vs. informacional), 
enquanto os indivíduos menos céticos 
têm atitude mais favorável à 
mensagem informacional (vs. 
transformacional). 

o ceticismo não foi 
mensurado  em relação à 
propaganda situacionalmente 
como outros autores (por ex., 
Escalas, 2007); 

 

2 

 
 
Leite, C. A.;  
Maffezzolli, 
F. C. E. 

Anúncios endossados por 
celebridades exerce um efeito mais 
positivo na intenção de compra do que 
a atratividade de celebridades 
endossantes. 

Não informou 

 
 
 

 

 

 

3 

 
 
 
 
Diógenes, P. 
A., Da Silva, 
E. M., Costa, 
S. J. 

o conhecimento ambiental tem um 
impacto positivo na formação do 
ceticismo às informações publicitárias 
verdes no consumidor, que acaba 
afetando negativamente sua atitude, 
contudo esse efeito é insuficiente para 
afetar negativamente a intenção de 
compra de produtos verdes. 

Os efeitos do ceticismo às 
informações publicitárias não 
são suficientes para gerar um 
efeito negativo na intenção 
de compra de produtos 
verdes 
 

 

 

4 

 
 
 
Da Silva, G. 
J., Lopes, L. 
E. 

 
o ceticismo derruba o efeito da 
congruência do endosso de 
celebridade nos indivíduos de alto 
conhecimento contextual cognitivo. 

estudos empíricos, 
principalmente a possível 
artificialidade dos cenários 
apresentados aos 
participantes, e a forma, até 
certo ponto arbitrária, de 
divisão dos grupos amostrais 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras com base em dados do EnANPAD e EMA (2019) 
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Como foi apresentado no Quadro anterior, nota-se que o artigo de autoria Leite e 

Maffezzolli não focou diretamente no comportamento do consumidor, a sua contribuição foi 

referente ao efeito do ceticismo sobre as propagandas em especial que os anúncios 

endossados por celebridades são mais suscetíveis ao ceticismo a propaganda nos 

indivíduos. 

Com relação às limitações das pesquisas a maioria dos artigos trouxeram alguma 

forma de limitação, apenas um artigo não apresentou. O primeiro artigo de Gralhanone et 

al. de 2014, relatou o fato de não terem mensurado situacionalmente como outros autores. 

O segundo de Diógenes, Da Silva e Costa de 2017, trouxeram como limitação que o efeito 

do ceticismo as informações publicitarias sobre o consumo verde não se mostra suficiente 

para gerar um efeito negativo sobre uma futura possível compra. E o terceiro artigo de Da 

Silva e Lopes trazem duas limitações: a primeira delas os métodos realizados que foram os 

estudos empíricos e a segunda limitação que é a sua divisão dos grupos amostrais. 

Pode se observar que todos os autores trouxeram nos seus resultados uma 

conclusão concreta e explícita sobre as suas respectivas pesquisas. Pode se apurar 

também que todos os artigos com o foco em ceticismo do comportamento do consumidor, 

utilizaram a abordagem quantitativa, com um método experimental, porém, as amostras 

não possuem um perfil nem um número definido, e cada uma delas utilizou diferentes 

grupos amostrais. Além de que foi notado que as escalas para mensurar o ceticismo houve 

uma igualdade entre elas, dos quatro artigos demonstrados e analisados três deles 

utilizaram-se da mesma escala de mensuração, trazendo à tona uma escala internacional 

no contexto brasileiro. Referente as limitações dos artigos, a maioria deles demonstrou o 

efeito que o ceticismo obtém sobre o comportamento do consumidor em diversos âmbitos. 

Após as análises realizadas, é visível que ainda há poucos pesquisadores brasileiros que 

se centram apenas nesta temática, o que pode servir como um marco para alavancar novas 

pesquisas. Deve-se realizar novos estudos sobre o ceticismo no comportamento do 

consumidor, dado que mais pesquisas sobre este assunto pode facilitar a compreensão 

destes tipos de consumidores em particular.  
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa analisou a abordagem temática do estudo do ceticismo no 

comportamento dos consumidores nos principais periódicos e eventos brasileiros, no 

período de 2014 a 2018. Para isto, realizou-se uma revisão sistemática da literatura e 

análise dos artigos selecionados. Foi preferido nas pesquisas o foco nas seguintes 

categorias: (1) autores, locais de publicações e anos dos artigos; (2) títulos das pesquisas; 

(3) objetivos das pesquisas; (4) método de investigação; (5) escalas utilizadas nas 

pesquisas; (6) resultados dos artigos e (7) limitações das pesquisas. Todo este 

detalhamento facilitou no reconhecimento das características necessárias e esperadas de 

cada um deles.  

Diante disto, esta pesquisa constatou que a temática abordada do estudo foi pouco 

investigada durante o período selecionado, apresentando poucas publicações nos eventos 

científicos pesquisados. Contudo foi possível notar que nos eventos houve um empate, dois 

deles foram do EMA e dois deles do EnANPAD. Este resultado mostra que há um potencial 

de surgimento de novas pesquisas nestes eventos. 

Notou-se também que na sua maioria os artigos foram realizados com dois ou mais 

autores. Contudo, constata-se que a grande parte das pesquisas teve como objetivo 

estudar o ceticismo em relação ao comportamento do consumidor, especificamente em 

como ele impacta no modo de vida de cada indivíduo. Conclui-se que os artigos 

apresentaram na sua maioria, resultados de que o ceticismo impacta no comportamento do 

consumidor. Com relação às limitações, apenas um não apresentou nenhuma limitação.  

Como limitação da presente pesquisa, ressalta-se a seleção de artigos, que se 

restringirão ao período de 2014 a 2018, deixando de considerar algumas pesquisas de anos 

anteriores que talvez colaborassem com mais informações. Além disso, a não realização 

de pesquisas em outras línguas e em outros periódicos e eventos pode ser considerado 

como limitação também. É sugerível para pesquisas futuras, uma revisão sistemática da 

literatura sobre o ceticismo do consumidor, nos anais de outros eventos e periódicos, para 

mostrar a evolução da literatura brasileira no tema em questão.  
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO 
EM MUNICÍPIOS NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUNDO A VISÃO 

DOS GESTORES 
 

THE STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC MANAGEMENT: A CASE STUDY IN 
MUNICIPALITY IN THE INTERIOR OF THE STATE OF SÃO PAULO, BY THE 

MANAGER'S VISION 
 

Leticia Elias Francisco 
Amanda Cavicchiolli Ederli 

Marco Antonio Catussi Paschoalotto 
 
RESUMO 
O planejamento estratégico aplicado em um órgão público é essencial para o controle dos projetos e esforços 
administrativos, influenciando diretamente na capacidade de desenvolvimento socioeconômico do município. 
Apesar disso, é notável a baixa capacidade dos municípios entenderem esse processo, assim como poucos 
os estudos que abordam o tema. Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho foi analisar o nível de 
conhecimento dos gestores públicos dos municípios do interior de São Paulo com relação ao planejamento 
estratégico. Para que fosse possível atingir o objetivo, o presente artigo foi caracterizado pela abordagem 
qualitativa de maneira exploratória, com a coleta de dados realizada por meio de pesquisas bibliográficas e 
aplicação de questionários para secretários municipais, para que fosse possível levantar as principais 
discussões sobre o tema e identificar o nível de conhecimento dos colaboradores sobre o planejamento 
estratégico. Ao final, observou-se que os gestores possuem um nível de conhecimento intermediário com 
relação esta ferramenta, assim como é necessária a inserção e o aprofundamento desta temática dentro das 
prefeituras municipais. Portanto, ao final do estudo, conclui-se que o planejamento estratégico ainda é um 
ponto frágil para os secretários municipais, abrindo caminho para capacitação dos mesmos quanto à temática.  
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Município. Gestor municipal. Planejamento estratégico municipal. 
Estratégia. 
 
 
ABSTRACT 
The strategic planning applied in a public organ is essential for the control of projects and administrative efforts, 
directly influencing the capacity of socioeconomic development of the municipality. Despite this, it is notable 
that the low capacity of the municipalities understood this process, as well as few studies that approach the 
theme. Therefore, the main objective of this study was to analyze the level of knowledge of the public managers 
of the municipalities of the interior of São Paulo in relation to strategic planning. In order to achieve the 
objective, the present article was characterized by the qualitative approach in an exploratory way, with the 
collection of data through bibliographical research and the application of questionnaires to municipal 
secretaries, so that it was possible to raise the main discussions on the subject and identify the level of 
knowledge of employees about strategic planning. At the end, it was observed that the managers have an 
intermediate level of knowledge regarding this tool, as well as the insertion and deepening of this theme within 
municipal municipalities. Therefore, at the end of the study, it is concluded that strategic planning is still a 
fragile point for municipal secretaries, opening the way for their capacity building on the theme. 
 
Keywords: Strategic planning; Municipality; Municipal manager; Municipal strategic planning; Strategy. 
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1) INTRODUÇÃO 

Em um mundo onde as mudanças são constantes, o planejamento estratégico 

surge como uma ferramenta indispensável para toda e qualquer organização, visto trazer 

resultados convincentes quando bem ministrado. 

De acordo com Barbosa e Brondani (2014), o planejamento estratégico surgiu no 

início da década de setenta como uma fermenta útil para a gestão das organizações de 

forma a analisar toda estrutura organizacional, possibilitando aos gestores elaborar e 

desenvolver estratégias a fim de alcançarem um futuro promissor e rentável. 

Para Monteiro e Soares (2012), o planejamento estratégico possui o intuito de 

desenvolvimento a longo prazo através de análise do ambiente, sendo esta dos pontos 

fortes, pontos francos, das ameaças e das oportunidades, de forma a estabelecer objetivos, 

ações e estratégias que permitam o alcance da competitividade necessária para manter-se 

em um mercado globalizado de modo mais eficiente e efetivo. 

De acordo com Rezende (2018), o planejamento estratégico é um projeto resultante 

de um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para determinação 

dos objetivos, estratégias e ações de uma organização, ou seja, é elaborado por diversas 

técnicas administrativas as quais envolvem todos os membros da organização e, 

eventualmente, pessoas do ambiente externo, com o intuito de articular políticas e 

estratégias organizacionais de maneira a produzir resultados vantajosos tanto para a 

organização, quanto para a sociedade que a cerca. 

Dessa forma, pode-se dizer que o planejamento estratégico é uma ferramenta de 

gerenciamento com o propósito de tornar o trabalho de uma organização mais oportuno. 

Este mecanismo pode ser utilizado por organizações, sejam elas empresa privada, ou parte 

dela, organização não governamental, administração pública ou até mesmo um município 

(PFEIFFER, 2010). 

A respeito do planejamento estratégico municipal, este, por sua vez, é 

caracterizado como um processo dinâmico e interativo, possibilitando a determinação dos 

objetivos, estratégias e ações do município e da prefeitura. É elaborado por meio de 

diferentes e complementares técnicas administrativas com o total envolvimento dos 

munícipes, gestores locais e demais interessados na cidade, cujo principal intuito é produzir 

resultados no município e gerar melhores condições de vida aos munícipes (REZENDE, 

2006). 
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Segundo Ultramari e Rezende (2007), a prática do planejamento nos municípios 

visa corrigir as distorções administrativas de modo a facilitar a gestão municipal alterando 

as condições indesejáveis para a comunidade local, evitando obstáculos institucionais de 

maneira a assegurar a viabilização de propostas estratégicas, objetivos e ações a serem 

trabalhadas.  

Diante do exposto, pode-se dizer que o planejamento estratégico atua de maneira 

empreendedora com relação aos municípios, sobretudo no que diz respeito às práticas 

cotidianas de gestão municipal, minimizando os problemas relacionados com as 

implicações de planejamento, ou seja, esta metodologia contribui com os municípios no 

sentido de seu desenvolvimento local e regional (REZENDE, 2006). 

Dessa forma o trabalho apresenta a seguinte problemática: entender como o 

planejamento estratégico é utilizado em um município do interior de São Paulo. 

 Justifica-se pelo fato de que o planejamento estratégico aplicado em um órgão 

público é essencial no controle dos projetos e esforços administrativos, influenciando 

diretamente na capacidade de desenvolvimento e crescimento do município e oferecendo 

melhorias significativas, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, quanto 

ao desenvolvimento social. 

 No mundo acadêmico, nota-se a necessidade de estudo sobre o planejamento 

estratégico na administração pública, principalmente relativa aos municípios que são 

carentes e têm grande problema de descentralização. Na prática, este trabalho vem 

contribuir ao coletar a opinião dos gestores e seu conhecimento sobre planejamento 

estratégico.  

 A hipótese é analisar se o município utiliza do planejamento estratégico de nível 

básico, intermediário, avançado ou não o utiliza, tendo como objetivo geral analisar de que 

forma o planejamento estratégico é utilizado nos municípios do interior de São Paulo. 

 E os objetivos específicos são aprofundar a temática de planejamento estratégico 

na administração pública; revisar os principais estudos sobre planejamento estratégico na 

administração pública e contribuir com a utilização na prática do planejamento estratégico 

na administração pública.  
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O planejamento estratégico trata-se de uma ferramenta que, quando bem utilizada, 

permite ao gestor produzir resultados satisfatórios a longo prazo. 

Segundo Barbosa e Brondani (2005), o planejamento estratégico é de suma 

importância, uma vez que este é considerado como uma valiosa ferramenta de gestão com 

o intuito de fornecer auxilio para a alta administração a fim de que esta possa tomar 

decisões mais assertivas, com objetivos e estratégias pré-determinados, evitando, assim, 

erros prejudicais. Ou seja, como o mercado se encontra altamente competitivo, 

permanecem ativas somente as organizações que fazem acontecer, que buscam por 

resultados inovadores e que de maneira nenhuma deixem de utilizar estratégias levando 

em conta seus objetivos, oportunidades, recursos disponíveis e a posição em que ocupam 

no mercado. 

As organizações devem atuar de maneira flexível para que possam se adaptar 

rapidamente às mudanças do mercado, devem possuir ênfase nas informações para 

facilitar em seus processos decisórios. Com relação ao conhecimento, este é essencial em 

todos aspectos como fator crítico decisório no ambiente competitivo e, por fim, devem 

integrar seus processos, pessoas e recursos para que seja possível cumprir com os 

objetivos organizacionais (VARELA; BARBOSA; FARIAS, 2015). 

Ainda na concepção de Varela, Barbosa e Farias (2015), o planejamento estratégico 

é composto por um conjunto de procedimentos no qual o objetivo é equiparar-se os 

recursos internos da organização com o ambiente externo, fazendo assim com que a 

empresa enfrente a complexidade do mundo dos negócios com sucesso. 

De acordo com Coltro e Pazzini (2016), em meio a situações organizacionais 

importantes, utilizar-se-ão de técnicas que contribuem para os processos gerenciais. Fazer 

com que as organizações se sobressaiam das demais é fundamental, uma vez que o 

planejamento estratégico (PE) permite às organizações um direcionamento de suas ações 

de maneira integrada, conciliando e colaborando com os esforços institucionais para o 

alcance dos objetivos. Portanto, o PE se torna a peça chave para o sucesso de qualquer 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. 

Para Estrada e Almeida (2007), existem diversas formas de elaborar o planejamento 

estratégico e colocá-lo em prática, sendo que algumas apresentam características comuns 

e algumas particulares, mas todas elas levam em conta três aspectos para seu 
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desenvolvimento, sendo o primeiro deles o esclarecimento da missão e visão, pois é ai que 

será definida a razão da empresa existir, aonde ela quer chegar e quais objetivos atingir. O 

segundo aspecto é realizar uma análise interna e externa da organização, levando em conta 

os pontos fortes e pontos fracos, as ameaças e oportunidades do ambiente em que ela está 

inserida e, por fim, a terceira e última premissa é a elaboração das estratégias, os aspectos 

a serem levados em conta e sua implementação dentro da organização para o alcance de 

maneira eficiente e eficaz dos objetivos a longo prazo. 

Assim como nas organizações privadas, o planejamento estratégico é de suma 

importância nas esferas públicas, uma vez que as direcionam nas decisões a serem 

tomadas em termos econômicos, social e cultural.  

Para Couto et al. (2016), a administração pública, seja ela municipal, estadual ou 

federal, deve proporcionar aos cidadãos políticas públicas a fim de garantir o bem comum 

de toda população, uma vez que as necessidades a serem atendidas estão cada vez 

maiores e a população mais exigente com relação aos serviços prestados. 

Sendo assim, a constituição federal de 1988 implementou mudanças no orçamento 

público, incluindo de maneira obrigatória a elaboração do plano plurianual (PPA) e da lei 

orçamentária anual (LOA), levando em conta as metas e prioridades estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias (LDO) (CHAGAS e CARDOSO, 2018). 

Ainda de acordo com Chagas e Cardoso (2018), o planejamento estratégico possui 

o objetivo de fornecer suporte no desenvolvimento do planejamento estratégico municipal, 

englobando os planos municipais de acordo com o plano plurianual, lei das diretrizes 

orçamentárias e a lei orçamentária anual, entre outras. Sendo assim, o PPA deve conter 

aspectos que estejam ligados com os objetivos do estado e planejamentos a longo prazo, 

políticas estabelecidas pelo governo a médio prazo e controle dos gastos previstos pelo 

orçamento anual. 

Portanto, o planejamento estratégico articulado com o plano plurianual é de suma 

importância para o desenvolvimento do município, uma vez que, quando bem ministrados, 

proporcionam ao gestor municipal um direcionamento para o próximo orçamento e a 

garantia de melhor qualidade e resultados (COUTO et al., 2016). 

O planejamento estratégico municipal inicia-se quando há uma necessidade de 

melhoria no município com relação ao seu desenvolvimento a fim de identificar os 

problemas que demandam mais atenção e as oportunidades que possam surgir. Este, por 
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sua vez, deve ser elaborado de forma organizada e com objetivos claros como: onde quero 

chegar e como chegar (COUTO, 2017). 

Ou seja, quando o município deseja planejar estrategicamente, faz-se necessário 

que as estratégias estejam claras para que o gestor possa fazer escolhas assertivas no que 

diz respeito aos serviços públicos prestados, isto porque, como foi dito anteriormente, as 

estratégias são desenvolvidas com base na missão e visão, levando em conta seus valores 

(NETO e FERREIRA, 2008). 

Segundo Rezende (2006), os municípios passam por diversos desafios, sendo o 

principal deles a exigência constante dos munícipes por qualidade de vida e bem-estar 

social. Dessa forma, o PEM contribui para o desenvolvimento de políticas públicas para que 

haja progresso local, tornando possível prevenir os riscos e corrigir os desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas. 

Para Řehoř (2015), os municípios que não fazem a utilização do planejamento 

estratégico como gestão possuem desenvolvimento inferior em comparação aos demais, 

isto porque o planejamento auxilia na organização dos recursos evitando deficiências, ou 

seja, essa ferramenta possibilita ao gestor a orientação em seus planejamentos a longo 

prazo, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento municipal. 

Portanto, a importância do município em planejar estrategicamente está em alcançar 

os anseios pelo qual está buscando, conhecer a real necessidade da população, ou seja, o 

quê e em qual parte os indivíduos necessitam de mais assistência dos serviços prestados 

pela prefeitura e se estes estão de acordo com o que foi determinado. Outros fatores 

importantes são o aumento do envolvimento e da participação social, o avanço na gestão 

e a melhoria da qualidade em todos os departamentos (LISBOA; HELLER; SILVEIRA, 

2013). 

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com a finalidade de atender aos objetivos propostos, o presente artigo é 

caracterizado pela abordagem de pesquisa qualitativa que, segundo Goldenberg (1997), 

busca aprofundar o nível de conhecimento de um grupo social, de uma organização, a fim 

de que o mesmos possam ter domínio de determinado assunto, dispensando 

representatividade numérica, ou seja, os pesquisadores que optam por esta abordagem 

recusam o modelo positivista sobreposto ao estudo da vida social, uma vez que os mesmos 
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não podem fazer concepções nem permitir que seus preconceitos e crenças degenerem a 

pesquisa. 

A maneira de como esta pesquisa se desenvolveu foi de forma exploratória, com o 

intuito de que fosse possível realizar uma análise criteriosa sobre os níveis de 

conhecimento dos colaboradores e assim traçar novos paradigmas para possíveis 

melhorias. De acordo com os estudos realizados por Selltiz et. al. (1967), as pesquisas 

exploratórias possuem o intuito de fornecer ao pesquisador maior familiaridade com o 

problema, tornando-o mais esclarecedor, ou a construir suposições, podendo ter um 

planejamento mais flexível, pois é necessário considerar diversos aspectos relativos com o 

que venha ser estudado. 

A coleta de dados para o desenvolvimento do trabalho foi dada através de duas 

maneiras. A primeira, pesquisa bibliográfica, realizada na internet, em repositórios de 

artigos científicos, bibliotecas virtuais, nas quais foi possível obter melhor aperfeiçoamento 

sobre o assunto.  

Segundo Köche (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com o intuito de 

tentar explicar ou reunir informações que servirão de base para resolver um problema, ou 

seja, a mesma é realizada através de conhecimentos disponíveis a partir de teorias 

publicadas, tanto em livros, quanto em artigos, entre outros meios, com o objetivo de 

conhecer e aprofundar as principais contribuições teóricas existentes sobre determinado 

tema. 

Logo em seguida foi desenvolvido um questionário utilizando a ferramenta do Google 

Forms, que facilita na criação e no desenvolvimento de formulários e questionários. As 

perguntas contidas no documento foram baseadas na fundamentação teórica e, 

posteriormente, este foi aplicado para os colaboradores que atuam nos departamentos de 

recursos humanos, tesouraria, contabilidade e secretarias dos municípios do interior de São 

Paulo, totalizando em doze respondentes. 

 As informações adquiridas foram necessárias para entender e analisar os níveis de 

conhecimento destes colaboradores sobre o planejamento estratégico, pois esse fator 

influencia diretamente na capacidade de desenvolvimento e crescimento do município e, 

por meio dos resultados obtidos, foi possível oferecer melhorias significativas, tanto no que 

diz respeito ao desenvolvimento econômico, quanto ao desenvolvimento social. 
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 Segundo Marconi e Lakatos (2010), o questionário nada mais é que um instrumento 

de coleta de dados constituído por diversas perguntas com o intuito de fornecer ao 

pesquisador melhor conhecimento e entendimento de determinado tema a ser estudado; o 

mesmo deve ser aplicado ao informante e devolvido dentro de um prazo estipulado, 

lembrando que ele deve constituir a natureza da pesquisa para melhor interesse do 

respondente. 

Ao final, para analisar os dados levantados acima, utilizou-se da análise de conteúdo, 

que, segundo Bardin (2009), é um conjunto de técnicas parciais e complementares de 

análise das comunicações, o qual possui o intuito de verificar de maneira minuciosa e 

objetiva o conteúdo, seja ele relacionado com índices passiveis ou de quantificação, 

propiciando ao pesquisador deduções lógicas e concretas sobre o assunto tratado, 

permitindo ao mesmo realizar diversas operações para o alcance de resultados positivos e 

uma interpretação final fundamentada. 

 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção estão expostos os resultados e discussões da pesquisa que se fizeram 

possíveis através de dados coletados por meio de um questionário, cujo  principal objetivo 

foi analisar de que forma o planejamento estratégico é utilizado nos municípios do interior 

de São Paulo. 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

Com base nos resultados obtidos com a aplicação do questionário em duas 

prefeituras do interior de São Paulo, pode-se identificar que o perfil médio dos 

respondentes, em sua maioria, é de mulheres, com um percentual de 67%, sendo os outros 

34% dos respondentes homens; a faixa etária mais predominante, com 42%, é de 31 a 40 

anos, 34% possuem entre 41 a 50 anos e 25% de 18 a 30 anos.  

Com relação à escolaridade dos entrevistados, 59% cursaram o ensino superior 

completo; 34% possuem ensino médio completo e apenas 9% fizeram uma especialização. 

No que diz respeito à formação dos respondentes, 17% cursaram Administração de 

Empresas; 17% Ciências Contábeis; 17% Direto e 50% destes assinalaram a opção Outros. 
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Com base no setor em que os respondentes atuam, 67% estão de acordo com sua área de 

formação e 34% atuam em setores distintos.  

De acordo com o nível de conhecimento dos respondentes sobre planejamento 

estratégico, 75% se classificaram como intermediário, ou seja, sabem da devida 

importância, porém não sabem aplicar; 17% não entendem nada sobre esta ferramenta de 

gestão e 9% possuem total domínio sobre o assunto e, por fim, para entender  o quão 

importante o planejamento estratégico é considerado para os gestores, 75% classificaram 

como muito importante; 17% apenas como importante e 9% como uma ferramenta regular. 

 

Tabela 1- Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Papel dos municípios na implantação do Planejamento Estratégico  

No que diz respeito à utilização do planejamento estratégico, 59% dos respondentes 

afirmaram que os municípios não fazem o uso desta ferramenta e 42% destes assinalaram 

a opção sim. 

 Sendo assim, foi perguntado como este planejamento é feito dentro do município e 

34% dos entrevistados responderam de forma aberta, onde um indivíduo afirma que o 

planejamento estratégico é executado a partir da PPA, LDO e LOA; outro respondente 

atesta que a forma como este instrumento é executado dentro da prefeitura se faz através 

da elaboração de orçamentos e planos de trabalho, entre outros meios. 

Um terceiro respondente afirma que o planejamento estratégico é elaborado através 

das necessidades internas e externas e, por fim, o último indivíduo que respondeu esta 

pergunta atesta que o planejamento estratégico é realizado com base nos objetivos do 
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município a serem atingidos; 50% dos entrevistados assinalaram que o município não utiliza 

o planejamento estratégico e 17% destes não responderam. 

Por conseguinte, foi questionado se esta ferramenta tem gerado resultados para os 

municípios, sendo que 42% assinalaram que sim e 59% que não; sendo assim, foi solicitado 

para citar pelo menos um resultado alcançado e só 25% responderam. 

Como decorrência, um dos resultados é a melhoria na aplicação de recursos a longo 

prazo, refletindo posteriormente no atendimento da população; outro respondente citou que 

o município obteve resultados no geral e um terceiro expôs que é necessário atingir as 

metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA; 25% não responderam esta questão e 50% 

relataram que o município não utiliza. 

 No final foi questionado quais seriam as dificuldades para a implementação do 

planejamento estratégico no município e 67% dos entrevistados propuseram que seriam 

todas as etapas, sendo elas: elaboração, execução, avaliação e controle; 17% não 

responderam; 9% acreditam que seria a fase de avaliação e controle; 9% assinalaram a 

opção Outros, ou seja, acreditam que seriam fatores divergentes que influenciam na 

dificuldades da implementação deste instrumento de gestão. 

 

Tabela 2 - Papel dos municípios na implantação do P.E 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

4.3 Percepções dos gestores sobre a implantação do P.E 

Quanto a percepção dos gestores a respeito da inserção do planejamento 

estratégico, foi questionado se a administração pública deve garantir aos cidadãos políticas 

visando o bem comum de toda população, quando 100% dos respondentes atestam 

concordar totalmente com esta afirmação. 
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 Quanto aos benefícios para a gestão municipal com a prática do P.E, 75% 

concordam totalmente, ou seja, acreditam que este instrumento de gestão, quando bem 

ministrado dentro das prefeituras, pode gerar resultados convincentes para o ambiente 

interno e externo e somente 25% destes entrevistados atestam concordar parcialmente com 

esta questão. 

 No que diz respeito à gestão municipal mais eficiente e efetiva, 75% dos 

entrevistados concordam totalmente, uma vez que o P.E estabelece objetivos, ações e 

estratégias tornando o município mais eficiente e efetivo e 25% atestam concordar 

parcialmente com esta questão. 

 Para tanto foi questionado se o orçamento público, quando bem planejado e 

executado, pode gerar melhores resultados, tanto para as prefeituras quanto para os 

cidadãos e 100% dos respondentes concordam totalmente com esta afirmação. 

 A respeito de que as prefeituras não precisam planejar suas ações, pois não visam 

a lucratividade, 92% dos entrevistados discordam totalmente e 9% não concordam nem 

discordam.  

No final, para entendermos se a falta de interesse pode ser um dos principais 

problemas enfrentados pelos gestores para a implantação e controle do planejamento 

estratégico, 50% dos respondentes concordam totalmente com este fator e 50% concordam 

parcialmente. 

 

Tabela 3 - Percepções dos gestores sobre a implantação do P.E 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.4 Relação do Planejamento Estratégico com os instrumentos de gestão pública municipal 

Neste tópico é discutida a relação do planejamento estratégico com os instrumentos 

de gestão pública municipal com base na análise realizada do questionário que está 

demonstrado no quadro. 

 Pode se dizer que 59% dos respondentes sabem quais as funcionalidades dos 

instrumentos de gestão estabelecidos pela constituição federal, fator este de suma 

importância para o bom desenvolvimento do município, e 42% não têm conhecimento sobre 

este, o que é preocupante.  

Ainda com relação aos instrumentos de gestão, 59% afirmam que o município faz a 

utilização de maneira eficaz seguindo exatamente o que foi proposto no plano plurianual; já 

42% dispuseram que o município não faz a utilização destes instrumentos como deveria 

ser feito. 

A respeito da utilização dos instrumentos de gestão, 50% responderam que estes 

são bem utilizados pela prefeitura e 50% que não são bem empregados, ou seja, o 

município faz o uso dessas ferramentas, mas não segue exatamente o que foi proposto.  

Quanto à participação na elaboração desses instrumentos, 75% dos respondentes 

não participam, já 25% participam ou participaram da sua elaboração.  

Sobre as diretrizes, metas e objetivos estabelecidos no plano plurianual e se estes 

estão de acordo com o planejamento estratégico municipal, 59% dos respondentes atestam 

que sim, ou seja, o que foi proposto no PPA está de acordo com que o município almeja e 

42% responderam que não. 

 Por fim, 92% dos entrevistados responderam que existe uma compatibilidade entre 

o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentaria e a lei de orçamento anual e apenas 9% 

responderam que não existe essa compatibilidade no município. 
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Tabela 4 - Relação do P.E com os instrumentos de gestão pública municipal. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

4.5 Discussão 

Com os resultados encontrados no presente artigo com base em uma análise 

criteriosa, notou-se que, com relação à implementação do planejamento estratégico como 

uma ferramenta de melhoria na gestão do município que, segundo Couto et al. (2016), deve 

garantir aos cidadãos políticas públicas que objetivam o bem comum de todos os 

munícipes, obtivemos um resultado satisfatório, onde 100% dos entrevistados afirmam 

concordar totalmente com este quesito.  

Porém, 59% dos entrevistados atestam que os municípios não utilizam esse 

instrumento como uma ferramenta de gestão o que, por consequência, acaba não gerando 

resultados que contribuam de maneira positiva para um bom desenvolvimento municipal. 

Com um percentual de 67%, os entrevistados acreditam que as dificuldades para a inserção 

do P.E seriam a elaboração, execução, avaliação e controle, uma vez que para Couto 

(2017), o planejamento estratégico deve ser elaborado de forma organizada e com objetivos 

claros, tais como “de onde quero chegar e como chegar”, demandando muito 

comprometimento de todos os envolvidos. 

Sendo assim, pode-se dizer que 100% dos entrevistados salientam que a falta de 

interesse pode ser um dos principais problemas enfrentados na inserção do planejamento 

estratégico, quando 50% dos entrevistados concordam totalmente e 50% concordam 

parcialmente. 

Ao final, é importante ressaltar a ligação entre o planejamento estratégico e os 

instrumentos de gestão estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez que, de acordo 
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com Chagas e Cardoso (2018), esses instrumentos possuem o objetivo de fornecer suporte 

no desenvolvimento do planejamento estratégico municipal. 

 Com base na pesquisa, 59% dos entrevistados sabem quais as funcionalidades 

desses instrumentos e que o município faz a utilização de maneira eficaz, seguindo 

exatamente o que foi proposto no plano plurianual, onde 59% dos entrevistados atestam 

que as  diretrizes, metas e objetivos estabelecidos estão de acordo com o planejamento 

estratégico municipal e, com um percentual de 92%, os entrevistados atestam que existe 

uma compatibilidade entre os instrumentos estabelecidos pela constituição nos municípios. 

 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo atingiu seu objetivo geral ao analisar de que forma o planejamento 

estratégico é utilizado nos municípios do interior de São Paulo, podendo aprofundar a 

temática de planejamento estratégico na administração pública, revisando os principais 

estudos sobre esse instrumento e possibilitando analisar os resultados da pesquisa.  

Diante dos resultados obtidos, concluímos que os municípios analisados utilizam do 

planejamento estratégico no nível intermediário; portanto, essa ferramenta é considerada 

pelos gestores muito importante para o atingimento dos objetivos propostos, uma vez que 

os entrevistados entendem sobre a funcionalidade desse instrumento de gestão e as 

vantagens que essa aplicação pode gerar para o município. 

Outrossim, cabe pontuar que este estudo contribui com o campo teórico, uma vez 

que foi possível esclarecer o nível de conhecimento dos gestores municipais do interior de 

São Paulo. Assim, pode ser referência para outros artigos que buscam entender e 

aprofundar esta temática, devido à constatação da necessidade de mais estudos 

aprofundados sobre o planejamento estratégico na administração pública, principalmente 

no que diz respeito aos municípios que são carentes e têm grande problema de 

descentralização. 

Contudo, nota-se que as limitações do estudo ficam a cargo do número de 

respondentes que se dispuseram a contribuir com o desenvolvimento do trabalho e a falta 

de estudos mais quantitativos no campo teórico sobre o assunto para melhor 

aperfeiçoamento e o alcance de resultados mais concretos.  
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Sendo assim, sugere-se como proposta de estudos futuros um melhor entendimento 

dos municípios em relação a seu desenvolvimento, alcance de objetivos e metas e a 

satisfação dos munícipes, e a inserção e o aprofundamento desta temática dentro das 

prefeituras municipais, de maneira a implementar práticas de incentivos e o treinamento do 

pessoal para desenvolver o processo e colocá-lo em prática. 
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RESUMO 
Neste artigo compreenderemos a essência de uma empresa familiar, caracterizada por sua propriedade e 
gestão diretamente ligadas à família fundadora, e administradora do negócio. Ressaltando a importância das 
competências na gestão do negócio e no direcionamento que se deve adotar para assegurar o sucesso 
constante e a sobrevivência no mercado. Os constantes dilemas ligados aos sentimentos mostram-se grandes 
obstáculos a serem enfrentados. O momento da transição do poder para um herdeiro sucessor em potencial 
é um dos pontos mais cruciais na vida das empresas, portanto é parte extremamente relevante nesse estudo, 
bem como o preparo intelectual dos herdeiros. Este artigo justifica-se pela necessidade de compreender como 
se dá a gestão dentro de empresas familiares, os dilemas encontrados pelos gestores no âmbito 
organizacional e doméstico, como um todo, envolvendo questões de preparo intelectual e qualificação para 
se estar a frente do negócio, prosperando financeiramente e pessoalmente em ambos os aspectos para enfim 
responder a questão que motivou a criação deste estudo: O sucessor realmente está preparado 
intelectualmente para assumir os negócios? O método utilizado foi a pesquisa exploratória, e a técnica de 
coleta de dados foi à pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos fazem menção as principais causas de 
falência, e conflitos na transição de comando, bem como soluções a cerca destes dilemas que levam as 
empresas familiares a uma maior chance de prosperar e atravessar o momento da sucessão de uma forma 
menos traumática e mais satisfatória. 
 
Palavras-Chave: Sucessão. Empresa familiares. Preparo intelectual. Gestão. Estrutura Organizacional. 
 
 
ABSTRACT  
In this article we will understand the essence of a family business, characterized by its ownership and 
management directly linked to the founding family, and business administrator. Emphasizing the importance 
of the skills in the management of the business and in the direction that must be adopted to ensure constant 
success and survival in the market. The constant dilemmas connected with feelings are great obstacles to be 
faced. The timing of the transition from power to a potential successor heir is one of the most crucial points in 
corporate life, so it is an extremely relevant part of this study, as well as the intellectual preparation of the heirs. 
This article is justified by the need to understand how the management within family-owned enterprises, the 
dilemmas encountered by managers in the organizational and domestic environment, as a whole, involving 
issues of intellectual preparation and qualification to be ahead of the business, financially and personally in 
both respects to finally answer the question that motivated the creation of this study: Is the successor really 
prepared intellectually to take over the business? The method used was the exploratory research, and the 
technique of data collection was the bibliographic research. The results obtained mention the main causes of 
bankruptcy, and conflicts in the transition of command, as well as solutions to these dilemmas that lead family 
businesses to a greater chance of prosperity and to cross the moment of succession in a less traumatic and 
more satisfactory way . 
 
Keywords: Succession, Family business, Intellectual preparation, Management, Organizational structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

Abrir o próprio negócio, administrar com eficiência e transformá-lo em um empreendimento 

bem sucedido é uma tarefa árdua. Se o negócio for familiar maior ainda será a dificuldade 

encontrada. As empresas familiares se caracterizam por surgirem de um ideal de um membro 

familiar e por serem constituídas por pessoas da mesma família. Desta forma a particularidade 

desse tipo de empresa está no fato de que seus membros são da mesma família e que o patrimônio 

da empresa representa a renda familiar de seus membros. 

É importante que se tenham regras claras sobre a gestão dos negócios, bom senso e limites 

com relação a divisão entre trabalho (profissional) e  vida pessoal, para que as relações não se 

confundam e interfiram negativamente nos negócios. A tomada de decisão de uma empresa não 

pode ser afetada pelos laços familiares, deve-se aproveitar as vantagens que essas relações 

proporcionam para ajudar no sucesso da organização. É comum que empresas familiares 

apresentem uma gestão descentralizada e com grandes chances de falhas e ate mesmo de falência. 

As questões emocionais dos integrantes do grupo familiar, que consequentemente também 

são gestores da empresa, podem interferir nas relações de trabalho, afetando a produtividade, 

lucratividade e efetividade do negócio, consequentemente comprometendo a gestão e dificultando 

a sucessão. O processo de sucessão é corriqueiramente afetado pelas relações emotivas dos 

membros do grupo familiar, tornando a escolha algo complexo e acarretando desgastes entre a 

relação dos envolvidos, que posteriormente podem interferir nos resultados da organização. 

Neste contexto de empresa familiar e seus dilemas é interessante compreender que a partir 

da passagem da sociedade industrial para a do conhecimento, as organizações vêm passando por 

constantes e diversas mudanças. Com esse cenário, passa-se à valorização dos ativos intangíveis, 

e entre eles as pessoas e suas competências e habilidades e, consequentemente, surge a gestão 

baseada em competências ou simplesmente, gestão de competências (BRANDÃO; GUIMARÃES, 

2001). 

A questão da competência é um fator relevante para a passagem de sucessão, os membros 

fundadores, ou gestores atuais, tem de levar em consideração o preparo intelectual e os recursos 

intangíveis do conhecimento quando se tem em mente a transferência de poder dentro da 

organização.  Boa parte dos problemas enfrentados pelos herdeiros é quanto ao preparo e espírito 

empreendedor que não foram desenvolvidos corretamente para que se faça a transferência de 

comando do negócio (LINDGREN, 2017). 
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Este artigo justifica-se pela necessidade de compreender como se dá a gestão dentro de 

empresas familiares, os dilemas encontrados pelos gestores no âmbito organizacional e doméstico, 

como um todo, envolvendo questões de preparo intelectual para se estar a frente do negócio, 

prosperando financeiramente e pessoalmente em ambos os aspectos.  

Neste contexto, os principais beneficiados por meio dessa pesquisa são os fundadores e 

gestores de empresas classificadas como familiares que passarão pelo processo de sucessão, e 

tendem a buscar orientações a cerca do assunto, com a finalidade de melhor direcionar o seu 

processo no dado momento em que ele venha a ocorrer. 

A problemática abordada neste documento será voltada a analisar os quesitos que devem 

ser considerados quanto à transferência de poder a um sucessor em potencial e quais são os 

desafios que serão enfrentados pelos envolvidos. A questão central é: O sucessor realmente está 

preparado intelectualmente para assumir os negócios?  

De acordo com os preceitos do presente artigo, verifica-se que o objetivo geral do mesmo é 

analisar os dilemas voltados a questões de qualificação, encontrados quanto a escolha de membro 

da família para a sucessão de comando da empresa e a interferência emocional no processo, com 

o intuito de garantir prosperidade no negócio, evitando possível falência do mesmo. 

Logo os objetivos específicos se resumem a: Identificar o nível de interesse dos familiares 

pela gestão da empresa; Compreender como se dá a escolha dos sucessores e as questões 

envoltas nesse processo; Apresentar os motivos que levam as empresas a falência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Empresas familiares  

No mundo corporativo as empresas familiares estão presentes há muito tempo, de acordo 

com pesquisa realizada pelo Sebrae, 52% das micro e pequenas empresas brasileiras podem ser 

consideradas familiares, estima-se que 95% das maiores empresas brasileiras são familiares, 

ressaltando que  grande parte delas obtiveram êxito na sucessão e estão na segunda geração de 

dirigentes (SEBRAE, 2017). 

  A característica marcante desse tipo de empresa se encontra no fato de ser uma 

organização formada por membros da mesma família e passada o controle de pai para filho;  
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[...] essa prática era encontrada no antigo Egito, conforme citação de Adam Smith: 

todo homem estava obrigado por um princípio religioso a seguir a ocupação de seu 

pai ou estaria cometendo o mais nefasto sacrilégio se mudasse para outra 

(ADACHI, 2006, p.23). 

Sendo esperado que os filhos e herdeiros do negócio assumam a sua direção e passem a 

administrar o negócio como previsto e idealizado pelos patriarcas. 

O autor Ricca (2006, p. 32) enfatiza que as empresas familiares “ocupam uma parte tão 

grande da nossa paisagem econômica e social que nós sequer nos damos conta”. Isso porque na 

maioria das vezes as pessoas não conseguem perceber a presença dessas empresas, pois estão 

extremamente acostumadas com a presença delas no dia a dia. 

As empresas familiares nascem com a vocação da continuidade impregnada em sua 

essência, assim como uma família o que se espera é que ela cresça e prospere a cada dia através 

dos novos membros que serão inseridos na família ao longo dos anos. Como Lodi (1978, p.6) 

enfatiza “a empresa de fundador sem herdeiros não é uma empresa familiar”. Ainda segundo o 

autor: 

O conceito de empresa familiar nasce geralmente com a segunda geração de 

dirigentes, ou porque o fundador pretende abrir caminho para eles entre seus 

antigos colaboradores, ou porque os futuros sucessores precisam ciar uma 

ideologia que justifique sua ascensão ao poder (LODI, op.cit). 

Seguindo essa linha, a partir do momento em que o patriarca familiar ganha seu herdeiro, a 

esperança de que o negócio cresça e tenha alguém para dar continuidade ao seu sonho crescer 

ainda mais, e é a partir desse ponto que começam os problemas quanto à sucessão. 

Cabe diferenciar herdeiro de sucessor, uma vez que herdeiros são aquelas pessoas que 

possuem uma carga genética adquiridas através do DNA dos patriarcas, ou que adquirem o direito 

a herança através de laços de união matrimonial, como conceitua o Código Civil Brasileiro; 

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros 

legítimos e testamentários (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, 10 de Janeiro de 2002). 

Cabendo também a possibilidade de dispor de patrimônio para herdeiros testamentários, 

desde que a ocorrência de herdeiros necessários seja respeitada conforme o Código Civil Brasileiro;  

1. Herdeiros necessários: o cônjuge ou viúvo(a) – desde que casado em comunhão 

parcial de bens –, os descendentes e os ascendentes têm direito à herança em 

primeiro lugar, em partes iguais, pela ordem de proximidade do parentesco com o 

falecido e sem qualquer discriminação quanto à natureza da filiação. Se o cônjuge 

também for pai, mãe, avô ou avó dos descendentes do falecido, deve receber pelo 
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menos 25% da herança. Caso os avós morram depois de falecido o pai, os filhos 

deste (netos) herdam a 8parte que caberia ao pai falecido, que deve ser dividida 

igualmente entre eles. Se, ao falecerem os avós, existirem somente netos, a 

herança será dividida entre eles em partes iguais (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, 10 

de Janeiro de 2002). 

 Os laços familiares aqui descritos os dão direitos a herdarem o patrimônio constituído pelos 

patriarcas; já os sucessores são herdeiros previstos em lei ou em testamento de acordo com os 

critérios acima dispostos que são escolhidos pelo ou pelos patriarcas como responsável pela 

perpetuação de bens e negócios da família.  

2.2 Dilemas quanto a sucessão do negócio  

A partir do momento em que um casal constitui uma família e nasce um filho, cria-se a ideia 

que ali está quem dará continuidade aos negócios familiares, porém muitas vezes não é isso que 

ocorre. 

Estatísticas confirmam que a sucessão é uma questão geralmente problemática: apenas 

30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração e apenas 5% à terceira (RICCA, 2014). 

O processo sucessório é muitas vezes traumático e de tal complexidade, que em média 70% 

das empresas não resistem e declaram falência ou se desfazem do negócio (SEBRAE 

PERNAMBUCO, 2016). 

Um dos problemas encontrados é o fato de que uma empresa não cresce no mesmo ritmo 

de uma família, conforme são formadas vão surgindo novos membros, de tal modo que chegará a 

um ponto que será inviável manter todos na empresa. 

Outro fator é se realmente há interesse dos familiares em assumir a gestão do negócio e se 

realmente é algo viável. A insistência com quem não se identifica levará o negócio ao fracasso em 

curto prazo. Walt Disney disse uma frase que se encaixa perfeitamente nessa situação “Um homem 

nunca deve negligenciar sua família pelos negócios.” (SINICESP EM REVISTA, 2014). 

 Sendo assim caso não haja interesse por parte de nenhum dos prováveis sucessores, há 

dois caminhos a serem seguidos, vender o negócio ou buscar por um sucessor que não seja do 

âmbito familiar, a empresa deixa de ser um negócio exclusivamente familiar nesse caso. 

O ego e poder também podem atrapalhar a prosperidade do negócio e a nova gestão, isso 

se deve ao fato de que por anos a empresa foi administrada de um modo, a partir do momento que 

houver a sucessão começaram os problemas, ninguém é igual a ninguém sendo assim fica 

perceptível as diferenças no modo de gerir o negócio. 

https://empresafamiliar.com.br/category/artigos-ricca/
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 Aceitar que um dos sucessores é mais capacitado gera um conflito entre toda a família, 

muitas vezes a briga pelo poder acaba por destruir a empesa e consequentemente os laços 

familiares, todo o trabalho de anos do fundador de nada valeu, pois somente se sobressaiu a 

ambição entre os herdeiros, deixando de lado toda a história e essência por de trás da fundação do 

negócio. 

O preparo do futuro sucessor deverá ser algo planejado, um processo que garanta uma alta 

capacidade de gerenciar a organização, para tanto, será esperado que o sucessor tenha um 

conhecimento amplo da organização, tendo ele passado por todos os departamentos e vivenciado 

as rotinas corporativas em profundidade.  Segundo Martin (2011), “o êxito da sucessão em 

empresas familiares é baseado em pressupostos que devem estar no coração de um treinamento 

preparatório ou no acompanhamento dos sucessores”. 

Por outro lado, pouco se fala sobre a transição de poder dentro da empresa para herdeiras 

mulheres, embora venha tendo um aumento considerável nesse número ao longo dos anos. Um 

exemplo é que em 2002, 34% das empresas familiares americanas projetavam mulheres para os 

cargos de diretor executivo (CEO)9, contra 25% em 1997 (CHANDLER, 2004).  

Hoje se tornou mais comum algumas empresas optarem por herdeiras mulheres, no entanto 

isso não simplifica o processo de sucessão. Segundo Barbieri (1997), quando questões de gênero 

são adicionadas ao processo sucessório, a pressão entre os envolvidos aumenta ainda mais. Já 

que para o autor a sucessão por filhas mulheres esbarra em outros dilemas, como o preconceito da 

liderança feminina frente aos negócios, os problemas quanto a insubordinação, e a relação dentro 

do âmbito familiar após a escolha do sucessor. 

2.3 Dilemas ligados aos sentimentos 

O ser humano é sentimental, ele tende a se aproximar de indivíduos que o proporcionam 

amor, alegria, confiança, dentre outros sentimentos positivos, bem como busca maior 

distanciamento daquilo que considera ser desagradável e traumático. Freud explica que: 

As provas da psicanálise demonstram que quase toda relação emocional íntima 

entre duas pessoas que perdura por certo tempo – casamento, amizade, as 

relações entre pais e filhos – contem um sedimento de sentimentos de aversão e 

hostilidade, o qual sé escapa a percepção em consequência da repressão... Quando 

essa hostilidade se dirige contra pessoas que de outra maneira não amadas, 

descrevemos como ambivalência de sentimentos e explicamos o fato, 

                                                           
9 (Chief Executive Office) é um termo da língua inglesa que significa o cargo mais alto de uma empresa. Em 
português, equivale-se ao diretor executivo, diretor geral ou presidente. 
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provavelmente de maneira demasiadamente racional, por meio das numerosas 

ocasiões para conflitos de interesse que surgem precisamente em tais relações 

mais próximas (FREUD, 1921, p.128). 

As relações humanas frente a sentimentos desagradáveis que são vivenciados é muito 

interessante, KLEIN e RIVIERE apontam que este tipo de sentimentos: 

[...] veem-se automaticamente relegados para fora de nós; admitimos que se 

localizem em outra parte que não em nós. Renegamo-los e repudiamo-los como 

emanando de nós; na expressão pouco correta do ponto de vista gramatical porém 

psicologicamente exata, culpamos a alguém mais por eles. Na medida em que tais 

forças destrutivas são reconhecidas em nós, pretendemos que ali chegaram 

arbitrariamente e através de algum agente externo, e devem voltar ao lugar que lhes 

compete (KLEIN; RIVIERE, 1970, p.27-28). 

Este comportamento descrito acima pelos autores ocorre geralmente inconscientemente, 

não é muito comum nem é compreendido com facilidade pelo ser humano, que por vezes é incapaz 

de perceber suas próprias atitudes, no entanto a compreensão destes sentimentos é imprescindível 

para que se tomem decisões coerentes no processo sucessório.  

Quando os dilemas da sucessão partem para essa parte sentimental envolvendo todo o lado 

emocional não apenas dos herdeiros, mas de todos os membros da família, por vezes a situação 

pode se agravar mais ainda, tornando está difícil tarefa ainda mais complexa e desgastante para 

todos os envolvidos. 

Quanto maior o número de herdeiros aptos a serem os sucessores do negócio, maior é a 

complexidade em lidar com as emoções que emergem durante o processo, em determinados 

aspectos pode ocorrer uma beneficiação de algum dos candidatos por maior afinidade com um dos 

patriarcas gestores do negócio. Esse tipo de beneficio comumente é interpretado como uma 

predileção dos patriarcas por um dos herdeiros, criando assim um clima de insatisfação e injustiça 

partindo dos membros não escolhidos para a perpetuação do negócio.  

Com o lado emocional abalado, muitas empresas passam por ações de contestação jurídica, 

movidas pelos próprios herdeiros que não foram agraciados com a sucessão, criando conflitos 

pessoais maiores e mais dolorosos que consequentemente podem interferir direta ou indiretamente 

na gestão, desgastando o ambiente familiar e organizacional, a contestação é geralmente 

embasada no conceito de herança que segundo a autora Maria Helena Diniz: 

A base do direito sucessório é a transmissão imediata da herança do de cujus aos 

herdeiros legítimos e testamentários, desde que tenham capacidade ou legitimação 

sucessória, ou seja, desde que possam ser invocados para habilitar-se a suceder, 
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por possuírem título jurídico para fazer jus à sucessão” (DINIZ, MARIA HELENA, 

2007, p.45).  

 

Por vezes o preterido na sucessão pode se desmotivar na gestão do negócio, e passar a se 

indagar sobre todos os esforços que o levaram a alcançar a posição em que se encontra e se 

realmente era isso o almejado por ele, levando a questionar suas habilidades frente aos negócios, 

e consequentemente gerando insegurança em todo o ambiente. 

Diante deste cenário emocional crítico em que se encontra a família fundadora do negócio 

seus respectivos sucessores e herdeiros, é muito comum que todo o ambiente de trabalho se torne 

mais hostil, os problemas tomam proporções maiores e mais complexas, e a parte que se sentir 

lesada no processo de sucessão se torna mais insidiosa e até mesmo desleal, dificultando a gestão 

ainda mais e encaminhando o negócio para uma fase crítica de transição, onde um percentual bem 

considerável de empresas desse porte acaba, sucumbindo aos problemas e fechando suas portas, 

ou vendendo seu negócio para terceiros. 

Outro fator relevante quanto ao lado emocional durante a sucessão é a reação dos herdeiros 

sucessores que assumem o negócio devido ao falecimento do patriarca fundador da empresa, a 

repulsa que os sentimentos ligados a morte é explicado de um ponto de vista psiquiátrico pelo autor 

abaixo: 

[...] e talvez se explique melhor pela noção básica de que, em nosso inconsciente, 

a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. É inconcebível para o 

inconsciente imaginar um fim real para nossa vida na terra e se a vida tiver um fim, 

este sempre será atribuído a uma intervenção maligna fora de nosso alcance. 

Explicando melhor, em nosso inconsciente só podemos ser mortos; é inconcebível 

morrer de causa natural ou de idade avançada. Portanto, a morte em si está ligada 

a uma ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si clama por 

recompensa ou castigo (KUBLER-ROSS, E, 1991, p.14). 

O fato da morte ser algo inevitável provoca sentimentos de medo, angustia, raiva e até 

depressão, muitos herdeiros sucessores acumulam estes sentimentos, na tentativa de permanecer 

ainda que apenas o seu lado exterior calmo e coerente, aparentemente inabalado para ficar a frente 

dos negócios. Certamente que seu interior encontra-se devastado, o que o torna mais propenso a 

erros e prejuízos consideráveis. 

Contudo, para que se obtenha maior êxito na sucessão é necessário que os envolvidos 

tenham maior controle emocional, e estejam mais preparados para acatar a escolha do sucessor 

ou lidar melhor com a morte do patriarca fundador, um grande aliado nesse quesito é a ajuda de 
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um psicólogo, terapeuta, coach10, mentoring11, consultor e assessoria especializada em sucessão 

familiar que possa desenvolver de forma mais concisa os sentimentos positivos que a família já 

dispõe, para que estes se sobreponham aos abalos emocionais provocados pelo processo de 

sucessão, evitando os conflitos negativos e assegurando uma transição tranquila para o bem 

comum do negócio. 

2.4 A temida falência 

A formação das empresas familiares tem certas peculiaridades, Gonçalves (2009), relata 

que a estrutura básica que sustenta uma empresa familiar é constituída por três pilares: família, 

propriedade e negócios. Desse modo todas as decisões do ambiente empresarial afetam a todos 

os membros, o que torna-se objeto de conflitos quando não há uma gestão madura e profissional. 

Sobre o perfil de uma empresa familiar FLORIANI diz que: 

A empresa familiar é uma empresa como qualquer outra, apenas composta por 

características societárias diferenciadas já que envolve membros de um mesmo clã 

familiar e, por isso, congrega num mesmo meio dois ambientes com interesses 

distintos: a família e a organização empresarial (FLORIANI, 2008, p. 60). 

De acordo com Robbins (2005), em muitas empresas familiares o gestor precisa diferenciar 

os interesses da família e os da empresa, buscando sempre minimizar os conflitos sejam eles 

pessoais ou empresariais. 

O conflito, segundo Álvares (2003, p.25) “é o confronto de duas necessidades e interesses, 

conscientes ou não”. Os conflitos entre os membros familiares, como ciúmes, agressões, 

sentimento de inutilidade e a rivalidade dentre outros que podem vir a surgir, prejudicam o 

crescimento, funcionamento e propósitos da empresa. 

Bueno, Fernández e Sánchez (2007), afirmam que a origem dos conflitos está nas diferenças 

de percepções que, como consequência, provocam diferenças de expectativas. “Uma expectativa 

não é mais que a projeção, no futuro, das próprias percepções do passado”. Cada pessoa tem uma 

maneira de perceber os fatos e interpreta-los, pois durante a vida tendem a incorporar 

acontecimentos baseando-se em fatores pessoais ou ate mesmo genéticos. 

                                                           
10 Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor, aquele que leva seus jogadores a 
conquistarem seu estado desejado, a tão desejada vitória. 
 
11 Mentoring é um termo inglês, normalmente traduzido como "tutoria", "mentoria", "mentorado" ou 
"apadrinhamento". O mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa 
experiente ajudar outra menos experiente. 
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Um artigo elaborado pelo SEBRAE apontou sobre a sucessão empresarial que:  

Os herdeiros devem ser conscientizados de que não vão herdar uma empresa, mas 

uma sociedade composta por pessoas que não se escolheram. Assim, é preciso 

separar claramente os conceitos de família, propriedade e empresa. Durante todo o 

processo, deve haver um clima de diálogo para tratar dos conflitos já existentes e 

dos que podem surgir (SEBRAE NACIONAL, 2016). 

A maioria das empresas familiares tem o próprio dono como principal gestor e administrador 

da empresa, o que se ocasiona são problemas na administração. Essa diferença de interesses 

proporciona ao gestor um desequilíbrio na administração do negócio em si e dos interesses 

particulares de cada membro da família. 

É necessário o total esforço em combater os desentendimentos, pois com conflitos internos 

a empresa consequentemente tende a não ter crescimento e a não se desenvolver no mercado 

atuante, o que acarreta uma série de problemas no meio empresarial, tendo assim que se declarar 

falência e ver o sonho de toda uma vida morrer. 

Apesar de tudo os conflitos não são a única causa de falência em empresas familiares, a 

falta de uma estrutura de governança cria um risco ao legado da empresa. Sem uma gestão 

estratégica focada em resultados e não em privilégios, não é possível manter o negócio. Além disso 

comunicação e fluxo de trabalho estruturados são igualmente cruciais para o êxito. 

Outro ponto que leva a falência é a própria gestão familiar, pois esse tipo de gestão não tem 

uma visão das estratégias de mercado, e isso acaba resultando em um desempenho muito baixo 

em relação às outras empresas. Quando uma empresa é gerenciada por membros de uma mesma 

família fica visível que a gestão é voltada totalmente pro emocional, gerando um desequilíbrio entre 

responsabilidades e papéis de atuação, faltando clareza para cada membro sobre sua real atuação 

seja no âmbito familiar ou no meio empresarial. Álvares (2003) explica que sendo a família “um 

conjunto de vínculos indissolúveis: sanguíneos, afetivos e psicológicos. [...]” (p.24), é muito difícil 

para os seus membros mudarem de papel, simplesmente porque o cenário mudou.  

A adaptação à tecnologia também entra como um dos motivos para a falência das empresas 

familiares. Além de lidar com conflitos, emoções e um mercado em constante evolução, é 

necessário se adaptar a tecnologia, porém empresas familiares tendem a ser moldadas conforme 

a cultura de seu fundador, toda e qualquer mudança causam impactos de alto teor. Sendo assim se 

adaptar a tecnologias mais avançadas e inovadoras levam a conflitos entre as gerações, levando a 

uma cadeia de fatores que no final resultara como melhor opção declarar a falência. 
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Afirma Lank (2003) que muitas empresas familiares vão à falência pelos mesmos motivos 

das empresas não-familares, tais como: incapacidade de se ajustar às mudanças no mercado, 

investimento insuficiente em pesquisa e desenvolvimento, controle inadequado de custos e 

incapacidade de obter capital para crescimento. “Por outro lado, as empresas familiares podem 

desaparecer pelo simples fato de seus fundadores não terem tido a intenção de criar uma dinastia. 

[...]” (p.70). Ou seja, eles simplesmente fecham ou vendem o empreendimento no momento que 

acharem apropriado.  

Sobre a relação empresa e família Drucker diz:  

[...] Nenhuma das duas se sairá bem se a empresa for dirigida para servir a família. 

A palavra mais importante em “empresas administradas pela família” não é “família”. 

Ela tem de ser “empresa” (DRUCKER, 1999, p.37). 

Com base em Drucker citado anteriormente pode-se entender que se faz necessário a 

distinção entre empresa e família, para que haja a prosperidade do negócio, essa distinção deve 

esclarecer a legitimidade de se priorizar a empresa como um empreendimento, separando as 

questões administrativas da empresa, das questões administrativas da família. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Com relação à metodologia utilizada nesse artigo, o método utilizado foi a pesquisa 

caracterizada como exploratória, estudada de forma qualitativa e elaborada através de uma 

investigação de campo. Segundo Prodanov e Freitas (2009, p. 62), este tipo de pesquisa “tem como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua 

definição e seu delineamento”. Gil (2006) a considera uma pesquisa com a finalidade de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, proporcionando a formulação de problemas 

mais precisos e criando hipóteses para futuras pesquisas. 

Na seleção das empresas a serem pesquisadas, levou-se em consideração o conceito de 

empresa familiar trabalhado por Leone (2005), que a caracteriza pela observação dos seguintes 

fatos: iniciada por um membro da família, membros da família participando da propriedade e/ou 

direção da organização, valores institucionais que se identificam com o sobrenome de família ou 

com a figura do fundador, e a sucessão diretamente ligada ao fator hereditário. 

Para uma melhor analise do assunto abordado por esse artigo como dito anteriormente se 

fez o uso da abordagem qualitativa; 

Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de 
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abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados será realizada de 

forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de técnicas e 

métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a interpretação de 

fenômenos e a atribuição de resultados (GODOY 1995, p.58). 

A pesquisa qualitativa não enumera e/ou mede os fatos estudados, nem utiliza instrumental 

estatístico na análise dos dados. Envolve a obtenção de dados descritivos através do contato direto 

do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. Denzin e Lincoln (2006) 

argumentam que a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação, envolve o 

estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos e, como um conjunto de 

atividades interpretativas, não privilegia nenhuma única prática metodológica em relação a outra. 

Diante dessas características, as autoras definem genericamente e de maneira inicial que “a 

pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo”. 

A coleta de dados é voltada a pesquisa bibliográfica, onde se explora livros e autores 

dotados de conhecimento a cerca do assunto em questão, com intuito de agrupar informações e 

conhecimentos a fim de fundamentar argumentação concreta e discutir as ideias, levando o leitor a 

total compreensão do assunto: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 

referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que 

foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 

compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do 

trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO 

2006, p. 266). 

 

Diante dessas informações, pode-se afirmar que o referido trabalho descreveu, relatou e 

evidenciou de forma real, os conceitos dos autores na prática, sem haver a necessidade de criticar 

e opinar os fatos que foram pesquisados. 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com as informações expostas pelo presente artigo pode-se afirmar que quando 

se trata de sucessão em empresas familiares todas as questões envoltas no processo se tornam 

grandes problemas no âmbito empresarial e familiar, sempre há a presença de atritos pessoais que 
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vem a interferir na gestão do negócio, embora seja um processo árduo é necessário para a 

perpetuação do mesmo. 

O cerne da questão é como passar por este momento por vezes traumático da melhor 

maneira possível, assim como abordado e evidenciado no estudo o preparo do futuro gestor deve 

ser prioridade no meio familiar, é necessário que a família crie um modelo de gestão profissional 

para dar suporte a transição de comando de uma maneira mais calma e assertiva, é importante que 

se tenha em mente a necessidade de passar por este processo, ainda que seja doloroso. 

Há a necessidade de preparar o sucessor intelectualmente e capacita-lo para assumir o 

negócio, quanto antes este for inserido no meio empresarial, adquirir responsabilidades, confiança, 

experiência e principalmente segurança, as chances de sucesso se tornam maiores. 

Ainda deve-se levar em conta que este processo deve envolver a família como um todo, é 

sabido que tomar esta decisão não é algo simples, mas necessário, a final não se trata apenas de 

um negócio, trata-se de legado, da perpetuação de um sonho. 

Conclui-se então que embora o processo seja difícil, é necessário dialogar sobre ele, 

preparar a família e o sucessor para este fato imutável, garantir que o escolhido tenha conhecimento 

e condições para assumir esta tarefa, utilizar a ajuda de um profissional qualificado, ou uma gestão 

profissionalizada, para ajudar a eliminar as dificuldades encontradas no processo, como a falência, 

conflitos entre os familiares, etc. Isso torna as empresas mais duradouras, gerando a continuidade 

do negócio, das receitas geradas por ele e de todo um legado familiar, exemplo este a ser seguido 

por empresas centenárias do meio da gestão familiar, que almejam a continuidade de um sonho.  
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RESUMO  
O empreendedorismo permeia as discussões dos mais diversos flancos sociais, envolvendo a sociedade civil 
organizada, os debates políticos, o mundo acadêmico, tudo com o desígnio de se obter geração de empregos, 
inclusão social, inovação, progresso, criação de riqueza, crescimento e desenvolvimento socioeconômico. 
Nessa ótica, esta pesquisa justifica-se na necessidade de analisar e compreender as questões afeitas sobre 
os desafios enfrentados pelos empreendedores no processo empreendedor, sob um olhar local. O utilitário 
máximo desta investigação foi avaliar se as dificuldades enfrentadas e narradas pelos incubados da 
Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente – INTEPP, no processo empreendedor, são convergentes 
com os elementos obstaculizadores encontrados na literatura atual. Isso proporcional um olhar transversal, 
considerando uma avaliação macro a micro. Foi realizada pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. 
A coleta dos dados primários ocorreu por meio da aplicação de um questionário semiestruturado junto aos 
incubados na INTEPP. Já secundários foram coletados por intermédio da pesquisa bibliográfica, 
contemplando livros clássicos sobre o tema e artigos científicos nacionais e internacionais, indexados na 
plataforma CAPES.  Os resultados da pesquisa revelaram que os elementos inibidores do processo 
empreendedor, segundo a óptica dos incubados, em convergência com o que está presente na literatura atual 
são a elementos como o excesso de burocracia, a elevada carga tributária, a ausência de cultura e educação 
empreendedora e, ainda, a ausência de políticas públicas efetivas de fomento ao empreendedorismo. 
 
Palavras-chave: Emprego. Empreendedorismo Local. Incubadora Tecnológica. Políticas Públicas. 
 
 
ABSTRACT  
The entrepreneurship permeates the discussions of the most diverse social flanks, involving organized civil 
society, political debates, the academic world, all with the aim of generating jobs, social inclusion, innovation, 
progress, wealth creation, growth and development socioeconomic. From this point of view, this research 
justifies the need to analyze and understand the issues discussed about the challenges faced by entrepreneurs 
in the entrepreneurial process, under a local perspective. The maximum utility of this investigation was to 
evaluate if the difficulties faced and narrated by incubators of the Presidente Prudente Technological Incubator 
- INTEPP, in the entrepreneurial process, are convergent with the obstacles elements found in the current 
literature. This proportional a transversal look, considering a macro-to-micro evaluation. An exploratory 
research with a qualitative approach was carried out. The primary data were collected through the application 
of a semistructured questionnaire to the incubators at INTEPP. Secondaries were collected through 
bibliographic research, including classical books on the subject and national and international scientific articles 
indexed on the CAPES platform. The results of the research revealed that the elements inhibiting the 
entrepreneurial process, according to the incubators' perspective, in convergence with what is present in the 
current literature are elements such as excessive bureaucracy, high tax burden, lack of culture and 
entrepreneurial education and the absence of effective public policies to promote entrepreneurship. 
 
Keywords: Job; Local Entrepreneurship; Technological Incubator; Public policy. 
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1) INTRODUÇÃO 

A palavra empreendedorismo tem sua origem na língua francesa entrepreuner, e 

apareceu pela primeira vez em 1437, tendo uma definição muito utilizada na época, “celui 

qui entreprend quelque chose” e quer dizer aquele que se compromete com algo 

(LANDSTRÖN, 2005). Há muito o empreendedorismo já era usado para descrever tanto a 

pessoa que participava quanto a que gerenciava grandes projetos de produção, construção 

de castelos, fortes, etc., mas é no século XVII que a noção de risco é associada ao 

empreendedorismo, pois, ao financiar contratos ou realizar serviços com o governo, o 

empreendedor assumia certo grau de risco. Então, no século XVIII e XIX o termo 

empreendedor passa a assumir um caráter mais próximo de empresário, diferenciando-o 

do capitalista, definindo o empreendedor como a pessoa que conduzia e realizava 

empreendimentos (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009; FILION, 1999). 

Desde a revolução industrial, o empreendedorismo permeia as discussões políticas, 

empresariais, de pesquisadores e estudiosos. As consequências do empreendedorismo 

sobre a vida socioeconômica é geração de empregos, inclusão social, inovação, progresso, 

criação de riqueza e crescimento, e desenvolvimento econômico (BRAUNERHJELM, 2010; 

NAUDÉ, 2013). No Brasil, a preocupação com a mortalidade de médias e grandes 

empresas, após a abertura da economia, dado ao ingresso de empresas de capital 

estrangeiro, gerou, no início, certa desestabilização socioeconômica. Uma consequência 

imediata foi o aumento no índice de desemprego. Com a dificuldade de emprego muitas 

pessoas começaram a abrir seu próprio negócio algumas ainda sem experiência no ramo, 

e quando percebem já eram patrões. Muitos ficam na informalidade devido as grandes 

taxas de juros, excesso de impostos e falta de crédito (DORNELAS, 2008).   

Não existe um consenso na literatura acerca de um conceito mais apropriado sobre 

o empreendedorismo. No entanto, comumente são utilizados três principais tipos de 

empreendedorismo, quais sejam, o empreendedorismo social, que está diretamente ligado 

a proporcionar algo inovador para a sociedade, em geral, visando não só a lucrar, mas 

proporcionar soluções a problemas que a área pública não consegue resolver. Há, também, 

o empreendedorismo corporativo, que envolve o surgimento de novos negócios dentro das 

organizações e uma transformação de organização através de renovação da ideias-chaves. 

No que lhe concerne, o empreendedorismo individual é à entrada de novos negócios com 
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ideias inovadoras. Os empreendedores são visionários, atualizados e informados.  Contam 

com sua pró-atividade para assumir um risco onde seu negócio pode falhar e não 

apresentar resultados esperados (BRETT et al., 2010; GALUSHKA, 2013; GUTH; 

GINSBERG, 1990; DORNELAS, 2004). Nessa perspectiva, esta pesquisa justifica-se na 

necessidade de analisar e compreender as questões efeitas sobre os desafios enfrentados 

pelos empreendedores no processo empreendedor. Supõe-se que a ausência de políticas 

efetivas, com alicerces globais, mas com variáveis regionais, voltadas a fomentar e manter 

empreendimentos no país prejudicou ainda mais essa situação alarmante de desemprego.  

Assim, o presente artigo tem como objetivo avaliar as dificuldades enfrentadas pelos 

empreendedores no processo empreendedor, comparando os achados teóricos com a 

visão dos empreendedores, sob a óptica dos incubados na INTEPP, revelando, assim, 

quais são os elementos mais dificultadores do empreendedorismo na região de Presidente 

Prudente. Essa ação possibilitará interpretar se os mesmos males que assolam os 

empreendedores de Presidente Prudente são os que acometem e são retratados pela 

literatura de forma geral. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A criação de negócios no Brasil tem evoluído desde os avanços nos estudos ao 

empreendedorismo, em meados da década de 90, mas ainda é possível encontrar algumas 

barreiras enfrentadas pelos empreendedores. A falta de acesso e gestão dos recursos 

financeiros, compreender e avaliar o mercado impacta diretamente na criação dos negócios 

e consequentemente o processo empreendedor (BORGES; FILION; SIMARD, 2013). No 

Brasil, já na abertura de um novo negócio, há uma complexidade em reunir licenças, alvarás 

e outros documentos, isto é, o empreendedor se ocupa não só com o seu core business, 

mas sim com a burocracia, uma vez que necessita de diversos órgãos para legalizá-la. A 

burocracia torna o processo de abertura lento, demorando, em média, 107 dias para abrir 

a empresa, prejudicando o empreendedor. Em alguns casos, espera-se 185 dias para 

iniciar a operação de uma empresa.  A burocracia é apontada como um dos fatores que 

mais dificultam a criação de novos negócios (NORTH; NETO; CALLE, 2013; COUTO; 

CARDOSO; LIMA, 2017).  Ainda como elemento dificultador do empreendedorismo no 

Brasil, figura o processo de alfandegário. Taxas e inspeções portuárias são lentas, fazendo 
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com que as mercadorias atrasem para chegar ao destino final, quando se fala da indústria 

da transformação ou comercialização de produtos importados. Como uma boa parcela das 

empresas necessitam utilizar esse processo, a chamada ameaça macroeconômica dificulta 

a entrada de novos negócios. Os empreendedores enfrentam, ainda, na fase inicial de seu 

empreendimento, a falta de logística adequada no escoamento das mercadorias e a 

péssima gestão de preços e uma carga tributária exacerbada, que inibe os novos negócios, 

levando ainda alguns à falência (CAMPOS et al., 2008). 

Sob a responsabilidade do empreendedor, há a ausência de planejamento em todas 

as dimensões, mas notadamente acerca dos custos, que geram uma triste realidade. Cerca 

de 60% das empresas formalizadas fecham pouco mais de um ano após a sua abertura. A 

falta de experiência em operar e administrar seu negócio, a deficiência de conhecimento 

técnico e o medo da concorrência; ausência de capital inicial; inexistência de pesquisa de 

mercado também revela um cenário real do empreendedorismo brasileiro (RITA, 2001; 

SOUZA et al., 2016). Outro componente dificultador do processo empreendedor é a 

macroeconomia. As sucessivas resseções econômicas havidas no mundo afetam esses 

empreendimentos em todo o globo, uma vez que há menos investimentos e consumo em 

economias enfraquecidas.  Associando a burocracia, às elevadas cargas tributárias, a 

lentidão na abertura de empresas, questões logísticas, a ausência de políticas claras e 

efetivas do fomento ao empreendedorismo cria-se uma inversão de papeis sociais. O 

estado, ao invés de atuar como agente de propulsão ao empreendedorismo, atua como um 

agente inibidor (SILVA et al., 2015). 

Apesar de incentivos para conscientização do empreendedorismo em escolas, 

universidades e programas educacionais, vê-se a necessidade de criar políticas duradouras 

para elevar os estudos do empreendedorismo e superar esses obstáculos. O outro fator 

que os próprios brasileiros necessitam evoluir é em relação aos modelos culturais de não 

valorização dos homens e mulheres de sucesso que estão sendo barreiras para incentivo 

de outros empreendedores, não dando o reconhecimento adequado para as pessoas que 

empreendem no Brasil (DORNELAS, 2001). 

O desemprego no Brasil é crítico. O número de pessoas desocupadas cresceu após 

8 meses em queda e em janeiro de 2019 chegou a 12%, totalizando 12,7 milhões de 

desempregados, e esse número reflete diretamente na recessão econômica e aumenta 

problemas sociais (GLOBO, 2019). As consequências do desemprego no âmbito social 
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aumentam o número de trabalhadores com problemas relacionados à saúde física e mental, 

sobrecarregando o sistema de saúde, também eleva os índices de criminalidade e violência, 

e em questões econômicas o desemprego abrange a todos, pois, aumenta os impostos e 

as despesas para cobrir o salário desemprego, diminui o crescimento da produtividade e 

desestabiliza o cenário socioeconômico causando caos por todo o país (REINERT, 2001).  

Ao observarmos que o empreendedorismo oferece solução aos problemas frequentes 

encontrados no desemprego brasileiro, encontramos dois tipos de empreendedores, os que 

empreendem por oportunidade e os que empreendem por necessidade. O primeiro refere-

se à aqueles empreendedores que percebem o que falta no mercado e notam uma 

possibilidade de criação de um novo negócio, enquanto o segundo é quando o 

empreendedor não visa a oportunidades de negócio, mas empreende para satisfazer sua 

própria necessidade básica de renda, por não conseguir emprego formal, isto é, quando 

não há outra possibilidade de subsistência (DORNELAS, 2008; GEM, 2008; SOUZA; 

TRINDADE; FREIRE, 2010; EXAME, 2018). 

Os empreendedores por oportunidade possuem algumas características específicas, 

tais como forma espontânea de empreender, tendem a ter iniciativas para negócios 

inovadores e são visionários, além de se valerem do planejamento para a abertura dos seus 

negócios. Os empreendedores por necessidade, geralmente, são imitadores de negócios 

existentes, com qualidade empresarial limitada, com níveis baixos de investimentos em 

recursos humanos e menor impacto no desenvolvimento econômico e, comumente, iniciam 

os seus negócios sem planejamento (ANGULO-GUERRERO; PÉREZ-MORENO; ABAD-

GUERRERO, 2017). As características do empreendedor por oportunidade são: 

criatividade, atender a necessidade do cliente, gerar desenvolvimento e crescimento 

econômico. O empreendedor por necessidade pode ser associado à queda da atividade 

econômica que diminui a oferta de emprego e gera desemprego, realiza planejamento 

inadequado do negócio e tem grandes chances de fracasso (ROCHA, 2014). O gráfico 

abaixo relaciona empreendedorismo por oportunidade e necessidade no Brasil, constando 

dados de 2002 ao ano de 2017: 
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Nota-se que os empreendedores por necessidade aumentaram de 29% em 2014 

para 43% em 2015. A partir disso, vem diminuindo, gradativamente, atingindo 40% em 

2017. No cenário brasileiro, o que predomina é o empreendedorismo por oportunidade. A 

maior taxa foi de 71% em 2014, chegando a 59% de acordo com a última divulgação oficial 

do Global Entrepreneurship Monitor - GEM, em 2017.  Nota-se que a queda foi mais 

acentuada em 2014 por ocasião da recessão econômica iniciada no Brasil, em 2012, mas 

que demorou até atingir as estatísticas oficiais (GEM, 2017). Apenas 76% das empresas 

sobrevivem aos primeiros dois anos de vida (EXAME, 2018). Já as taxas de sobrevivência 

das micro e pequenas empresas são ainda mais preocupantes. Aproximadamente 45% 

dessas fecham as portas, após dois anos. Alguns fatores colaboram com esse cenário de 

mortalidade, tais como a ocupação anterior do empreendedor, a motivação para abrir um 

novo negócio, a falta de clientes, a falta de capacidade de gerenciamento dos 

empreendedores e a falta de planejamento (EXAME, 2015). Os fechamentos destas 

empresas ocorrem, na maioria dos casos, pelos seguintes motivos: serem empreendedores 

por necessidade, pouca experiência no ramo, a falta de negociação com os fornecedores, 

não investindo em mão-de-obra, não acompanham rigorosamente as receitas e despesas, 

sem oferecer inovação no seu empreendimento (SEBRAE, 2016). 

O gráfico 02 mostra a relação do empreendedorismo por oportunidade ou 

necessidade e o desemprego no Brasil. 
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Gráfico 01 - Empreendedorismo por oportunidade e necessidade. 
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Fonte: GEM Brasil (2017).
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Gráfico 02 - Taxa (%) dos empreendedores por oportunidade ou necessidade e 

desemprego no Brasil. 

 

Fonte: GEM (2017); INDEX MUNDI (2017). 

 

Com a recessão econômica que o Brasil vem atravessando, verifica-se que o 

empreendedorismo por necessidade aumentou 14% entre 2014 e2015. Essa elevação foi 

impulsionada pelo aumento o desemprego que foi de 2% naquele período. O desemprego 

aumentou, entre 2015 e 2016, mais 2 pontos percentuais e, 2017, mais 1,3 ponto, o que 

proporcionou, por via de consequência, a queda do empreendedorismo por oportunidade 

(GEM, 2017; INDEX MUNDI, 2017). Seguindo com os estudos sobre o empreendedorismo, 

o gráfico 03 relaciona a taxa de mortalidade empresarial com o Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil, a fim de se investigar se há ligação entre esses dois indicadores, de acordo aos 

últimos dados encontrados em 2015. 
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Gráfico 03 - Mortalidade Empresarial e Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil. 

 

         Fonte: IBGE (2017). 

O índice de mortalidade das empresas atingiu o pico em 2014, com 20,7% de 

empresas que fecharam as portas no Brasil, época em que a recessão econômica do Brasil 

era alta, pois, o PIB caiu 2,5% de e obteve um percentual de 0,5%. Em 2015, o PIB registrou 

seu pior índice, com -3,5%. Nesse mesmo ano, o índice de mortalidade reduziu-se, o que 

não revelou, nesse sentido, uma relação direta entre a queda do PIB e a mortalidade das 

empresas. (IBGE, 2017).  

 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os métodos traçados que viabilizaram ao alcance dos objetivos propostos 

fundamentaram-se na pesquisa exploratória, pois, envolveram levantamentos 

bibliográficos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e a análise de exemplos que estimularam a compreensão e associações 

teórico-práticas. A abordagem foi qualitativa, visto que, foram avaliados os significados, 

motivos, aspirações, percepções, visões, crenças, valores e atitudes, quem correspondem 

a espaços mais profundos das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A coleta dos dados secundários foi 

viabilizada por meio da pesquisa bibliográfica. Os dados primários foram obtidos com a 

realização da pesquisa junto aos incubados da INTEPP, por meio de um questionário 

semiestruturado. A análise dos dados qualitativos foi realizada por meio da análise de 
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discurso. Os dados foram avaliados por intermédio da análise comparativa, porque 

permitiram a análise de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências de 

elementos constantes, abstratos e gerais o que propiciou investigações de caráter indireto. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foi aplicado um questionário semiestruturado contendo 16 questões, junto aos 

incubados da INTEPP. Obteve-se 4 respostas de 10 incubados, tendo representatividade 

de 40% da população, sendo eles nomeados E1, E2, E3, E4.  O entrevistado 1 (E1) tem 35 

anos de idade, gênero masculino, empreende desde os 10 anos por necessidade. O 

segundo entrevistado (E2) possui 22 anos, gênero masculino, sempre pensou, como 

mesmo afirmou “fora da caixinha” e desde pequeno sonhava em ter seu próprio negócio, 

mas efetivamente empreendeu com 20 anos. O entrevistado 3 (E3) possui 45 anos, gênero 

masculino, e empreende desde os 16, escolheu Presidente Prudente por que nasceu e 

reside na cidade. Já o entrevistado 4 (E4) tem 46 anos, gênero masculino, começou com 

25 anos logo após sua primeira faculdade. Os dados coletados foram organizados em 04 

quadros com perguntas e respostas, sendo as suas análises realizadas logo abaixo de cada 

quadro. 

Quadro 1 – Quadro com 4 perguntas e as respostas dos entrevistados. 

Perguntas E1 E2 E3 E4 

O que fez você se 
interessar a 
empreender em 
Presidente 
Prudente? 

“Oportunidade 
de crescimento 
de negócio”. 
 

“Crescimento e a 
oportunidade 
devido à 
quantidade de 
pequena e média 
empresa aqui em 
Prudente”. 
 

“O motivo de morar 
aqui e conhecer a 
cidade, olhando as 
oportunidades que 
esta cidade poderia 
me proporcionar”. 

“Eu empreendi aqui 
por que eu moro 
aqui, mas eu 
sempre tive vontade 
de ter meu negócio”. 

Os governos 
federal, estadual e 
municipal 
desenvolvem 
políticas que 
facilitam o 
empreendedorismo 
no Brasil e 
consequentemente 
em P. Prudente? 
Por quê? 

“Sim, uma 
grande chance 
de transformar a 
cidade em 
grande polo 
tecnológico”. 
 

“Em minha 
opinião é muito 
pouco, aqui no 
Brasil existe 
muita burocracia 
ao se 
empreender,...”. 

“Razoavelmente, 
facilitam até em 
certo ponto, mas 
ainda falta mais 
iniciativa na politica 
principalmente no 
Brasil, desenvolver 
medidas que 
ajudem as pessoas 
a empreender”. 

“Na questão federal 
é uma..., quanto ao 
nível estadual creio 
que vai ser um 
crescimento..., para 
finalizar, no âmbito 
municipal a prefeito 
juntamente com o 
secretário de 
tecnologia aqui do 
município, vem 
desenvolvendo 
politicas...”. 
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Quanto você 
precisa de capital 
inicial e o fluxo 
financeiro 
necessário para 
que manter-se no 
1° ano de vida? 

“15.000 mil 
reais”. 

“... depende do 
tipo de negócio, o 
meu, por 
exemplo, 
começamos com 
$500 reais, mas 
claro se entrar um 
aporte de $ 
100.000 reais nós 
conseguimos se 
escalar mais 
rápido”. 
 

“... eu abrir o 
negócio lá em 2001 
hoje seria questão 
de $ 50.000 reais 
em média e de 
fluxo financeiro uns 
30.000 mil reais”. 

“... eu ainda não tive 
custo, com a 
terceira colocação 
no evento Startup 
Weekending, 
conseguir 
desenvolver esse 
projeto na 
incubadora 
tecnológica sem 
custo”. 
 

Você já avaliou se 
o empreendedor 
tem algum 
incentivo para 
empreender na 
região de 
Presidente 
Prudente? 

“Tem incentivo, 
financeiro, 
intelectual e 
infraestrutura”. 

“Aqui em 
prudente tem 
muito incentivo, 
menos imposto 
para quem está 
começando tem a 
disposição às 
aceleradoras e 
incubadoras...”. 
 

“Existem alguns 
programas que a 
prefeitura vem 
desenvolvendo na 
área tecnológica e 
do 
empreendedorismo, 
mas ainda tem 
muito a criar”. 

“O Inova prudente 
oferece um porto 
enorme para os 
empreendedores 
não ficarem em 
casa e conseguirem 
abrir um negócio 
inclusive com o 
CNPJ da própria 
Inova, é um grande 
incentivo, e a 
Startup tem os 
custos reduzidos”. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base nas falas dos entrevistados. 

Observou-se que 90% dos entrevistados empreendem por oportunidade de 

crescimento em Presidente Prudente, o que é convergente com o indicador de 57% 

verificado em 2017 na média Brasil (GEM, 2017). Sobre a adequação das políticas públicas 

de âmbito federal, estadual e municipal, em relação ao empreendedorismo os entrevistados 

dividiram opinião.  50% acreditam que ainda é muito pouco e que pode melhorar muito, com 

redução de impostos, incentivo fiscal e desburocratização dos processos de abertura das 

empresas. Já 50% acreditam que no município as políticas tem sido satisfatórias, existem 

incubadoras, aceleradoras e houve a criação de um centro de auxílio a quem deseja 

empreender na região. Comparando com os achados na literatura, tem-se que:  

Associando a burocracia, as elevadas cargas tributárias, a lentidão na abertura de 
empresas, questões logísticas, a ausência de políticas claras e efetivas do fomento 
ao empreendedorismo cria-se uma inversão de papeis sociais. O estado, ao invés 
de atuar com agente de propulsão ao empreendedorismo, atua como um agente 
inibidor (SILVA et al., 2015, p.6). 
 

Em relação ao capital inicial e o fluxo de caixa para iniciar uma nova empresa, os 

entrevistados deram respostas distintas, com valores variando entre R$ 500,00 reais e R$ 

30.000 reais. Ao serem indagados sobre os incentivos para empreender em Presidente 

Prudente, todos os entrevistados disseram que têm incentivos financeiros, intelectual, 
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menos impostos – no âmbito municipal - e que a prefeitura vem desenvolvendo programa 

para empreendedorismo na área tecnológica. Em sentido oposto, Dornelas preconizou que 

em âmbito nacional é necessária políticas duradoras para incentivo ao empreendedorismo, 

divergindo então com o cenário encontrado em Presidente Prudente (DORNELAS, 2001).  

Quadro 2- Quadro com 4 perguntas e as respostas dos entrevistados. 

Perguntas E1 E2 E3 E4 

O que você pode 
comentar sobre o 
nível de 
burocracia para a 
abertura de uma 
empresa? 

“Dependendo da 
empresa chega a 
ser 
desnecessário,...”
. 

“muito tempo 
para abrir um 
novo negócio,... 
além de muitos 
procedimentos 
desnecessários,..
.”. 
 

“Nível alto, mesmo 
para as 
microempresas 
ainda esta alto, pois 
exige muitos 
procedimentos 
desnecessários...”. 

“A demora de abrir 
um negócio tanto 
que as empresas 
poderia ter algo 
integrado para 
acelerar esse 
processo e diminuir 
essa burocracia”. 
 

Qual o(s) 
maior(es) 
desafio(s) para 
ser um 
empreendedor 
em Prudente? 

“Desafio cultural, 
uma cultura de 
província”. 

“Acho que a 
cultura, pois a 
minha empresa 
por ser da área 
tecnológica as 
pessoas não tem 
a mente aberta 
para investir e 
aceitar”. 

“O tamanho do 
mercado e a 
capacidade de 
compra das 
pessoas”. 

“A falta de uma 
pessoa 
especializada no 
meu caso os 
desenvolvedores,...”
. 

O desemprego no 
país esta 
relacionado com 
as dificuldades de 
ser 
empreendedor 
gera novos 
negócios e novas 
oportunidades 
para a 
sociedade? 

“Não, 
correlacionando 
de cada pessoa, 
oportunidade 
existe falta 
interesse das 
pessoas”. 

“Sim e não, 
acredito que nem 
é todo mundo que 
empreende e 
tenta empreender 
embora acho que 
80% dos 
empregos venha 
das pequenas e 
médias empresas 
então quanto 
menos empresa 
desse tipo gera 
desemprego mas 
também acho que 
faltar o brasileiro 
ir atrás e tentar 
empreender”. 

“Tem relação sim 
com a criação de 
novos negócios, 
pois assim gera 
mais emprego, 
sendo que no 
nosso país 
pequeno e médio 
empresa gera mais 
oportunidades de 
emprego para a 
sociedade”. 

“Acho que não tem 
falta de 
oportunidade a 
sociedade em si que 
não vai atrás, as 
pessoas estão 
esperando do 
governo, o 
empreendedor de 
verdade não espera 
ele faz”. 
 

Como você 
espera que o 
governo resolva 
os problemas 
encontrados 
nesta área de 
empreender e ser 
inovador no 
Brasil? 

“Abertura de 
novos mercados”. 
 

“Acho que não 
devemos esperar 
algo do governo, 
mas se ele 
melhorar as 
questões 
burocráticas, 
incentivos 
financeiros, 
diminuir impostos 
e melhorar a 

“Facilitando o 
processo de 
abertura, gestão da 
empresa e redução 
dos impostos”. 

“Incentivos na 
educação de base, 
motivar as pessoas 
para o 
empreendedorismo, 
e conscientizar a 
respeito da 
importância que ser 
empreendedor pode 
mudar a sociedade”. 
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educação ele 
possa incentivar 
as pessoas a 
empreender”. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base nas falas dos entrevistados. 

Em relação ao nível de burocracia existente para a abertura de uma empresa, todos 

os entrevistados comungam que a burocracia é demasiada e acarreta atrasos na efetivação 

de um negócio.  Esse fato também foi constatado na literatura, visto que há uma 

complexidade em reunir licenças, alvarás, uma vez que necessita de diversos órgãos para 

legalizá-la. A burocracia é apontada como um dos fatores que mais dificultam a criação de 

novos negócios (NORTH; NETO; CALLE, 2013; COUTO; CARDOSO; LIMA, 2017).  

Ao serem pesquisados sobre os maiores desafios enfrentados para se empreender 

em Presidente Prudente, 90% dos entrevistados responderam que a cultura é um desafio 

a ser vencido, pois, a população não aceita ou não está acostumada com mudança, 

inovação e não valorizam os empreendedores. Nesse mesmo diapasão, Dornelas, 2001, 

afirma que:   

[...] outro fator que os próprios brasileiros necessitam evoluir é em relação aos 
modelos culturais de não valorização dos homens e mulheres de sucesso que estão 
sendo barreiras para incentivo de outros empreendedores, não dando o 
reconhecimento adequado para as pessoas que empreendem no Brasil 
(DORNELAS, 2001, p7).  
 

Ao serem interpelados sobre a relação do desemprego, a dificuldade e a falta de 

oportunidade para empreender, as respostas foram distintas. E1 “acredita que existe 

oportunidade [de empreender], mas falta interesse das pessoas”. E2 “afirma que tem 

relação, mas também falta interesse das pessoas [em empreender]”, o entrevistado E3 

garante que “sim, micro e pequenas empresas geram mais oportunidades de emprego para 

a sociedade” e o E4 afirma que “o empreendedor de verdade não espera oportunidade ele 

vai e faz”, ao analisar os estudos bibliográficos verificam que o empreendedorismo oferece 

solução aos problemas frequentes encontrados no desemprego brasileiro, sendo ele um 

importante elemento na redução da taxa de desemprego (DORNELAS, 2008; GEM, 2008; 

SOUZA; TRINDADE; FREIRE, 2010; EXAME, 2018).  

Os entrevistados responderam sobre como governo deve resolver os problemas 

encontrados pelo empreendedor, o E1 diz que “com abertura de novos mercados”, já E2 

afirma que “não deve se esperar nada do governo, mas que a diminuição da burocracia, 
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incentivos financeiros, diminuição de impostos e uma educação de qualidade incentivam 

pessoas a empreender”, E3 garantiu que “na facilidade de abertura de um novo negócio, 

melhorando a gestão e reduzindo impostos”, E4 foca na “educação base de qualidade” 

Verifica-se na argumentação do E4 uma clara convergência com o que postulou Dornelas 

em 2001, quando afirmou que  “vê-se a necessidade de criar políticas duradouras para 

elevar os estudos do empreendedorismo e superar esses obstáculos” (DORNELAS, 2001, 

p.7). 

Quadro 3 - Quadro com 4 perguntas e as respostas dos entrevistados. 

Perguntas E1 E2 E3 E4 

Em quanto tempo 
é possível 
empreender 
desde o processo 
de abertura, 
formalização a 
concretização do 
empreendimento, 
respeitando todos 
os regramentos 
de normas 
vigentes no 
Brasil? 

“Pelo menos 45 
dias, dependendo 
do negócio ate 
antes”. 

“Depende do 
empreendimento, 
o meu poderia ser 
desde o primeiro 
dia, mas outros 
empreendimento
s necessitam 
desenvolver 
aplicativo então 
demoram mais”. 
 

“De quatro a cinco 
meses”. 

“Não sei dizer, pois 
não tenho contato 
com uma empresa 
nos padrões 
normais, creio que 
seja mais de 30 
dias”. 

O que você 
considera que 
pode ser 
melhorado nos 
regramentos de 
normas vigentes 
adotados no 
Brasil para 
incentivar os 
empreendedores
? 
 

“Diminui a 
quantidade de 
documentos 
desnecessários, 
ainda é muito 
burocrático”. 

“A questão de 
trabalhar isso 
para quebrar o 
paradigma 
cultural, 
apresentar a 
oportunidade, 
pois nem todo 
mundo tem 
acesso e muitos 
não sabem o que 
é o 
empreendedoris
mo”. 

“... acelerar o 
processo de 
abertura da 
empresa de forma 
que a empresa não 
perca tempo com a 
parte burocrática e 
a questão tributária 
que é muito 
complexa torna-la 
mais clara e 
objetiva...”. 

“Desenvolver algo 
que integre os 
processos de 
abertura para 
acelerar a abertura 
das empresas, os 
processos para 
empreender não 
estão integrados 
isso precisa mudar”. 
 

Qual é a 
participação da 
INTEPP no seu 
negócio? 

“Infraestrutura, 
network e startup, 
um grande 
negócio”. 
 

“Fundamental, 
eles ajudam no 
contato com 
mercado, outras 
empresas e 
estrutura física”. 

“... desde a 
concepção da ideia 
até o modelo de 
negócio para lançar 
no mercado”. 

“A INTEPP ajuda em 
relação mentorias, o 
espaço físico com 
computador, sala de 
reuniões, ambiente 
climatizado e 
relações com o 
mercado”. 
 

Como você vê 
Presidente 
Prudente em 
relação ao 
empreendedoris

“Uma cidade com 
grande potencial 
tecnológico”. 
 

“Acho que tem a 
crescer muito 
devido o incentivo 
e as 
oportunidades de 
investir com 

“Vejo como uma 
cidade em 
crescimento no 
empreendedorismo 
gerando soluções 
para a sociedade e 

“Eu acho que vai 
crescer muito, o 
empreendedorismo 
tem incentivo aqui 
no município por 
parte da prefeitura”. 
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mo, nos próximos 
cinco anos? 
 

facilidade em 
novos negócios 
aqui”. 

facilitando cada vez 
mais a vida de 
todos...”. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base nas falas dos entrevistados. 

 

Questionados acerca do tempo necessário para empreender em um novo negócio, 

E1 que afirmou “serem necessários quarenta e cinco dias”, E2 disse que “depende e que o 

dele pode ser desde o primeiro dia”, E3 disse de “quatro a cinco meses”, E4 afirmou que 

“nos padrões normais citados acima leva mais de trinta dias para empreender”, nesse 

sentido, a literatura prevê que são necessários, em média, 107 dias para abrir a empresa, 

prejudicando o empreendedor. Em alguns casos, espera-se 185 dias para iniciar a 

operação de uma empresa (NORTH; NETO; CALLE, 2013; COUTO; CARDOSO; LIMA, 

2017). Inquiridos sobre o que seria possível fazer para melhorar e facilitar esse processo, 

E1 respondeu, “diminuir a quantidade de documentos desnecessários”, E2 fala em “tornar 

as oportunidades mais acessíveis e que muitos não sabem o que é empreendedorismo”, 

E3 diz que “tornar o processo de abertura mais rápido diminuindo etapas de 

desnecessárias”, E4 afirma que “integrar todas as partes do processo poderia melhorar e 

tornar rápido”. Os entrevistados foram perguntados sobre a participação da Incubadora 

Tecnológica de Presidente Prudente (INTEPP) para o seu negócio e, o E1 disse que “na 

parte de infraestrutura e network”, E2 responde que a INTEPP “colabora no contato com o 

mercado e na estrutura física”, E3 “desde a concepção da ideia até o modelo de negócio 

para lançar no mercado”, E4 afirma que a INTEPP ajuda com “mentorias e infraestrutura”. 

Ao serem perguntados sobre como veem o município em relação ao empreendedorismo 

nos próximos cincos anos, todos enxergam um crescimento em relação ao potencial 

tecnológico gerando novas oportunidades de negócio, mesmo com os embaraços 

burocráticos e ausências de políticas públicas duradouras, como apontou (DORNELAS, 

2001; SILVA et al., 2015).   

Quadro 4- Quadro com 4 perguntas e as respostas dos entrevistados. 

Perguntas E1 E2 E3 E4 
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O que seria 
possível realizar 
para atrair 
empreendimento
s inovadores em 
P. Prudente, em 
termos de 
políticas 
públicas? 
 

“Inovação, 
abertura para 
incubar projetos, 
pessoas, 
mentoras”. 

“Incentivar mais 
jovens 
começando na 
educação e 
dando apoio 
necessário para 
colocar suas 
ideias em 
pratica”. 

“Politica publica 
seria a criação de 
cadeia de valor 
econômico, 
segmentos de 
empresas 
complementares, a 
prefeitura ficar 
atenta para isso e 
devolver em ajuda 
nos setores”. 

“Aqui em Presidente 
Prudente eu acho 
que já existe, creio 
que aqui será a 
referencia em 
relação ao 
empreendedorismo 
tecnológico no 
Brasil, seria um 
crescimento 
exportar isso para 
outras regiões do 
Brasil”. 
 

Você tem alguma 
sugestão para 
mudar o cenário 
em que se 
encontra o 
empreendedoris
mo no Brasil e em 
sua região? 

“Educação”. 
 

“Trabalhar o 
empreendedoris
mo na educação 
base até chegar 
ao ensino 
superior”. 

“Não, diretamente 
não”. 

“Na educação, 
mudar a cultura 
antiga em relação a 
empresas”. 

Em uma escala 
de 1 a 5, seu 
otimismo ao 
empreendimento 
está gerando um 
lucro por volta de 
dois anos? 
 

“5” “5” 
 

“4” 
 

“5” 

Descreva 
rapidamente o 
seu negócio e em 
qual 
mercado/setor ele 
se enquadra. 
 

“Marketing play 
do segmento 
ótico está na fase 
de tração e dois 
anos de negócio, 
vende informação 
para o Brasil 
todo”. 

“Inteligência 
Artificial analise 
de dados para 
outas empresas, 
no segmento 
tecnológico, 
transformando os 
dados em 
informações e 
facilitando a 
tomada de 
decisão prever a 
receita da 
empresa”. 

“Setor de 
tecnologia da 
informação, 
integração de 
soluções para 
pequenas 
empresas”. 
 

“Um startup de 
comunicação é uma 
plataforma para 
transformar texto 
em áudio, jornal 
revista ou blog, você 
fotografa e com 
QRCODE você 
transfere e o áudio é 
gerado”. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base nas falas dos entrevistados. 

Para incentivar a empreender na cidade de Presidente Prudente em termos de 

políticas públicas, os entrevistados afirmam que deve incentivar a educação de qualidade, 

incentivando, inovando e distribuindo em todos os setores as oportunidades do 

empreendedorismo o que também é considerado por (DORNELAS, 2001; SILVA et al., 

2015). Questionados em como mudar o cenário do Brasil, quanto ao empreendedorismo, 

os entrevistados E1, E2 e E4 colocam a educação como um fator essencial para que o 
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Brasil possa crescer em relação ao empreendedorismo, já o E3 afirmou que diretamente 

não pode fazer nada, porém, confirmando DORNELAS (2001), afirma a necessidade da 

educação para o empreendedorismo alavancar no Brasil e isso mostra que os entrevistados 

E1, E2 e E4 estão em linha com o autor. Os entrevistados responderam ainda quanto ao 

otimismo, em uma escala de 1 a 5,  em relação ao lucro que o negócio gerará por volta de 

dois anos, E1, E2 e E4 foram totalmente otimistas respondendo 5, já E3 respondeu 4.  

Na figura a seguir é apresentado um mapa mental sobre as barreiras e desafios do 

processo empreendedor. Do lado esquerdo há os (elementos) burocracia, impostos, cultura 

e educação. Esses foram elementos citados pelos pesquisados e pelos autores 

considerados na presente investigação. Do lado direito, o (elemento) políticas públicas 

[ausência de] foi citado pelos pesquisados e constatado na literatura. O empreendedorismo 

aparece como alternativa para o elemento desemprego, tanto na visão dos investigados, 

quanto na visão dos autores. Questões logísticas e macro econômicas não foram 

considerados barreiras e desafios para a abertura de um novo negócio.  

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como proposta avaliar os fatores que dificultam e inibem o 

empreendedorismo e justificou-se no imperativo de se avaliar quais são fatores que 
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obstaculizam o empreendedor local no desenvolvimento do seu negócio. Para tanto, optou-

se pela comparação entre os achados literários acerca desse fenômeno e a visão dos 

empreendedores, incubados na INTEPP, oportunizando, assim um olhar macro – da 

literatura – para a perspectiva local - Presidente Prudente/SP - conseguindo detectar bases 

de consenso e dissenso entre autores globais e empreendedores regionais. Existe uma 

conformidade entre a literatura e os entrevistados no que diz respeito ao excesso de 

burocracia, impostos, ausências de cultura, educação e políticas públicas efetivas de 

fomento ao empreendedorismo, serem rudimentos inibidores e dificultadores do processo 

empreendedor. Por outra óptica, os micros e pequenos empreendimentos são vistos, 

unanimemente, como fenômenos oportunizadores de combate ao desemprego e da 

evolução da economia, tanto pelos pesquisados quanto aos achados da literatura. Os 

aspectos afeitos à logística e macroeconomia não foram considerados, pelos investigados, 

como elementos obstaculizadores para o processo empreendedor, em que pesem terem 

sido apontados por autores.  Os achados deste estudo podem contribuir para a construção 

de políticas públicas regionais, partindo das dores dos empreendedores, respeitando, com 

isso, as especificidades locais. É oportuno, ainda, realizar mais pesquisas relacionadas a 

essa, principalmente, aumentado a amostra dos investigados. Contudo, ratifica-se, com 

este estudo, que o empreendedorismo gera consequências sobre a vida socioeconômica 

em termos de geração de empregos, inclusão social, inovação, progresso, criação de 

riqueza e crescimento, e desenvolvimento econômico.  
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RESUMO 
Para a valorização de uma produtividade cada vez melhor, as organizações vem se preocupando com a 
qualidade de vida no trabalho (QVT) dos seus colaboradores, e com o aumento da inserção das pessoas com 
deficiência (PcD) no mercado de trabalho, amparado pela Lei de Cotas nº 8.213/91, a preocupação se estende 
por se tratarem de pessoas com limitações, onde os obrigam a reestruturarem seus ambiente de trabalho. O 
estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida no trabalho das PcD, identificando se as organizações 
estão em conformidade com a lei, incluindo essas pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários, 
atendendo todas as exigências relacionada as adaptações. Após a realização do levantamento dos dados 
bibliográficos, a pesquisa foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, dirigida com foco, porém 
com certa flexibilidade, com a gestora de recursos humanos de uma instituição privada de ensino superior, 
que está em conformidade com a Lei de Cotas. Perceberam-se alguns pontos importantes relacionados à 
qualidade de vida no trabalho, lei de cotas, acessibilidade e recrutamento e seleção. Porém, se destacam 
algumas preocupações quando se tratando de inclusão e preconceito por parte de funcionários e estudantes 
da instituição. 
 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Qualidade de vida. Lei de cotas. Acessibilidade. Preconceito. 
 
 
ABSTRACT  
In order to increase productivity, organizations have been worrying about the quality of life at work (QWL) of 
their employees and increasing the insertion of people with disabilities in the labor market, supported by the 
Law of Quotas nº 8.213 / 91, the concern is that they are people with limitations, where they are forced to 
restructure their working environment. The study aimed to analyze the quality of life in the work of the DCP, 
identifying whether organizations are in compliance with the law, including those with disabilities in their staff, 
meeting all requirements related to the adaptations. After the collection of bibliographic data, the research was 
conducted through a semistructured interview, directed with focus, but with some flexibility, with the human 
resources manager of a private higher education institution, which is in compliance with the Law of Quotas. 
There were important points related to quality of life at work, quota law, accessibility and recruitment and 
selection. However, there are some concerns when it comes to inclusion and prejudice by employees and 
students of the institution. 
 
Keywords: Person with disability; Quality of life; Quota Law; Accessibility; Preconception. 
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1) INTRODUÇÃO 

As organizações tendem a buscar meios para se manterem em destaque no 

mercado competitivo. Com isso, surge uma preocupação relacionada aos seus 

funcionários, pois para atingir seus objetivos, dependem do desenvolvimento de suas 

funções. O bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho tem sido alvo de 

valorização pelas empresas, pois para oferecer produtos e serviços de boa qualidade, seus 

funcionários necessitam de uma boa qualidade de vida no ambiente organizacional. 

No ano de 1950, surgiu um movimento sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), visando a possibilidade do equilíbrio entre o indivíduo e a organização. No entanto, 

somente na década de 1990 o movimento da QVT conquistou o seu espaço, com o objetivo 

de atender as necessidades de aspectos psicológicos e sociais dos trabalhadores, com a 

intenção de aumentar sua satisfação no trabalho. Com o decorrer dos anos, as 

organizações tiveram que se preocupar com a implantação de melhorias na qualidade de 

vida dos seus funcionários com deficiência, pois no ano de 1991 foi criada a Lei nº 8.213 

(BRASIL, 1991), em que as organizações foram obrigadas a reservar cotas para a inclusão 

dessas pessoas no quadro de funcionários. Porém, ao longo do tempo, foram realizadas 

modificações para especificar quais as deficiências estariam inseridas no quadro de cotas. 

Esse termo de qualidade de vida dentro do ambiente organizacional, não tem 

refletido de forma positiva para as pessoas com deficiência (PcD), pois além de suas 

características comuns, portam outras que as limitam de executar tarefas que são simples 

para as demais. Nessa perspectiva, exige-se da organização uma remodelagem na 

estrutura, na filosofia, além da opção de estratégias que incentivem as pessoas com 

deficiência efetuarem com eficiência as suas atividades, mantendo sua qualidade de vida.  

Considerando o exposto, o problema que aqui se propõe a responder é o que as 

empresas estão realizando dentro do ambiente de trabalho para atender as necessidades 

relacionadas à qualidade de vida das PcD? E como ponto de partida, a inserção e o campo 

de trabalho para pessoas com deficiência (PcD), pois através de pesquisa não foi fácil 

localizar estudos que abordam o tema e com isso, tem afastando a maioria das PcD que 

possuem alto potencial, do mercado de trabalho (GALVÃO, 2012). 
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Este trabalho se justifica pela qualidade de vida no trabalho (QVT) tratar-se de um 

tema pouco abordado, onde as organizações ainda não possuem uma visão ampla de que 

a QVT é mais que um benefício para o trabalhador, é um fator importante para o 

desenvolvimento organizacional e de seus funcionários. E tratando-se de pessoas com 

deficiência, não se torna menos favorável, pois suas limitações são apenas físicas e não 

intelectuais. 

O estudo tem como objetivo geral analisar a qualidade de vida no trabalho das 

Pessoas com Deficiência (PcD); e os objetivos específicos são: Verificar a existência de 

pessoas com deficiência (PcD); Verificar se as organizações possuem infraestrutura 

adequada para acessibilidade das pessoas com deficiência (PcD); Realizar uma entrevista 

com o gestor para verificar sua visão sobre a contratação de pessoas com base na lei de 

cotas para pessoas com deficiência (PcD). 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), deficiência é uma anormalidade 

de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, considerando-a temporária ou 

permanente (AMIRALIAN et al, 2000), que conforme se menciona no artigo 4°. do Decreto 

n°. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Artigo n°. 70 do Decreto 5.296, de 02 

de dezembro de 2004, sendo perda total ou parcial gerando uma limitação. De acordo com 

o IBGE (2010), 24% da população brasileira são PcD. Mesmo assim, elas não vivem em 

uma sociedade apropriada, com o preconceito enraizado nas pessoas. 

Esse preconceito e exclusão surgem principalmente no mundo do trabalho, onde 

empregadores destacam a limitação das PcD, acreditando que causam incapacidade de 

produzir, se esquecendo de suas competência e talento.  De acordo com Pastore (2000, p. 

25), “é ainda comum a rejeição de profissionais qualificados, mesmo que não afete o 

desempenho no trabalho”. Porém, para combater a exclusão social criou-se a lei n°. 

7.853/89 de apoio às pessoas portadoras de deficiência, que visa garantir a inclusão dos 

mesmos na sociedade e também serem inseridas no mercado de trabalho. 

Observa-se também que, uma das causas pela não contratação de pessoas 

portadoras de deficiência é por não saberem lidar com o recrutamento e seleção, por não 

saberem como abordá-los. Como diz Silva (2006, p.426), “As pessoas com deficiência 
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causam estranheza num primeiro contato, que pode manter-se ao longo do tempo a 

depender do tipo de convívio e dos componentes dessa relação”. Normalmente as pessoas 

mudam o seu comportamento quando se encontram com uma PcD. Muitas vezes, por 

medo, fingem que a pessoa portadora de alguma necessidade não está ali, sendo assim 

tratadas com indiferenças, ou também acontece de serem exageradamente gentil e 

superprotetor (NAMBU, 2003; SILVA, 2006). 

Como foi visto, há resistência em integrar um portador de deficiência ao quadro de 

funcionários da empresa pelo fato de “não serem capazes”. Porém, pesquisadores 

realizaram um estudo com PcD e pessoas sem deficiência, em relação a avaliação de 

desempenho, no processo de desenvolvimento dentro da organização. Através dos 

resultados, Silva e Helal (2018, p.36) dizem que, “verificou-se que o construto não sinalizou 

diferença significativa, entre os grupos de pessoas com e sem deficiência”. 

Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho ganhou ênfase no cenário 

empresarial após a criação da Lei de Cotas para deficientes, descrita pelas Leis nº 8.112/90 

e nº 8.213/91 (Lei de Cotas), onde as organizações públicas e privadas são determinadas 

a reservarem um percentual do seu quadro de funcionários. Através da Lei nº 8.112/90, 

conhecida como o “Estatuto do Servidor Público Federal”, foi garantido o direito às pessoas 

com deficiência, de também participarem de concursos públicos, podendo assim concorrer 

a vagas nas organizações públicas, com uma porcentagem de 5% de reservas nos cargos 

públicos. Tal direito de reserva de vagas foi regulamentado pelo Decreto nº 3.298/1999, 

que dispõe sobre a “Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência”. Com relação ao artigo 93 da Lei nº 8.213/91, as empresas privadas devem 

assegurar de 2% a 5% dos seus cargos para serem ocupados pelos portadores de 

deficiência, conforme a seguinte descrição: De 100 a 200 empregados – 2%; De 201 a 500 

empregados – 3%; De 501 a 1.000 empregados – 4%; De 1.001 ou mais – 5%. 

Ainda que tenha existência da lei, somente 48% das vagas destinadas as PcD são 

ocupadas. Por um lado, a empresa diz que é difícil encontrar um portador de deficiência 

qualificado, que a falta de capacitação impede a contratação destes. Por outro, o interesse 

em ter uma PcD na empresa está muito longe de ser satisfatório. Pois quando se tem um 

interesse por parte dos gestores é para cumprir o decreto, não com a intenção de ter um 
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profissional com deficiência na empresa, mas “pela deficiência”. Essa incompatibilidade de 

interesses surge também pelas mudanças organizacionais que ocorreriam dentro do 

ambiente de trabalho; pois ao inserir uma PcD dentro da empresa, influenciará em como 

atender as necessidades do trabalhador, tendo uma visão ampla voltada para a qualidade 

de vida, ao realizar suas atividades.  

Algumas pesquisas relatam que a qualidade de vida no trabalho (QVT) passou de 

fato a ser considerada após a Primeira Guerra Mundial, como afirma Carvalho-Freitas 

(2007), “pois houve uma preocupação explicita com o desenvolvimento e satisfação do 

trabalhador.”. Deu-se a conclusão de que o fator psicológico tem grande influência no 

aproveitamento dos trabalhadores, assim como “o nível de produção é influenciado por 

fatores como a integração social e o conteúdo do cargo” (Ferreira, 2015). A QVT é o 

equilíbrio entre a empresa e seu colaborador. Porém, a realidade encontrada é muito 

diferente tratando-se de pessoas com deficiência. 

Em uma pesquisa, Santos, Vieira e Campos (2011), afirmam que “há influência do 

trabalho sobre a vida das PcD.”. No entanto, pouco se sabe sobre a qualidade de vida dos 

portadores de deficiência dentro do ambiente organizacional. Pesquisadores de Sobral 

realizaram um estudo onde revela que organizações não estão se comprometendo com o 

deslocamento de pessoas com deficiência. Pagliuca, Aragão e Almeida (2004), afirmam 

que “Estas barreiras são constituídas por escadas, rampas e inadequação dos mobiliários 

e equipamentos que não atendem à legislação”. 

Para eliminar barreiras arquitetônicas muito se pode fazer como bem citou Nambu e 

Aranha (2007), “o mínimo que se faça já se torna um bom começo.”. Também existem as 

normas NBR 9050/2004 estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que norteiam a implantação das mudanças ambientais de forma a eliminar as 

barreiras arquitetônicas. Por outro lado, as empresas estão resistindo às adaptações por 

causa do custo, como prevenções de acidentes e acomodações dos portadores de 

deficiência, para poder recebê-los e promover a qualidade de vida no trabalho destes. 

Segundo o Ministério do Trabalho (MTb) (2018), seu relatório de gestão aponta que a 

ausência de acessibilidade nos ambientes de trabalho tem se mostrado um grande desafio 

à inclusão, assim também como a discriminação. É como bem coloca Pastore (2000 p. 
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104), “estes custos costumam ser quatro vezes superiores ao custo do seguro de acidentes 

do trabalho”.  

Ainda que existam leis e normas a favor das pessoas com deficiência, é dificultoso 

ter uma boa qualidade de vida na organização, pois, muitos estabelecimentos não 

obedecem à legislação e o não cumprimento do decreto, causa um impacto negativo na 

vida desses portadores; e quando cumprem as regras oferecem espaços que estão longe 

de serem considerados acessíveis. 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Percebe-se que os dados metodológicos são os métodos no qual estabelecemos os 

processos de como fazer e agir, para cumprir um objetivo projetado. O estudo conduzido 

por uma pesquisa qualitativa, pois esse método permite o entendimento de um fato em 

profundidade, se justificando por ser uma forma adequada e simples para entender a 

natureza de um fenômeno, onde são trabalhados a observação, reflexão e interpretação, 

com a finalidade obter dados direcionados para compreender o presente estudo (Gil, 2002, 

p. 90). 

Foi usado o método descritivo, que segundo Gil (2002, p. 131) “têm como objetivo 

básico descrever as características de populações e de fenômenos.”, com o intuito de 

avaliar o presente assunto e posteriormente, proporcionar um novo ponto de vista a respeito 

de uma determinada realidade já estudada. Foi também utilizado como base a pesquisa 

comparativa de casos, um método usado para descobrir a relação empírica entre variáveis 

e compará-las, pois, o estudo relata e compara evidências sobre a qualidade de vida em 

diferentes organizações. Como diz Marconi e Lakatos (2003, p. 106) “o método comparativo 

permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos 

e gerais.”. 

Os dados primários foram coletados através de uma entrevista semiestruturada, 

dirigida com foco, mas também com certa flexibilidade, para que o entrevistado 

proporcionasse argumentações espontâneas; onde foi gravada e transcrita, obtendo assim 

resultados mais eficazes. Foi também usada como coleta de dados a observação 

sistemática, que é um método utilizado para compreender como funciona uma determinada 
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atividade. Gil (2002, p. 35) diz “Este é o procedimento fundamental na construção de 

hipóteses. O estabelecimento assistemático de relações entre os fatos no dia-a-dia é que 

fornece os indícios para a solução dos problemas propostos pela ciência.”.  

Como dados secundários foram utilizadas bases como pesquisas bibliográficas, 

artigos, sites governamentais e revistas como Amiralian (2000), Ferreira (2014), Pastore 

(2000), Ribeiro, Santana (2015), que possam auxiliar no desenvolvimento do projeto, para 

um amplo conhecimento do assunto, pertinente à qualidade de vida dos PcD. A partir das 

pesquisas bibliográficas, realizou-se a elaboração do questionário para conduzir os 

participantes da pesquisa. 

Utilizou-se o método de análise de conteúdo, verificando as características de cada 

palavra e sua frequência, durante a entrevista da pesquisa. Orlandi (2009, p. 6) afirma que 

“... a relação do sujeito com a linguagem nunca é inocente. Pelo contrário, falar é tomar 

partido, é identificar-se com clareza”. Segundo Bardin a análise de conteúdo define-se 

como “Um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, pretendendo através de 

procedimentos sistêmicos e de forma que não fuja dos objetivos da descrição do conteúdo 

das mensagens, atingir os indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis 

interferidas na mensagem (Bardin, 2011, p. 44). 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa teve como objetivo observar a realidade da qualidade de vida dos 

funcionários com deficiência dentro do ambiente organizacional, comparando instituições 

pública e privada. Os dados que desenvolvem a pesquisa foram coletados no período de 

fevereiro de 2019. 

Para obter a visão do setor público, foi realizada a tentativa de pesquisa em duas 

unidades de uma instituição pública de ensino médio/técnico e uma instituição pública de 

ensino superior, localizadas na cidade de Presidente Prudente/SP.  

Na primeira tentativa com a unidade 1 de ensino médio/técnico, o contato foi 

realizado por telefone com a diretora da instituição, para tentativa de agendamento da 

entrevista para a pesquisa. A mesma informou que no local não existem funcionários que 

possuem algum tipo de deficiência, somente alguns alunos que não são muitos. Quando 



 
 

494 
 

questionado sobre a falta de existência desses funcionários PcD, a mesma informa que de 

acordo com a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), “não deu acesso aos portadores 

de deficiência para serem contratados e/ou prestarem serviços, por ser um órgão publico, 

devido ao conselho”. A diretora da instituição se colocou a disposição para agendamento 

de entrevista, caso houvesse interesse, mesmo não tendo pessoas com deficiência como 

funcionários. 

Na segunda tentativa, houve contato com a unidade 2 do ensino médio/técnico, para 

averiguar as mesmas informações, e possivelmente tenta agendar entrevista para a 

pesquisa. Realizado o contato por telefone com a Orientadora Educacional, onde a mesma 

exerce função de professora dentro da instituição. A orientadora informa que dentro da 

unidade não possui funcionários com deficiência, pois é uma instituição pública onde o 

governo é quem solicita as vagas e o preenchimento das mesmas, através da publicação 

do edital de abertura de concurso, já com os requisitos de exigência. Devido aos fatos, a 

mesma informa que eles (a instituição), não possuem qualquer tipo de acesso a contratação 

de novos funcionários. A orientadora ressalta que, devido a essa restrição, os próprios 

professores estão tendo que exercer funções administrativas, pois como a unidade está em 

fase de crescimento, estão com déficit de funcionários para determinados cargos. 

Vale ressaltar que, durante o contato com a unidade 2, após a orientadora informar 

que não possui funcionários PcD, a mesma faz um questionamento sobre qual o tipo de 

deficiência a pesquisa se refere, onde novamente informa a falta da existência. 

Como as unidades 1 e 2 pertencem a mesma rede de ensino, foi realizado uma 

pesquisa em busca de documentos nos sites das instituições e em estudos periódicos, que 

pudesse constar informações sobre a não contratação de PcD na instituição de ensino 

público, porém não foi localizado nenhuma informação sobre o mesmo. Colocamos em 

altos que, qualquer tipo de concurso, o acesso a pessoas com deficiência é livre, sendo 

determinado pela lei Federal nº 8.112/1990, onde é totalmente amparada pela Lei de Cotas. 

Na terceira tentativa em busca da visão pública, houve o contato com uma 

instituição de ensino superior, também realizado por telefone, com o gestor de recursos 

humanos. Foi informado que durante o tempo em que ele atua na empresa (cinco anos), 

nunca houve funcionário que tivesse algum tipo de deficiência; nem mesmo alunos. O 

gestor informou que eles (a instituição), utilizam o concurso como método de contratação 
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de PcD. No edital do concurso possui reserva de uma porcentagem das vagas para 

deficientes, porém não há nenhuma pessoa para contratar, visto que por ser concurso 

ninguém realiza a inscrição. Disse também que “um tempo atrás abriu as inscrições do 

concurso, porém nenhuma PcD se inscreveu”. Ainda nos explica que em São Paulo/SP, 

onde fica localizada a sede da empresa que administra a instituição, é cumprida a Lei de 

Cotas, não sendo necessária a contratação por meio de concurso, pois de acordo com o 

gestor, na sede são contratados além do que a Lei de Cotas determina (5%), como uma 

forma de suprir a falta dessas pessoas dentro das unidades espalhadas pelo estado de São 

Paulo. 

Para a visão do setor privado, os dados foram coletados por meio de uma entrevista 

semiestruturada, focando nos pontos referentes à qualidade de vida no trabalho, lei de 

cotas, acessibilidade e recrutamento e seleção relacionada a pessoas com deficiência.  A 

entrevista durou aproximadamente uma hora, logo depois transcrita em torno de cinquenta 

minutos através do sistema Android, pelo aplicativo “Áudio para texto para WhatsApp”; 

posteriormente editado em torno de 18 horas pelo software de texto Word, para ser redigido, 

corrigindo erros ortográficos e transcrevendo manualmente trechos da entrevista não 

identificados  pelo aplicativo. 

A pesquisa em si foi separada em categorias, onde foi apresentado o tema central 

do estudo, PcD, e as categorias criadas ao longo da entrevista sendo: Gestora, 

Acessibilidade, Empresa e Processo. A categoria “Gestora” aponta a visão da entrevistada 

em relação à lei de cotas, inclusão, resistência das pessoas com deficiência e seus projetos 

de inclusão. Na categoria “Acessibilidade” é possível notar como é feita a inclusão, quais 

os tipos de deficiência que podemos encontrar na organização, sua infraestrutura e se a lei 

é rigorosamente cumprida. Já na categoria “Empresa”, apresenta as ações que a empresa 

toma em favor das PcD, os eventos de inclusão e a relação das PcD com os outros 

funcionários. Por fim, a categoria “Processos” mostra como é realizado o recrutamento, 

seleção, integração, treinamento, desenvolvimento e também a avaliação de desempenho 

da pessoa. 

Um dos primeiros pontos observados na entrevista foi quando a gestora mencionou 

sobre uma ação em benefício das PcD. 
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(...) um projeto meu desde o início, que eu queria muito que pessoas com deficiência 

estivessem aqui. 

Relatou que antes mesmo de existir a Lei de Cotas já desenvolvia uma ação de 

inclusão para as PcD na empresa onde atua, não se preocupando apenas com números, 

mas concentrando-se na qualidade e desenvolvimento de cada indivíduo. A gestora 

também expõe sua visão em relação à lei de cotas: 

(...) a lei da cota é muito boa, porém como todos os projetos que existem, ele precisa 

de adequações; não adianta você exigir que tenha funcionários com deficiência, se 

você não proporcionar um lugar de permanência para que eles consigam se 

desenvolver… mas ainda acho que a lei é frágil e que precisa de garantias de 

qualidade. 

Lamentavelmente a contratação das PcD por parte de muitas empresas transcorre 

pelo decreto da Lei de Cotas nº 8.213/91. Entretanto, ainda que abranja uma maior 

oportunidade de espaço no mercado de trabalho, há certas implicações ligada a 

acessibilidade no ambiente organizacional, que por sua vez afeta a produção, sendo dever 

de a empresa garantir um espaço que favoreça o desenvolvimento. Ainda a respeito da 

inclusão e resistência por parte das PcD a gestora acrescentou: 

Não só nas organizações, a inclusão ela tem que existir em todos os lugares, 

inclusive nas organizações. (...) então as pessoas não estão preocupadas com a 

inclusão, elas estão preocupadas em não pagar multas. 

Visto que as empresas estão preocupadas somente em não pagar multas, a grande 

maioria ainda só contratam PcD após serem multadas, para não sofrerem mais infrações 

futuramente, não dando certa relevância “a pessoa”, ou em suas qualificações e 

capacidades. De acordo com o Relatório de Gestão do ano de 2018, divulgado pelo 

Ministério da Economia, foram realizadas aproximadamente 12 mil fiscalizações pelo 

Ministério do Trabalho (MTb), onde cerca de 2 mil empresas foram multadas pelo 

descumprimento da Lei de Cotas. Com isso, a importância da inclusão não deve ficar 

atrelada apenas ao dever a ser cumprido, não é apenas ter o deficiente na empresa, a 

verdadeira inclusão é ele ter seu espaço e ser respeitado como profissional. 

Como são vários os tipos de deficiências existentes, a gestora deixou claro que a 

instituição abre portas para todo tipo de deficiência e com qualquer tipo de idade. 
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Então nós temos aqui em torno de 140 pessoas com deficiência; é bastante! (...) 

são pessoas muito jovens, outras com idade mais avançada, temos um pouco de 

tudo. (...) temos os setores mais variados e os variados tipos de deficiência. Temos 

a física, a visual, auditiva, intelectual, nós temos todas. 

É positivo que a empresa inclua pessoas com todos os tipos de deficiência e faixa 

etária, podendo influenciar outras organizações a inserir também as PcD em seu quadro de 

funcionários, rompendo as barreiras discriminatórias e promovendo a diversidade, 

facilitando a inclusão no mercado de trabalho. Observou que, como as engrenagens de um 

mecanismo, a “peça” inclusão é necessária para o desenvolvimento do indivíduo e da 

organização. 

Então nossa preocupação aqui é que eles entram e permaneça. Nós temos pessoas 

que trabalham aqui e estão a muito tempo, e desenvolvem um ótimo trabalho (...), 

todo setor que você vai sempre tem ali alguma pessoa, ou procuramos sempre 

inserir algumas pessoas com deficiência. 

Sabemos que o processo de inclusão é fundamental para a adaptação interna na 

organização e a ausência deste fator ocasiona a falha de todos outros esforços para 

garantir o desenvolvimento profissional das PcD. E falando sobre adaptação, a gestora 

mencionou como as PcD são inclusas na sua função dentro da instituição. 

O médico que vai enquadrar e dizer, não ele enquadra como pessoa com deficiência 

e ele está apto para esse setor (...) a medicina do trabalho que faz esse encaixe né. 

(...) aqui temos um ergonomista que acompanha nessa parte física, temos o serviço 

social se de repente precisar de alguma coisa, e o RH também que faz essa parte 

de adaptação. 

Diante de cada etapa abordada sobre acessibilidade, a gestora deixa clara a 

importância da inclusão e do suporte dado às pessoas para que cada um atue na área de 

acordo com sua limitação, pois a acessibilidade diz respeito à lei. E perante a 

obrigatoriedade que todas as empresas elegíveis devem cumprir as leis, a gestora ressaltou 

o ponto em que empresas assumem essa lei como uma “obrigação”. 

Passado o período de fiscalização; então eles até oferecem uma porção de 

benefícios, porque quando não existem pessoas com deficiência na empresa as 

multas são altas (...) não estão preocupadas com a inclusão, elas estão 

preocupadas em não fazer multas (...) a lei de cota é muita boa, porém como todos 

os projetos que existem, ela precisa de adequações. 
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Desta forma, a lei é cumprida pelas empresas a fim de não terem multas como 

consequência, que de acordo com o Ministério da Economia, varia de R$ 2.411,28 a R$ 

241.126,88, conforme o grau de descumprimento da lei. Infelizmente a disponibilidade de 

vagas para as PcD surgem enquanto as organizações passam por fiscalização. Após essa 

fase, as empresas que não inserem essas pessoas no seu quadro de funcionários, fazem 

apenas o anúncio da vaga como forma de comprovação que estão em busca de PcD, porém 

argumentando que não estão encontrando pessoas qualificadas para o cargo, sendo assim 

poupadas da multa. 

Quando mencionado a respeito da estrutura da organização, a gestora enfatiza que 

tudo é conferido para uma melhor adaptação do funcionário. 

É verificado se ele vai precisar, por exemplo, uma cadeira mais alta, se vai precisar 

de uma tela maior, de que recursos ele vai precisar naquele momento (...) todas as 

estruturas a gente procura adaptar. Ainda não tá 100%, existe coisas ainda pra 

fazer; tem construção de elevadores né. 

A Infraestrutura acaba sendo uma das adaptações mais necessária e importante em 

todo o processo de inclusão, pois ela precisa dar uma qualidade de vida favorável e 

confortável aos seus colaboradores, deixando o ambiente mais acessível às PcD, como 

bem citou Nambu e Aranha (2007), que os espaços devem ser adequados e 

consequentemente, tendo seus colaboradores melhor adaptados e motivados. Porém, 

sabe-se que essas adaptações geram um custo muito alto, como diz Pastore (2000), 

afetando diretamente no quadro financeiro da empresa. Ainda se referindo a adaptações 

para inclusão, no decorrer da conversa a entrevistada fala sobre as ações que a empresa 

toma a fim de favorecer a inclusão das pessoas com deficiência. 

Este ano nós vamos começar também a trabalhar bastante com esse tema; este 

ano junto com o suicídio nós vamos trabalhar também a inclusão. (...) nós criamos 

um núcleo, eu não sei se você conhece chamado NAE, é Núcleo de Acessibilidade 

e Inclusão (...) oferecemos curso de libras pros funcionários. 

É de suma importância ações as quais visa favorecer a inserção das PcD, tanto no 

mercado de trabalho, como em todas as áreas. A inclusão não é apenas colocar a pessoa 

dentro de uma empresa, mas é estar preparada para recebê-la, tanto através de sua 

estrutura como pelos próprios funcionários. 
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Quando o assunto abordado foi atividades ou eventos voltado para PcD, a 

entrevistada expõe que datas de comemoração, a empresa realiza eventos especiais a 

todos os funcionários em geral. 

Porque se você criar um evento só pra pessoas com deficiência, você está 

segregando. Não dá pra você fazer um evento do dia da mulher, e da mulher 

deficiente né, daí a gente ia estar fazendo uma diferenciação. 

Com isso, percebe-se que existe uma clareza sobre todos os funcionários serem 

tratados por igualdade. Porém essa visão trata-se apenas por parte da empresa, pois ainda 

existe um preconceito e diferenciação de alguns. 

Tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que são muito acolhedoras (...) 

algumas pessoas nunca tiveram contato com PcD no trabalho, então não dá pra 

falar; todos estão preparados (...) feita uma reunião com quem vai trabalhar 

diretamente com elas. 

Com isso, a gestora também mostrou o ponto de vista dos alunos relacionado ao 

atendimento com as PcD e infelizmente, já tiveram casos de que alunos pediram pra ser 

atendido por outro funcionário por conta da deficiência (preconceito). 

Quando abordado essa questão, houve o questionamento em como a instituição 

realiza o processo de recrutamento e seleção e a gestora aborda a importância da parceria 

com associações. 

Posso anunciar jornal, eu posso ir na sedepp, nós temos a secretária aqui da 

prefeitura que nós também temos parceria, mas a maioria são os currículos nós já 

temos (...) eles quando tem pessoas que estão preparadas para o mercado de 

trabalho, eles mandam o currículo para nós, vem uma pessoa com perda auditiva; 

eu tenho que pensar, por exemplo, que eu não posso por uma pessoa com perda 

auditiva para atender telefone, que isso vai agravar a situação. 

É possível perceber que durante este processo de divulgação da vaga, para pessoas 

com deficiência, a assistência de parcerias faz muita diferença. A gestora fala ainda sobre 

o contrato. 

É padrão. Todos os benefícios e todas é, as normas e regras ele vai ter que seguir 

dentro desse, do que foi combinado. 

Ela expõe que nenhum funcionário recebe um “tratamento especial”, as pessoas com 

deficiência têm o mesmo contrato que os demais colaboradores.  
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Foi perguntado sobre treinamento, se as PcD precisam de uma preparação 

especifica para desenvolver suas atividades, a gestora frisa que cada pessoa tem uma 

necessidade, onde o treinamento vai de acordo com sua precisão, mas deixa claro que 

normalmente apenas o treinamento já é eficiente. E completou falando sobre o 

desenvolvimento e supervisão na instituição. 

Só com esse treinamento que todos fazem já e o suficiente, se ele tiver uma 

necessidade maior daí é verificada. A inserção deles é acompanhada (...) existe 

sempre alguma pessoa que acaba acompanhando mais de perto e quando ela 

percebe alguma discrepância nos passa (...) como o intelectual, dai nos precisamos 

sempre desse acompanhamento. 

Deixou claro o cuidado na etapa da inserção, mas que após esse período de inclusão 

eles trabalham normalmente, tendo um acompanhamento mais de perto somente àqueles 

que têm uma necessidade maior. E a respeito da avaliação de desempenho, a gestora 

ressalta que todos têm que ser tratado da mesma maneira, independente se tem ou não 

deficiência e observou como funciona a oportunidade de crescimento na empresa. 

Todos têm, independentemente de ser pessoa com deficiência, todos os 

funcionários (...) Como todo outro funcionário; meritocracia, tempo de casa, 

qualificação, ela entra em tudo isso; ela não vai ter um tratamento especial, uma de 

coitadinho, de vítima, nada disso, pelo contrário, eles gostam muito disso né?! de 

serem tratados realmente como pessoa. 

A mesma explica que a deficiência não faz diferença alguma no processo de 

crescimento, mas que a pessoa precisa provar que está capacitada. Assim, também é uma 

forma de não segregar o colaborador com deficiência, visto que este tem qualidades e 

talentos como todos os outros. 

Diante dos resultados da pesquisa, foram levantados alguns pontos que 

merecem atenção. Entre eles o preconceito dos alunos em relação às pessoas com 

deficiência, como afirma a gestora “Nós temos alunos que são muito preconceituosos, 

principalmente quando a deficiência é visível, tem alunos que não querem ser atendidos 

por pessoas com deficiência.”. Outro quesito levantado foi o despreparo de alguns 

colaboradores ao receber os funcionários com deficiência. 

Partindo disso, fica como proposta de intervenção, que seja estabelecido um 

plano de endomarketing voltado para as pessoas com deficiência (PcD). O plano contaria 
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com uma campanha de conscientização, focando os demais funcionários e os alunos da 

instituição, sobre a importância da inclusão das PcD. O plano tem como base de 

conscientização, palestras a serem realizadas a cada início de semestre, com o objetivo de 

informar aos novos e reforçar aos antigos alunos, que a instituição conta com funcionários 

com deficiência e a importância do respeito com esses e os demais. Outra proposição é ser 

comunicado durante a integração de novos funcionários, que a instituição conta em seu 

quadro de funcionários com pessoas portadores de deficiência, de diversos tipos, para que 

estejam cientes que a instituição se preocupa com a inclusão, na intenção de adequá-los à 

cultura organizacional, evitando assim, desconforto para ambas as partes.  

O plano de endomarketing também sugere uma ação na semana do dia 21 de 

setembro, quando é considerado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 

oficializada pela lei 11.133 em 2005, em parceria com os integrantes da Faculdade de 

Comunicação da instituição, uma exposições de fotos de pessoas com deficiência dentro 

dos campus da unidade, tendo como modelos os próprios funcionários e alunos portadores 

de deficiência da instituição; palestras voltadas para os alunos sendo ministradas por 

profissionais que possuem deficiência, para mostrar que na realidade a deficiência não está 

“na pessoa” em si, mas sim “nas pessoas”. 

Com base na intenção do plano e forma de mensurar os resultados, sugere-

se fazer uma pesquisa de endomarketing com as PcD a cada final de semestre, pois assim 

tem como avaliar se as ações implantadas estão surtindo um efeito positivo, podendo assim 

elaborar melhores estratégias. 

É cabível lembrar que o objetivo do plano de endomarketing está em diminuir 

a falta de informações dos funcionários e alunos da instituição, visto que desta também 

advém o preconceito, promovendo assim a qualidade de vida dos funcionários portadores 

de alguma deficiência e desta maneira desenvolverem suas atividades com mais 

satisfação. 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a realidade da qualidade de vida no 

trabalho das pessoas com deficiência, sendo realizada uma entrevista semiestruturada com 

a gestora de RH de uma instituição privada de ensino superior e a tentativa de executar a 
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mesma em uma instituição pública. O estudo nos trouxe uma compreensão e definição 

sobre o tema deficiência, expondo temas legais com relação às PcD, como a lei de cotas e 

inclusão. Discorreu durante o estudo assuntos relevante sobre o preconceito e exclusão 

das PcD, voltado para o mercado de trabalho. Observou-se, além disso, numerosos 

obstáculos que as PcD enfrentam ao entrar no mercado de trabalho e as dificuldades de se 

manterem nas empresas pela falta de acessibilidade. 

O propósito de realizar o estudo no setor privado foi alcançado, onde ficou claro que 

um de seus obstáculos é o preconceito decorrente de alguns alunos da instituição e a falta 

de preparo de alguns colaboradores. A partir disso, criou-se um plano de endomarketing 

tendo como base a conscientização dos alunos e funcionários, acreditando-se que este 

projeto contribuirá para que haja melhoria na qualidade de vida no trabalho das PcD. No 

entanto, sendo uma limitação executar a pesquisa em instituição pública não foi atingido, 

visto que a existência de colaboradores portadores de alguma deficiência é nula, não sendo 

possível fazer o comparativo. 

Para a realização de estudos futuros, sugere-se o estudo de caso em outras 

empresas para ter a visão dos funcionários com deficiência sobre QVT, tanto desta 

empresa como em empresas outras empresas públicas e privadas, podendo ser explorado 

em outras regiões e realizar futuras pesquisas aprofundando mais o tema QVT para PcD. 
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SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: O DESAFIO DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
COMO FORMA DE INSERÇÃO DO EX-PRESIDIÁRIO NA SOCIEDADE 

 
BRAZILIAN PRISON SYSTEM: The challenge of professional training as a way of 

inserting the ex-convict in society. 
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RESUMO 
Capacitação profissional é o processo de habilitar o indivíduo para facilitar a sua inserção no mercado de 
trabalho. Nesse sentido, os egressos do sistema prisional encontram diversas dificuldades para retornarem 
ao mercado de trabalho e uma das principais dificuldades é a falta de capacitação profissional. Dessa forma, 
o objetivo geral desta pesquisa foi apresentar quais os principais desafios encontrados para a capacitação 
profissional e inserção de um ex-presidiário na sociedade. Assim, justifica-se por evidenciar a capacitação 
profissional como fonte de preparação dos egressos do sistema prisional para o mercado de trabalho, 
mostrando à sociedade que um ex-presidiário deve ser tratado como qualquer outra pessoa sem ser alvo de 
preconceitos, até mesmo porque a sua dívida com a sociedade já foi paga na prisão. A metodologia utilizada 
para o levantamento dos dados foi a pesquisa bibliográfica baseando-se em livros, artigos científicos, sites 
confiáveis, dissertações e teses de doutorado.  
 
Palavras-Chave: Sistema Prisional. Desafios. Reeducandos. Capacitação Profissional. Ressocialização. 
 
 
ABSTRACT  
Professional training is the process of enabling the individual to facilitate their insertion in the job market. In 
this sense, the graduates of the prison system find it difficult to return to the labor market and one of the main 
difficulties is the lack of professional qualification. In this way, the general objective of this research was to 
present the main challenges encountered for the professional qualification and insertion of a former prisoner 
in society. Thus, it is justified to highlight professional qualification as a source of preparation for graduates of 
the prison system for the labor market, showing society that an ex-convict should be treated like any other 
person without being prejudiced, his debt to society has already been paid in prison. The methodology that 
was used to collect the data was the bibliographical research based on books, scientific articles, reliable sites, 
dissertations and doctoral theses. 
 
Keywords: Prison System. Challenges. Re-educating. Professional Training. Ressocialização. 
 
  



 
 

506 
 

1) INTRODUÇÃO 

O trabalho dignifica o homem. Todo cidadão tem direito ao trabalho, sendo este fonte 

de renda e mecanismo de integração social. Através do trabalho, as necessidades básicas 

do homem são supridas, assim como a autoestima, a moral e o caráter são construídos 

através dessa base. 

Uma ocupação profissional é fundamental para o ser humano e seu desenvolvimento 

pessoal. O trabalho educa, socializa, liberta, constituindo dignidade e respeito. Assim, a 

educação profissional é essencial na formação do indivíduo para o mercado de trabalho, 

pois proporciona educação comportamental e desenvolvimento de habilidades. 

Quanto aos objetivos da educação profissional, o decreto n° 2.208/97, do governo 

Fernando Henrique Cardoso (1195-2003), relata que 

 

Art. 1°. A educação profissional tem por objetivos: 
IV – Qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 
qualquer nível de escolaridade, visando a inserção e melhor desempenho no 
exercício do trabalho. (Brasil, 1997, apud Oliveira, 2015, p.20) 

 
Reinserir-se no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, principalmente para 

pessoas que passaram pelo sistema prisional e convivem com o estereótipo de “ex-presos”. 

Na grande maioria, essas pessoas não possuem formação educacional e muito menos 

profissional e, obviamente, são rodeadas de preconceitos e incertezas. Devido a essa 

inquietação por parte das pesquisadoras, este estudo abordou a seguinte problemática: 

quais são os principais desafios para a educação profissional e inserção de um ex-

presidiário na sociedade? 

A capacitação profissional dentro do sistema prisional é uma forma de amenizar os 

impactos negativos e os desafios enfrentados por egressos deste sistema. Seu objetivo é 

ressocializar o indivíduo ao término de sua pena, inserindo-o não somente na sua família e 

na comunidade, mas também no mercado de trabalho, de forma a diminuir a sua incidência 

de retorno ao sistema prisional. 

Como hipótese por parte das pesquisadoras, acredita-se que os principais desafios 

seriam por parte do governo, pela sua falta de capacidade financeira de investir em 

programas de qualidade, e a própria sociedade, por motivos culturais, que não consegue 

ver o ex-presidiário como preparado para ser inserido em seu meio. Esta pesquisa 

justificou-se uma vez que os resultados obtidos serviram de base para que o poder público, 
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ou até mesmo as instituições privadas, desenvolvam estratégias para a inserção de ex-

presidiários no mercado de trabalho. 

A capacitação profissional é direito de todo cidadão, mesmo que ele se encontre 

privado de sua liberdade. Capacitar e educar estes indivíduos profissionalmente é um bem 

social, pois proporciona escolhas fora da criminalidade. Para a realização da capacitação 

profissional no sistema prisional são necessárias parcerias entre o governo do estado e 

empresas privadas, além de necessitar da solidarização da sociedade para reconhecer a 

validez de investir nessa educação profissional, acreditando na recuperação desses 

indivíduos por meio do trabalho. 

No Estado de São Paulo foi autorizada, em 1905, a construção do primeiro modelo 

de prisão com programa de ressocialização no Brasil, sendo esta inaugurada em 1920, com 

o nome de “Penitenciária do Estado”, a qual, mais tarde, junto com outras casas de 

detenção, formaram o “Complexo Carandiru”, situado na cidade de São Paulo. Ofertou-se 

então aos detentos, pela primeira vez, uma rotina de trabalhos manuais, exercícios físicos 

e aulas de música, buscando, assim, formas de humanizar a estadia do preso e, ao mesmo 

tempo, prepará-lo para os desafios que seriam encontrados na sociedade após o 

cumprimento de sua pena. 

Quase cem anos depois, esse é o Sistema Prisional que ainda atua no Estado, tendo 

como objetivo fazer da privação de liberdade um período de reformulação do caráter e 

recuperação da dignidade, utilizando escola e trabalho como mecanismos educativos e 

preparatórios para o retorno à sociedade. 

Objetivo confirmado, tendo como base a Lei de Execução Penal (LEP): 

 

Art. 28°. O trabalho do condenado, como dever social e dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva. 

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

No âmbito do trabalho dentro do sistema prisional, os sentenciados ficam à 

disposição nas Unidades Prisionais para trabalharem em oficinas profissionalizantes, visto 

que de dentro do Sistema Prisional saem produtos confeccionados pelos próprios detentos 

e mão de obra para empresas privadas quando eles estão em regime semiaberto. Eles 

exercem trabalho remunerado em diversas áreas e, assim, promovendo-se capacitação e 

educação profissional para quando forem reinserir-se na sociedade. 
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Segundo a LEP – Lei n° 7.210/84: 

 

Art. 34°. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, com 

autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. 

§ 1º Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar 

a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua 

comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de 

remuneração adequada. (Remunerado pela Lei n° 10.792/03. 

§ 2° Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a 

iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de 

apoio dos presídios. (Incluído pela Lei n° 10.792/03) 

 

Segundo Lima (2010) expressou em sua pesquisa científica, a Lei de Execução 

Penal n° 7.210/84 quando criada representou um avanço na legislação e passou a 

reconhecer o respeito aos direitos do preso. Essa lei não visou apenas à punição, mas 

também a ressocialização dos presos, estabelecendo quem e como deve trabalhar e como 

esse trabalho pode ser desenvolvido nas prisões. Assim, eles podem trabalhar dentro e fora 

das prisões, seguindo sua condição penal. 

O processo de ressocialização através da capacitação profissional vem sendo 

realizado em muitas Unidades Prisionais pelo Brasil. Com essa atitude tem-se a expectativa 

de desenvolver habilidades para que, quando a pessoa cumprir a sua pena e deixar a 

penitenciária, ela tenha condições de competir com igualdade no mercado de trabalho. 

Levando em consideração todas essas dificuldades, esta pesquisa teve como 

objetivo principal apresentar os principais desafios encontrados para promover a 

capacitação profissional que possibilita a inserção do ex-presidiário na sociedade. 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: realizar uma pesquisa exploratória sobre o tema; realizar uma pesquisa 

bibliográfica para a coleta de dados, de forma a responder ao problema e ao objetivo geral 

e, por último, utilizar da pesquisa qualitativa para discutir os resultados alcançados pela 

pesquisa bibliográfica. 

 

 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A pesquisa apresentada é um estudo para evidenciar o desafio da capacitação 

profissional como forma de inserção do ex-presidiário na sociedade, tendo como base 

estudos bibliográficos para aprofundamento da teoria. 

Para Julião (2010), existem dois tipos de crenças: os que acreditam em trabalho e 

os que acreditam na educação para a inclusão dos detentos. Porém, hoje em dia, acredita-

se que a educação e o trabalho devem caminhar juntos, harmonizados entre si. 

Considera-se que a educação tem um papel fundamental para reinserir o detento na 

sociedade, abrindo portas para a reinserção do mesmo. 

Julião (2009, p. 409) afirma que o trabalho e estudo 

 

[...] apresentam um papel significativo na reinserção social dos apenados, 

diminuindo consideravelmente a sua reincidência. Ou que quem tem disposição 

para se reinserir tem mais predisposição a estudar e trabalhar. 

 

Dessa citação abstrai-se que o trabalho e o estudo exercem papel importante no 

processo de preparação e reinserção do ex-presidiário junto à sociedade e ao mercado de 

trabalho. Ainda Mayer (2009) considera que a educação é um “processo que deve ser 

vivenciado pelos detentos, transformando as penitenciárias em um lugar mais educador”; 

portanto, para ele não se deve considerar o processo educacional como uma mercadoria 

que se possa vender (MAYER, 2009, p. 14). 

A escola dentro das penitenciárias oferece para o indivíduo uma nova oportunidade 

de aprender o que ficou para trás, abre portas para novos caminhos e novas oportunidades 

de se redimir pelos seus erros passados. 

Para Onofre (2007), 
 

Quais quer que sejam os papéis possíveis apontados para a escola – preencher o 

tempo, distrair a mente, sair da cela, conquistar benefícios jurídicos, aprender a ler, 

escrever e fazer contas, ser aprovado nas provas -, ela é percebida pelos alunos 

como algo positivo dentro da penitenciária. É um lugar onde vivem experiências 

numa situação de interação, em que existe a possibilidade de respeito mútuo, de 

troca e cooperação, em que contribui para que a pena possa ser vivida de maneira 

mais humana (ONOFRE, 2007, p.25). 

 

A educação é algo prazeroso, onde se recebe conhecimentos múltiplos, ela é algo 

contínuo, que se aprende no decorrer da vida. A educação abre novos caminhos e novos 
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horizontes, tem o poder de transformar as pessoas que, consequentemente, buscarão 

novas oportunidades sem ter a necessidade de retornar ao crime.  

Seguindo o mesmo pensamento de Onofre, Martí (2007) declara que 

 

Nessa direção, educar é depositar em cada homem toda a obra humana que lhe 

antecedeu: é fazer de cada homem o resumo do mundo vivente, até o dia em que 

ele vive: é pô-lo em nível de seu tempo para que flutue sobre ele e não deixá-lo 

debaixo de seu tempo, com o que não poderá sair a flutuar; é preparar o homem 

para a vida. (MARTÍ, 2007, p. 81) 

 

A educação dentro dos presídios é útil tanto para a reintegração do preso na 

sociedade quanto para si mesmo, para que ele possa se distrair, ocupar a mente com coisas 

relevantes, que façam com que ele mude de vida ao sair da prisão. Portanto, conclui-se 

que os reincidentes que participam de projetos educacionais são tendentes à reinserção na 

sociedade com mais facilidade que os outros que não têm a mesma oportunidade e 

interesse (JULIÃO 2010). 

Segundo Hora e Gomes (2007), realocar o detento na sociedade só será possível se 

for traçada uma estratégia educacional, tendo em vista que todos os objetivos sejam 

alcançados; logo, serão necessárias bastantes atividades educacionais dentro dos 

presídios que possam, assim, implementar o currículo dos detentos. 

O autor Teixeira (2007) ressalva que a educação deve ser um direito dentro do 

sistema prisional, para que, com ela, se consiga reintegrar o indivíduo. Para que ocorra 

uma consumação do pressuposto abordado, a escola tende a ser uma base para que ocorra 

a reinserção do tal. 

 Existem vários impasses dentro do sistema penitenciário, o que ocasiona problemas 

para a aplicação de atividade extracurricular e de trabalho. Segundo estudos realizados por 

Onofre (2007, p.275), 

 

Apesar dos dilemas e contradições existentes no sistema educacional penitenciário, 

do hiato entre o proposto e o vivido pelas instituições responsáveis pela educação 

escolar e o espaço prisional, a escola tem um papel importante a cumprir na 

reinserção social de homens em situação de privação de liberdade.  

 

Para a autora Menotti, (2013, p.23), a missão das prisões sempre foi a “reintegração 

do preso a sociedade”. No entanto, sabe-se que dentro das penitenciárias existem pressões 
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e regras que devem ser rigidamente seguidas, regras estas necessárias para a manutenção 

de um bom convívio entre os presidiários e parte do processo de preparação para a sua 

reinserção a sociedade.  

 Quando o indivíduo se encontra em privação de sua liberdade, ele perde o seu direito 

de ficar livre, portanto, sua vida a partir daí é dentro de uma cela, por isso a educação 

dentro das prisões ajuda o indivíduo a ocupar seu tempo e desenvolver habilidades e 

competências que, por motivos diversos, não teve a oportunidade de desenvolver enquanto 

livre. 

Tendo em vista essas considerações, 

 
Na prisão o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do detento; a 

partir daí, concebe-se a potência da educação que, não em só um dia, mas na 

sucessão dos dias e mesmo dos anos pode regular para o homem o tempo de vigília 

e do sono, da atividade e do repouso, o número e a duração das refeições, a 

quantidade e a ração dos alimentos, a natureza e o produto do trabalho, o tempo da 

oração, o uso da palavra e, por assim dizer, até o do pensamento, aquela educação 

que, nos simples e curto trajeto do refeitório à oficina, da oficina à cela, regula os 

movimentos do corpo e até no momento de repouso determina o horário, aquela 

educação, em uma palavra, que se apodera do homem inteiro, de todas as 

faculdades físicas e morais que estão nele e do tempo em que ele mesmo está 

(FOUCAULT, 2002, p. 199). 

 

O objetivo do trabalho dentro das prisões é inserir os detentos como se fossem 

colaboradores – operários dentro de uma organização, para que possam preencher as 

horas vagas que os mesmos possuem. O mesmo autor ainda evidencia que: 

 
O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria 

que transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido em uma peça que 

desempenha seu papel com perfeita regularidade. A prisão não é uma oficina; ela 

é, ela tem que ser em si mesma uma máquina de que os detentos-operários são ao 

mesmo tempo as engrenagens e os produtos; ela os “ocupa” e isso continuamente, 

mesmo que fora com único objetivo de preencher seus momentos (FOUCAULT, 

1987, p. 203). 

 

 O método utilizado para obter-se educação no país é de responsabilidade das 

Secretarias Estatuais da Educação ou então por meio de convênios com municípios ou 

organizações não governamentais que queiram se comprometer com essa ação. No 

entanto, no estado de São Paulo quem tomou a frente desse projeto foi a FUNAP, uma 

instituição agregada à Secretaria da Administração Penitenciária, que está juntamente com 



 
 

512 
 

a Secretaria da Educação trabalhando para que se realize o plano de Educação dentro das 

prisões para jovens e adultos (MENOTTI, 2013).                       

A Funap foi fundada em 22 de Dezembro de 1996, na gestão de Manoel Pedro 

Pimentel, com o objetivo de implantar trabalho remunerado, qualificar profissionalmente e 

comercializar os produtos que foram confeccionados pelos detentos, conforme o Artigo 3º 

a seguir: 

Artigo 3.º - A Fundação terá por objeto contribuir para a recuperação social do 
preso e para a melhoria de suas condições de vida, através da elevação do nível 
de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do oferecimento de 
oportunidade de trabalho remunerado, propondo-se, para tanto, a:  
I - concorrer para a melhoria do rendimento do trabalho executado pelos presos;  
II - oferecer ao preso novos tipos de trabalho, compatíveis com sua situação na 
prisão;  
III - proporcionar a formação profissional do preso, em atividades de desempenho 
viável, após a sua liberação; 
IV - concorrer para a laborterapia, mediante a seleção vocacional e o 
aperfeiçoamento profissional do preso;  
V - colaborar com o Departamento dos Institutos Penais do Estado - DIPE, e com 
outras entidades, na solução de problemas de assistência médica, moral e 
material ao preso, à sua família, bem como à família da vítima do delito;  
VI - concorrer para o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, com vistas à 
melhoria, qualitativa e quantitativa, da produção dos presídios, com a elaboração 
de planos especiais para as atividades industriais, agrícolas e artesanais, 
promovendo a comercialização do respectivo produto, com sentido empresarial;  
VII - promover estudos e pesquisas relacionados com seus objetivos e sugerir, se 
for o caso, aos poderes públicos competentes, medidas necessárias ou 
convenientes para atingir suas finalidades;  
VIII - apoiar as entidades públicas ou privadas que promovam ou incentivam a 
formação ou aperfeiçoamento de pessoal penitenciário;  
IX - desempenhar outros encargos que visem à consecução de seus fins;.  
X – Vetado (Lei nº 1.238, 1976). 

 
De acordo com a Declaração de Hamburgo (1997), educar é o mesmo que promover 

um direito e não só apenas ser privilegiado, vai muito além de um treinamento, mas sim a 

dimensão social, profissional e cultural. 

 

Os objetivos da educação de jovens e adultos, visto como um processo de longo 

prazo desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e das 

comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as transformações que 

ocorrem na economia, na cultura e na sociedade; promovem a coexistência a 

tolerância e a participação criativa e crítica dos cidadãos em suas comunidades, 

permitindo assim que as pessoas controlem seus destinos e enfrentem os desafios 

que se encontram à frente. É essencial que as abordagens referentes à educação 

de adultos estejam baseadas no patrimônio cultural comum, nos valores e nas 

experiências anteriores de cada comunidade, e que estimulem o engajamento ativo 

e as expressões dos cidadãos nas sociedades em que vivem. (DECLARAÇÃO DE 

HAMBURGO, 1997, artigo 5º).  
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Todos os seres humanos possuem seus direito e todos devem ser tratados com 

igualdade; portanto, todas as pessoas têm o direito á educação, estando livre ou em 

privação de liberdade. 

Para os autores Carreira e Carneiro (2009), 

 
As pessoas encarceradas, assim como todos os demais seres humanos, têm o 

direito humano à educação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reconhece o direito á educação em seu artigo 26 e estabelece que o objetivo dele é 

o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o fortalecimento do respeito aos 

direitos humanos. Entende-se que os direitos humanos são universais (para todos 

e todas), independentes (todos os direitos humanos estão relacionados entre si e 

nenhum tem mais importância que o outro), indivisíveis (não podem ser fracionados) 

e exigíveis frente ao Estado em termos jurídicos e políticos (CARREIRA e 

CARNEIRO, 2009, p. 10). 

 

A educação para jovens e adultos que por ventura foram privados de sua liberdade, 

não pode ser “vista como um benefício, mas como um direito que todos possuem”. Porem 

estar preso impossibilita o presidiário de ir e vir. Portanto não resulta a perda dos direitos e 

respeito e ao desenvolvimento social. (MENOTTI, 2013, p. 33). As prisões são lugares 

extremamente complexos para os ensinamentos educacionais no âmbito da educação 

libertadora, que possibilita que as pessoas possuam um controle de suas vidas no que diz 

a convivência social autossuficiente. Onofre (2009) conclui que 

 

[...] no contexto prisional a educação é uma ferramenta adequada para o processo 

formativo no sentido de produzir mudanças de atitudes e contribuir para a integração 

social. Ao educador cabe papel relevante nessa tarefa, pois enfrentar os problemas 

quando em liberdade significa administrar conflitos, analisar contradições tensões e 

dilemas da vida (p. 70). 

 

A regra imposta dentro do sistema prisional é de suma importância para a 

regeneração do preso, pois é através dela que ele conseguirá permanecer em sociedade, 

pois a experiência dentro das prisões faz com que o detento se torne pessoa responsável, 

pense antes de cometer novamente algum delito.  

 

A ordem que deve reinar na cadeia pode contribuir fortemente para regenerar os 

condenados; os vícios da educação, o contágio dos maus exemplos, a ociosidade. 

Originaram crimes. Pois bem, tentemos fechar todas essas fontes de corrupção; 

que sejam praticadas regras de sã moral nas casas de detenção; que, obrigados a 
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um trabalho de que terminarão gostando, quando deles recolherem o fruto, os 

condenados contraiam o hábito, o gosto e a necessidade da ocupação; que se dêem 

respectivamente o exemplo de uma vida laboriosa; ela logo se tornará uma vida 

pura; logo começarão a lamentar o passado, primeiro sinal avançado de amor pelo 

dever (FOUCAULT, 2002, p. 197). 

  

Portanto, a educação é de suma importância para a reintegração de um ex-detento, 

tanto na sociedade, quanto para o indivíduo pessoalmente; porém, existem vários desafios 

que impedem de realizar o trabalho com excelência, como os preconceitos e as verbas que 

são pouquíssimas. Quando comparados os valores investidos em capacitação profissional 

frente ao número de detentos no país, o valor é quase nulo. Menos de 13% da população 

carcerária têm acesso à educação. O programa não é tratado como necessidade e sim 

como algo eventual. E o problema não é somente por parte do governo, pois a sociedade 

exerce também um grande preconceito quanto a essa população (TEIXEIRA, 2007). 

 

  

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Métodos, segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), são tópicos a serem desenvolvidos 

durante o processo de uma pesquisa, a fim de obter a demonstração dos resultados. Dessa 

forma, esta pesquisa possui métodos fundamentados em literaturas de autores que 

comprovam suas definições, para maior clareza e desenvolvimento do tema apresentado. 

Por se tratar de um tema novo e pelo desafio apresentado para alcançar o objetivo 

e dar uma resposta ao problema de pesquisa, as pesquisadoras iniciaram as suas 

pesquisas utilizando a pesquisa exploratória. Ainda de acordo com Cervo, Bervian e Silva 

(2007), a pesquisa exploratória tem como objetivo apresentar a discussão do tema para 

que se descubram novas ideias e novas percepções. Ao utilizar da pesquisa exploratória, 

as pesquisadoras familiarizaram-se mais com o assunto da capacitação profissional e da 

reinserção do preso na sociedade.   

Uma vez familiarizadas com o conteúdo, o próximo passo das pesquisadoras foi o 

de buscarem as principais referências que serviram como arcabouço teórico para a 

pesquisa. Para isso, utilizou-se a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Fonseca 

(2002), é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e 
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publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, leis e demais fontes disponíveis para a pesquisa. 

No sentido da fundamentação, os principais autores utilizados na busca dos dados 

secundários foram Julião (2009 e 2010)), Mayer (2009), Onofre (2007), Martí (2007), Hora 

e Gomes (2007), Menotti (2013) e Foucault (2002). Conforme afirmam Barros; Lehfeld 

2007), 

A pesquisa bibliográfica é que se efetua tentando-se resolver um problema ou 
adquirir conhecimento a partir do emprego predominante de informações 
advindas de material gráfico, sonoro e informatizado. (BARROS; LEHFELD, 
2007, p. 85). 

  
Após o processo da investigação científica por intermédio da pesquisa bibliográfica, 

utilizou-se da abordagem qualitativa para tecerem discussões sobre a capacitação 

profissional e as dificuldades que os ex-presidiários têm para serem inseridos novamente 

na sociedade. De acordo com Fachin (2006), a pesquisa qualitativa procura descrever os 

fatos com uma realidade não quantificável.  

A abordagem qualitativa apresenta um caráter dinâmico ao levar em consideração a 

própria mudança cultural que a sociedade sofre diariamente. Nesse sentido, a abordagem 

sobre o problema apresentado para esta pesquisa pode ser analisada e vivenciada de uma 

forma diferente devido ao contexto histórico e social.  

 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através do levantamento bibliográfico realizado detectou-se que o assunto abordado 

é de extrema complexidade, tanto por parte dos governos, quanto da própria sociedade. 

Quanto ao governo, há mais investimentos em construção de prisões do que no processo 

de ressocialização. Essa atitude pode ser justificada uma vez que a própria sociedade não 

consegue ver presidiários ou ex-presidiários com bons olhos. Como forma de justificar os 

impostos arrecadados dos contribuintes, os governos preferem investir em prisões, 

demonstrando, assim, perante aos seus eleitores, que estão preocupados com a 

segurança.  

Por parte da sociedade, o problema é cultural. Mantém-se a atitude de que um ex-

presidiário, embora tenha pago a sua conta com a sociedade ao cumprir a sua pena, o 
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mesmo não está ressocializado, ou seja, não está à procura de mudar de atitude e sim irá 

voltar ao mundo do crime.  

Dessa maneira, observa-se que as duas maiores barreiras que a educação encontra 

para inserir um ex-presidiário na sociedade são o próprio governo, que disponibiliza verba 

quase nula para o tratamento e capacitação, e a sociedade, que é muito preconceituosa e 

não acredita que um ex-detento passa mudar seus erros passados e ter uma nova atitude 

frente às novas habilidades e competências desenvolvidas na prisão.    

Todos os autores consultados concordam que a única forma de reinserção do ex-

presidiário na sociedade e no mercado de trabalho é por intermédio da capacitação 

profissional, ou seja, ter acesso à educação. Conforme Carreira e Carneiro (2009), a 

educação é um direito de todos.  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o direito á educação em 

seu artigo 26 e estabelece que o objetivo dele é o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos. Entende-se que os 

direitos humanos são universais (para todos e todas), independentes (todos os 

direitos humanos estão relacionados entre si e nenhum tem mais importância que o 

outro), indivisíveis (não podem ser fracionados) e exigíveis frente ao Estado em 

termos jurídicos e políticos (CARREIRA e CARNEIRO, 2009, p. 10). 

  

Ainda os autores Hora e Gomes (2007) declaram que, para inserir um detento na 

sociedade, só será possível se traçar uma estratégia educacional. Para que todos os 

objetivos sejam alcançados, portanto, será necessário que se tenham bastantes atividades 

educacionais para que possa programar o currículo dos mesmos. 

Nesse sentido, não basta apenas ter investimento por parte do governo em 

programas de capacitação profissional junto à população carcerária, também faz-se 

necessária a conscientização por parte da sociedade e, principalmente, por parte dos 

empresários, da necessidade de dar oportunidade em forma de vagas para os ex-

presidiários.  

 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desta pesquisa pode-se concluir que a educação tem uma longa missão pela 

frente, tanto com a sociedade, quanto para o governo, para reinserir um educando à vida 
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normal, onde possa ter o direito de trabalhar e estudar como pessoa normal, sem nenhum 

tipo de preconceito ou descriminação. Fica evidenciado que o detento não tem o direito de 

se expressar e nem de dar opiniões tornando-se recluso da própria sociedade. 

Quanto à problemática apresentada e o objetivo geral da pesquisa sobre quais os 

principais desafios para a educação profissional e inserção de um ex-presidiário na 

sociedade, as pesquisadoras concluíram que os desafios acontecem tanto por parte dos 

governos quanto da própria sociedade. Em relação ao governo, as verbas atribuídas para 

este processo são basicamente nulas quando comparadas ao número de presidiários no 

país. Por outro lado, a sociedade que mantém uma atitude preconceituosa frente a um ex-

detento.  Essas conclusões confirmam a hipótese inicial das pesquisadoras.  

Não há o que se discutir quanto ao papel do governo no quesito educação ou 

capacitação profissional do ex-presidiário. Todos, independentemente de sua condição, 

têm direito à educação, processo este que deve ser ofertado gratuitamente pelo governo. 

Por outro lado, todos os autores pesquisados corroboram com a ideia de que somente a 

educação pode mudar uma pessoa. 

Além da necessidade de um maior investimento por parte do governo quanto à 

capacitação profissional dos detentos, faz-se necessário por parte do mesmo elaborar 

campanhas de conscientização, tanto para a sociedade quanto para os empresários, de 

forma a mudar a cultura estabelecida ao longo dos séculos de que um ex-presidiário não 

consegue se inserir novamente no mercado de trabalho.  

Por fim, sugere-se que em uma outra oportunidade realizar uma pesquisa sobre o 

tema e, com os mesmos objetivos, entrevistar ex-presidiários para analisar qual a visão dos 

mesmos sobre as dificuldades que encontram para entrar no mercado de trabalho e, para 

aqueles que passaram por um processo de capacitação profissional, se o processo os 

beneficiou na reintegração. 

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, sugere-se realizar uma pesquisa com 

empresários para analisar quais os motivos que os mesmos apontam por não dar 

oportunidades de trabalho a ex-presidiários.  

De posse deste resultado, espera-se que todos os atores envolvidos nesta pesquisa 

possam ter um olhar mais reflexivo sobre o tema proposto. O problema abordado não é 

somente de responsabilidade dos governos, mas sim de toda a sociedade, que precisa 

aprender a conviver e aceitar que qualquer pessoa pode cometer um erro, mas que também 
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pode pagar, sendo privado de sua liberdade e tem o direito de retornar e ser aceita como 

uma pessoa qualquer.  
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TELETRABALHO: UMA ANÁLISE SOB O ENFOQUE DA TEORIA DA AGÊNCIA 
 

TELEWORK: An analysis through the agency theory approach 
 

Ana Luiza Rotta Sanches 
Lechan Colares-Santos 

 
RESUMO 
O teletrabalho tem se demonstrado promissor no que tange à redução de custos dentro da organização e aos 
benefícios para o trabalhador. No entanto, os custos de agência têm sido ignorados pela literatura vigente. 
Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar os custos de agência associados ao teletrabalho. 
Para tanto, aplicou-se uma pesquisa de cunho qualitativo subsidiada por pesquisa exploratória e de campo 
(entrevista face a face). Como instrumento de coleta de dados utilizou-se roteiro de entrevistas. Já a análise 
de dados foi realizada sob o enfoque da teoria de agência, tendo como suporte a técnica de análise de 
conteúdo. Por meio da análise de depoimentos concedidos pelos entrevistados, categorizados em gerentes 
ou teletrabalhadores, constatou-se relevante heterogeneidade na dinâmica dos regimes desenvolvidos, bem 
como divergências relacionadas a rendimentos, experiências pessoais e relacionamentos em pauta. Este 
estudo desnudou condições-chave a serem encalçadas na modalidade de teletrabalho para conquistar a 
efetiva redução dos custos de agência. Ainda, dependendo de sua configuração dentro da organização, o 
referido regime revelou-se passível de agravar tais custos. Por fim, espera-se que os resultados desta 
pesquisa possam oferecer informações para que os gestores possam tomar decisões mais assertivas no 
processo de implementação e exercício do teletrabalho. 
 
Palavras-chave: teletrabalho. Teoria da agência. Custos de agência. Gestão do trabalho. 
 
 
ABSTRACT 
Teleworking has shown itself promising in reducing costs within the organization and benefiting its worker staff. 
However, agency costs have been ignored by current literature. Thus, the present study aimed to analyze the 
agency costs associated with teleworking. Thereunto, a qualitative research subsidized by exploratory and 
field research (face-to-face interviews) was applied. As an instrument of data collection, interviews script was 
used. The data analysis was performed through the agency theory approach, supported by the technique of 
content analysis. Through the analysis of statements given by the interviewees, categorized as managers or 
teleworkers, it was found relevant heterogeneity on the developed regime dynamics, as well as differences 
related to efficiency, personal experiences and stated relationships. This study unveiled key-conditions to be 
pursued in the teleworking modality in order to achieve an effective reduction of agency costs. Also, depending 
on its established configuration in the organization, the scheme revealed itself liable to aggravate such costs. 
Finally, it is expected that the results of this research may provide information so that managers can make 
more assertive decisions in the process of telecommuting’s implementation and validity. 
 
Keywords: telework; agency theory; agency costs; work management. 
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1) INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia da informação e comunicação (TIC), tem-se aumentado 

significativamente o número de trabalhadores que praticam suas tarefas em casa (SILVA, 

2013). Nos últimos anos, o número de trabalhadores que não se veem compelidos a se 

deslocar de suas residências para realizar as atividades laborais tem crescido 

substancialmente, seja trabalhando por conta própria, seja por ter essa modalidade de 

trabalho disponibilizada pela organização (ROCHA; AMADOR, 2018). 

Diversos são os benefícios do teletrabalho para o empregado, tais como: 

flexibilização da jornada de trabalho; economia de tempo com translado residência-

trabalho; autonomia para organização do modo de trabalho, flexibilização para adequação 

a lazer, descanso e outras demandas sociais (NOHARA et al., 2010; SILVA, 2013; ROCHA; 

AMADOR, 2018). Já para a organização os benefícios são: redução de custos com espaço 

físico, equipamentos e manutenção; aumento de produtividade; diminuição do absenteísmo 

e retenção de talentos (ROCHA; AMADOR, 2018). 

Embora o teletrabalho traga diversos benefícios à organização (ROCHA; AMADOR, 

2018), há a necessidade de se criar mecanismos que possibilitem à empresa atingir seus 

objetivos propostos, o que pode resultar em custos de agência. Nessa perspectiva, 

questiona-se: quais são os custos de agência associados ao teletrabalho? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar os custos de agência 

associados ao teletrabalho. Para atingir o objetivo macro deste estudo, pretende-se 

especificamente: revisar a literatura sobre teletrabalho; identificar os procedimentos 

adotados para execução do teletrabalho e os custos associados a eles; comparar e 

relacionar os custos e procedimentos identificados aos custos de agência. 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teletrabalho 

O teletrabalho, termo adaptado da palavra telecommuting originalmente cunhada em 

obra do norte-americano Jack Nilles (SAKUDA; VASCONCELOS, 2005), é uma modalidade 

de trabalho cuja definição ainda está em construção devido à sua constituição polissêmica, 

com diferentes aplicabilidades em diferentes contextos empresariais e culturais 

(RODRÍGUEZ; D’ERRICO, 2017). De modo geral, o teletrabalho possui três elementos-

chave: a desterritorialização do ambiente de trabalho vinculada ao empregador, a utilização 
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de tecnologias da informação e comunicação, e a mudança na organização e na realização 

do trabalho (BARROSO, 2010). A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade 

(SOBRATT) define o teletrabalho como todo e qualquer trabalho realizado a distância, ou 

seja, fora do local tradicional de trabalho, com a utilização da tecnologia da informação e 

da comunicação, ou mais especificamente, com computadores, telefonia fixa, celular e toda 

tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar e poder receber e transmitir 

informações, arquivos de texto, imagem ou som relacionados à atividade laboral.12  

 Observa-se que o teletrabalho traz um novo significado para a organização: como 

os indivíduos não necessariamente trabalham no recinto empresarial e não 

necessariamente operam em típicos horários comerciais, a organização ganha dimensões 

para além do espaço e tempo, ampliando suas fronteiras (BROCKLEHURST, 2001).  Em 

tempos cujos atributos principais para a sobrevivência e sucesso de uma empresa são a 

integração e a flexibilidade (MACHADO, 1994), o teletrabalho é uma alternativa inteligente 

para as organizações alinharem seus objetivos estratégicos com a qualidade de vida de 

seus empregados (SILVA, 2013). 

Dentre os benefícios conhecidos desta modalidade trabalhista, pode-se listar: 

aumento na produtividade dos funcionários, menores custos de infraestrutura na empresa, 

menor índice de absenteísmo, moral elevado do trabalhador devido ao voto de confiança 

de seu empregador, redução do nível de tensão e maior equilíbrio entre trabalho e vida 

pessoal do empregado, redução da desatenção durante o serviço, aumento da flexibilidade 

organizacional, redução nos custos de produção, aumento da confiança e da 

responsabilidade do empregado, diminuição ou eliminação do tempo e do gasto com 

viagens diárias, diminuição do risco de acidentes de trabalho, queda de rotatividade e 

demissões (JÚNIOR, 2000), melhor entendimento dos processos organizacionais, 

compartilhamento de conhecimentos e agilidade na execução das tarefas (DEWETT; 

JONES, 2001; TOMBARI; SPINKS, 1999). Também se constata a redução de níveis 

hierárquicos, a minimização de conflitos e a flexibilidade de horários (ZIMMER, 2006), bem 

como maior autonomia, motivação, independência e criatividade na execução do trabalho 

(MANSSOUR, 2001). A empresa que adota o teletrabalho pode, ainda, contratar pessoas 

                                                           
12 SOBRATT – http://www.sobratt.org.br/ 
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de outras regiões e aumentar a inclusão profissional de pessoas com dificuldade para 

locomoção (TROPE, 1999). 

Alguns contrapontos levantados referentes à utilização do teletrabalho são: 

dificuldade de supervisão e controle à distância, risco de quebra de sigilo, sentimento de 

isolamento social, falta de diferenciação entre o trabalho e o lazer, brigas familiares, 

dificuldade de manter a autodisciplina (NILLES, 1997), aumento de custos com 

equipamentos extras (HANASHIRO; DIAS, 2002), preconceito de amigos e familiares com 

essa forma doméstica de trabalhar (MANSSOUR, 2001), aumento da jornada de trabalho 

gerado pela dificuldade em decidir o momento de parar de trabalhar (ZIMMER, 2006), 

infidelidade profissional causada pelo distanciamento com a empresa, dependência de 

tecnologias, e perda de garantias quanto à saúde e segurança no trabalho (BARROS; 

SILVA, 2010; GASPAR, 2010; SILVA, 2012). 

Admite-se que, no teletrabalho, a orientação do serviço não se dá mais pelo mero 

controle de tempo de trabalho, mas sim pelo atingimento de objetivos e tarefas, por meio 

da autogestão com ênfase maior nos resultados do que na atividade em si (SÍSELES, 2013; 

SILVA, 2012). O perfil ideal do teletrabalhador varia conforme o tipo de trabalho e a 

profissão exercida (BOONEN, 2002), porém já se enumeram algumas características 

comuns mais favoráveis para a execução deste trabalho: O teletrabalhador 

preferencialmente não deve ser muito jovem, pois este geralmente necessita de maior 

contato social (BOONEN, 2002); também não devem ter hábitos compulsivos, tendo em 

vista que estes podem ser agravados (NILLES, 1997); deve ter nítida autodisciplina, gerindo 

suas atividades, prioridades e tempo (NILLES, 1997); deve ser um profissional confiável 

(JACKSON, 1999), independente, familiar com as políticas e procedimentos da 

organização, capaz de trabalhar por longos períodos sem recompensa imediata, 

persistente no contato com pessoas, e a sua participação nesta modalidade de trabalho 

deve ser voluntária, nunca imposta (JÚNIOR, 2000). 

O teletrabalho possui potencialidades contraditórias, e dependendo da sua aplicação 

e do próprio perfil do teletrabalhador, pode ser uma modalidade altamente vantajosa ou 

prejudicial para o empregado e para o empregador (SAKUDA; VASCONCELOS, 2005). 

Antes de implementá-lo, deve-se levar em consideração o momento de vida dos indivíduos 

escalados (SAKUDA; VASCONCELOS, 2005), além de haver a necessidade de uma 

discussão completa sobre esta modalidade de trabalho entre o empregado e o empregador, 



 
 

525 
 

definindo muito bem os seus acordos (JÚNIOR, 2000). Também vale ressaltar a importância 

da presença e da participação dos teletrabalhadores em todos os eventos da empresa, 

devendo esta última notificá-los destas reuniões com antecedência (JÚNIOR, 2000). 

2.2 Teoria da Agência 

Entre a década de 1960 e meados de 1970, economistas diversos perscrutavam o 

conceito de risco compartilhado entre indivíduos e grupos díspares (MALAMUC; RUI; 

WHINSTON, 2012). O risco compartilhado surge quando partes cooperadas assumem 

posturas divergentes perante o risco apresentado (CONTE, 2014). A partir deste estudo, os 

economistas norte-americanos Jensen e Meckling formalizaram a Teoria da Agência, teoria 

que se propõe à investigação da amplitude, das implicações e da resolução dos conflitos 

de agência, segundo os quais o agente, parte engajada pelo seu principal para representá-

lo desempenhando uma tarefa ou função em seu favor, tende a direcionar e conduzir seu 

trabalho de acordo com seus próprios objetivos, visões e interesses, o que naturalmente 

ocasiona desvios em sua atuação em relação àquela esperada pelo principal 

(EISENHARDT, 1989; JENSEN; MECKLING, 1976). 

Uma relação de agência é formada sempre que a figura do principal delega 

autoridade à figura do agente para que este execute um serviço em nome daquele, 

mediante posterior remuneração, e concedendo ao agente poder de decisão que mais tarde 

afetará o principal diretamente (JENSEN; MECKLING, 1976). Associando esta relação à 

metáfora de um contrato, a Teoria de Agência concentra-se em determinar a configuração 

mais eficiente possível para governar o relacionamento das partes envolvidas 

(EISENHARDT, 1989). Para isto, levam-se em consideração as características de cada 

parte, da organização e da sua disposição de informações, além de se ter em vista que, 

com todas as incertezas do ambiente e com os elevados custos de monitoramento, será 

impossível ao principal monitorar e controlar o agente completamente (BERGEN; DUTTA; 

WALKER, 1993). 

A Teoria de Agência traz em seu cerne o anseio de encontrar soluções para os 

conflitos de agência, pontuados na literatura como assimetria da informação, risco moral, 

seleção adversa e graus diferentes de aversão a riscos (EISENHARDT, 1989). A assimetria 

da informação corresponde ao desigual conhecimento dos fatos tanto por parte do agente 

quanto do principal, levando-os a operar em meio a informações incompletas ou ocultas 

(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; SANTOS et al., 2007). Isto pode ocorrer, ainda, 
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mediante a exclusividade com que o agente possui acesso a certas informações devido à 

sua proximidade com a operação (BORINI, MELO, 2011). O risco moral refere-se à 

possibilidade de o agente agir de maneira oportunista em suas ações ou omissões, agindo 

de maneira não ética, objetivando satisfazer seus próprios interesses e agindo em seu 

benefício sem pensar nas suas responsabilidades para com o principal (LAFONTAINE, 

1992; VANCE, 2010). Este risco se dá a partir da impossibilidade do principal de exercer 

controle sobre todas as ações do agente (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). A seleção 

adversa acontece quando o agente não possui a habilidade e a proficiência necessárias 

para representar, em seu ofício, o principal, que não possui os meios para verificar tal 

circunstância. Este fenômeno pode acontecer tanto no momento da contratação, quando o 

agente alegar possuir atributos que verdadeiramente não possui, como também durante o 

cumprimento de seu expediente (EISENHARDT, 1989). Os diferentes graus de aversão a 

riscos entre o principal e o agente tornam-se um problema à medida que cada parte prefira 

agir de maneira distinta frente ao risco, motivando automaticamente dissonâncias entre as 

partes. Geralmente, o agente se mostra mais avesso a situações que envolvem riscos, 

enquanto o principal costuma adotar uma postura mais neutra (EISENHARDT, 1989; 

VANCE, 2010). 

Considerando a problemática da assimetria da informação e da divergência de 

interesses e atitudes entre o principal e o agente, cenário no qual cada um visa maximizar 

o retorno de suas próprias atividades (JENSEN; MECKLING, 1976; BERTEN; DUTTA; 

WALKER, 1992), o conceito custos de agência surge com a pretensão de mensurar os 

custos que incorreriam do alinhamento da postura e dos interesses do principal e do agente, 

relação exemplificada na obra de Jensen e Meckling como a de acionista e gestor, ou 

mesmo a de acionista e credor (SAITO; SILVEIRA, 2008). Sustentou-se ser possível reduzir 

estas divergências entre as duas partes por meio da concessão de incentivos adequados 

ao agente, como garantias contratuais, e do uso de sistemas de informação que monitorem 

a sua atividade (JENSEN; MECKLING, 1976). Ainda, listou-se como uma forma de controlar 

o oportunismo da figura do agente o seu respectivo monitoramento por um conselho de 

administração (FAMA; JENSEN, 1983), e como uma forma de reduzir a assimetria da 

informação, o uso de ferramentas de Contabilidade (LOPES; MARTINS, 2007). A 

implantação de tecnologias colaborativas também é uma opção a ser considerada para 
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uma melhor disseminação de informações e conhecimento dentro da empresa (YANG, 

2004), gerando maior direcionamento, efetividade e aprendizado (RAFAELI; RAVID, 2003). 

 Os custos de agência correspondem à somatória do custo de elaboração dos 

contratos entre principal e agente, das despesas de monitoramento, dos dispêndios do 

agente para demonstrar a retidão de sua conduta e das perdas residuais, que retratam a 

redução do equivalente monetário do principal ocasionada pelas eventuais divergências 

entre as decisões do agente e as decisões que iriam maximizar a riqueza do principal 

(JENSEN; MECKLING, 1976). 

  A indefectível assimetria da informação, o conflito de interesses, a esquiva de 

responsabilidades e o auto favorecimento provindos da figura do agente dentro de uma 

relação de agência podem ser minimizados através do emprego de contratos orientados a 

resultados, e não comportamentos ou tarefas (MAHANEY; LEDERER, 2003). Isto implica 

na recompensação exclusiva do agente pelo alcance de objetivos e metas estabelecidos, 

e não pelo desempenho de tarefas programadas. O contrato voltado a resultados traz mais 

senso de reconhecimento e premiação ao agente, o que o leva a atuar de maneira mais 

alinhada aos desígnios do principal, tendo o projeto maior sucesso através da ótica 

gerencial (BALKIN et al., 2000; LEDERER; PRASAD, 2000; MAHANEY; LEDERER, 2003). 

Este tipo contratual também reduziria, teoricamente, a necessidade de monitoramento 

(MAHANEY; LEDERER, 2003), porém, quando atrelados, o quadro de efetividade 

conquistado é particularmente maior (TOSI et al., 1997). 

A Teoria de Agência restabelece na visão organizacional a importância da 

consideração dos componentes de incentivos e interesses individuais (PERROW, 1986), e 

tem se mostrado particularmente útil nas áreas de administração, economia, finanças, 

marketing, ciência política, comportamento organizacional e sociologia, fornecendo uma 

perspectiva única, realista e empiricamente testável acerca de problemas relacionados ao 

esforço cooperativo (EISENHARDT, 1989). 

3) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Consoante à classificação metodológica proposta por Silva e Menezes (2001), a 

presente pesquisa enquadra-se como aplicada, objetivando gerar conhecimentos 

específicos para aplicação prática; exploratória, buscando meios para se obter maior 

familiaridade com o problema; descritiva, levantando características do fenômeno e 

estabelecendo relações entre variáveis; e qualitativa, interpretando os fenômenos e 
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ressignificando os dados indutivamente. Os procedimentos técnicos adotados 

compreendem a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, e o estudo Multicasos, 

que objetiva levantar dados e aspectos da implantação do teletrabalho na prática e da 

relação estabelecida entre o teletrabalhador e seu superior. 

 O estudo Multicasos foi executado no interior paulista, contemplando profissionais - 

gerentes e funcionários, independentes entre si - que vivenciam na prática os 

desdobramentos da modalidade de teletrabalho dentro do ambiente organizacional. Para 

manter o sigilo dos participantes, concedeu-se aos mesmos as denominações Gerente 1, 

Gerente 2, Teletrabalhador 1 e Teletrabalhador 2. 

 Os instrumentos de pesquisa utilizados na presente pesquisa correspondem à 

entrevista semi-estruturada aplicada aos profissionais envolvidos e à observação direta dos 

fenômenos e dados apresentados. Para efetuar a análise dos dados coletados, a técnica 

de análise de conteúdo formulada por Bardin (1977) foi empregada, analisando-se o 

discurso dos entrevistados e suas particulares significações por meio de três etapas, 

ordenadas em (i) pré-análise, (ii) exploração do material e (iii) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para desenvolver este estudo, a dinâmica da relação Gerente x Teletrabalhador e 

os custos de agência envolvidos são explorados pela análise de conteúdo associada aos 

seguintes critérios: Existência de políticas e diretrizes formais para exercício do 

teletrabalho; alinhamento profissional dos teletrabalhadores na percepção gerencial; 

desdobramentos financeiros decorrentes da adoção do teletrabalho; clima organizacional; 

caracterização do controle e monitoramento sobre o teletrabalhador; rendimento do 

teletrabalhador; maiores desvantagens constatadas no regime de teletrabalho pela 

percepção de ambas as partes; e nível de satisfação e estresse experienciados pelo 

teletrabalhador. 

Considera-se, ainda, o porte das respectivas empresas envolvidas (seguindo 

classificação proposta pelo Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES)13 , tal como a 

presença e o fornecimento de tecnologia ao teletrabalhador. 

 

                                                           
13 BNDES - https://www.bndes.gov.br 
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Quadro 1: Caracterização das empresas 

Sujeitos Porte Empresarial 
Presença de Tecnologia  

da Informação 

Gerente 1 Média Empresa Sim – avançada. 

Gerente 2 Microempresa Não 

Teletrabalhador 1 Grande Empresa Sim – avançada. 

Teletrabalhador 2 Microempresa Sim – rudimentar. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 Observando as empresas nas quais os Gerentes 1 e 2 se inserem, apenas a primeira 

alega adotar política formal e diretrizes padrões a serem seguidas pelo teletrabalhador. A 

padronização por meio de regras que permitam o controle e previsão das tomadas de 

decisões e atitudes comportamentais é indicada para a realização do teletrabalho (BARCIA; 

STEIL, 1999). Nesse sentido, a implementação de políticas formais e diretrizes padrões 

têm como objetivo fazer com que o teletrabalhador paute seu comportamento pelas 

diretrizes organizacionais, a partir das quais poderá decidir de que maneira específica 

desenvolverá suas atividades (BARCIA; STEIL, 1999). 

 Investigado o nível de alinhamento profissional do teletrabalhador em relação àquele 

esperado pelo seu gerente, os Teletrabalhadores 1 e 2 asseguraram que seus gerentes 

permaneciam satisfeitos com seus trabalhos, o que era percebido, tacitamente, pela falta 

de correções (Teletrabalhadores 1 e 2) e por feedback completo periódico (Teletrabalhador 

1). 

O Teletrabalhador 2 ressaltou perceber seu trabalho como satisfatório não por meio 

de reconhecimento e elogios dos gerentes, mas sim pela falta de queixas exprimidas. Os 

Gerentes 1 e 2 revelaram manter-se despreocupados e satisfeitos com o desempenho dos 

teletrabalhadores sob sua supervisão, que trabalham por meio de objetivos e metas diárias, 

e não orientados a um banco de horas. A confiança mútua entre gerente e teletrabalhador 

é indispensável para o sucesso de um programa de teletrabalho (OLSON, 1988), além de 

determinar se uma empresa irá implementá-lo ou não, além de ajudar a pautar a escolha 

sobre qual funcionário seria convidado à função (HARRINGTON; RUPHEL, 1999; BAYLEY; 

KURLAND, 2002). O teletrabalhador deve assumir efetivamente responsabilidades e riscos 

(DAMBRIN, 2004). A configuração organizacional baseada no teletrabalho não 
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corresponde à estrutura mais apropriada para algumas culturas organizacionais e algumas 

funções (MORTON, 1991). 

 Focalizando no aspecto econômico atrelado ao uso do teletrabalho nas empresas, 

este estudo encontrou ramificações no que tange às respostas de seus entrevistados: O 

Gerente 1 mencionou ter gastos empresariais apenas com o fornecimento de computadores 

aos seus teletrabalhadores, além de ceder uma contribuição mensal simbólica para gastos 

com energia elétrica. 

Quanto ao software utilizado neste regime, o entrevistado afirmou não ter havido 

grandes gastos dispendidos para adquiri-lo, já que a referida empresa é do ramo de 

tecnologia, tendo desenvolvido por conta própria. Questionado sobre a rotatividade dos 

teletrabalhadores, o Gerente 1 declarou que seu índice tem sido equivalente em relação à 

rotatividade dos funcionários em regime padrão de trabalho. 

O Gerente 2 relatou não ter investido em tecnologia para o exercício dos 

teletrabalhadores de sua empresa, porém revelou já perceber a necessidade. Assim, os 

únicos gastos adicionais referentes aos teletrabalhadores da empresa correspondiam 

àqueles decorrentes de uma concessão financeira semanal para auxílio destinado a energia 

e combustível. Fora alegado, ainda, que a rotatividade dos teletrabalhadores sob sua 

supervisão era menor em relação aos trabalhadores do regime tradicional. 

O Teletrabalhador 1 confirmou a existência de um sistema eletrônico próprio em sua 

empresa para viabilização do teletrabalho, mas revelou não ter recebido equipamentos 

específicos para efetuar seu trabalho à distância. Desta forma, utilizava seu computador 

pessoal para o exercício do teletrabalho; do contrário teria de se dirigir à matriz para ter 

acesso a quaisquer instrumentos necessários. O Teletrabalhador 2 declarou ter havido o 

gasto total de R$ 8.000,00 em sua empresa para a viabilização de seu teletrabalho, que se 

amparava, entretanto, sobre um software gratuito disponível online. 

 Apesar dos prováveis gastos em tecnologia e monitoramento, cujos custos estão, de 

maneira geral, cada vez menores (FRITZ, 1995), a implementação de programas de 

teletrabalho resulta frequentemente na economia de custos operacionais aos 

empregadores por reduzir, por exemplo, a necessidade de espaço ocupacional na empresa, 

o custo do aluguel e dos impostos imobiliários, as despesas de manutenção da propriedade 

(MELLO, 2007), bem como a taxa de absenteísmo e rotatividade (GIBSON et al., 2002; 

POTTER, 2003; SOLOMON, 2000) e o recrutamento de novos funcionários; além de se 
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esperar uma melhor continuidade no trabalho exercido e ganhos em produtividade (MELLO, 

2007). Contudo, o gerente deve considerar previamente que pode haver uma redução em 

sua capacidade de controle e supervisão, uma inibição dos trabalhos em equipe e uma 

menor necessidade de tempo aos teletrabalhadores para a conclusão de seus afazeres 

(JOHNSON, 1997; WILKES et al., 1994). 

 Para os entrevistados, o clima organizacional relacionado ao teletrabalho, apesar de 

positivo e pouco conflitante, mostrou-se marcado pelo distanciamento físico e emocional 

entre as partes e entre os colegas de trabalho. Tal fator foi lamentado por ambos Gerentes 

e pelo Teletrabalhador 1. O isolamento social é tido como a desvantagem mais frequente e 

significativa experienciada pelos teletrabalhadores (KINSMAN, 1987; KUGELMASS, 1995; 

KORTE & WYNEE, 1996; WATSON FRITZ et al., 1998). Medidas preventivas, como a 

inserção do teletrabalhador em redes de discussão com outros teletrabalhadores, o uso de 

métodos definidos de supervisão com o gerente, o comparecimento do teletrabalhador à 

empresa com certa regularidade e a utilização de algum recurso que o mantenha atualizado 

sobre a organização são de grande importância (MONTREUIL; LIPPEL, 2002). 

 Em relação ao monitoramento e controle exercidos sobre os teletrabalhadores de 

cada empresa, apenas o Gerente 1 afirmou acompanhar por meio de tecnologia da 

informação as atividades dos funcionários. Questionado se esta tarefa era mais trabalhosa 

àquela presencial, o entrevistado o confirmou, alegando dispender-se mais tempo. O 

Gerente 2, sem softwares especializados, revelou não ter um monitoramento consistente 

de seus funcionários, dando-se por satisfeito com a entrega dos respectivos trabalhos 

acordados dentro do prazo. 

Os Teletrabalhadores 1 e 2 relataram quase não sentir o monitoramento realizado 

sobre eles. O Teletrabalhador 1 ressaltou que este deve ser percebido mais intensamente 

pelos teletrabalhadores atrasados em seus deveres, circunstância que gera cobranças. O 

Teletrabalhador 2 expôs que a resposta de trabalho é rápida neste regime de trabalho, fator 

que causaria raramente algum estresse entre as partes. Todavia, a ausência de feedback 

relacionado à performance e à qualidade do trabalho desempenhado pelo teletrabalhador 

pode aumentar o seu nível de estresse, bem como a falta de parâmetros definidos a se 

atingir e a sobrecarga de trabalho (MONTREUIL; LIPPEL, 2002). 

Idealmente, os supervisores devem atribuir responsabilidades e atividades 

mensuráveis aos teletrabalhadores, acompanhando-os constantemente e emitindo 
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feedbacks (MELLO, 2007). Contudo, muitos programas de teletrabalho falham devido à 

desconfiança e prévia percepção dos gerentes de que os funcionários precisariam ser 

diretamente supervisionados para se manterem ocupados. Isto muitas vezes leva o gerente 

a direcionar seu tempo checando o que os teletrabalhadores estão realmente fazendo ao 

invés de efetivamente conferir os trabalhos desempenhados (PISKURICH, 1998). 

 Avaliando seu próprio rendimento, os Teletrabalhadores 1 e 2 descreveram-se como 

produtivos, objetivos e estáveis no tempo, sendo que o primeiro não percebeu diferenças 

em relação ao seu rendimento no regime padrão de trabalho, ao passo que o segundo 

afirmou ser muito mais eficiente no teletrabalho, apossando-se inclusive de um volume 

maior de tarefas. 

Os Gerentes 1 e 2 relataram perceber rendimentos maiores em seus 

teletrabalhadores, variando apenas na intensidade desta percepção. É fato que a maioria 

dos teletrabalhadores experienciam maior produtividade (CRANDALL; GAO, 2005), 

podendo esta ser atribuída à maior satisfação ao exercer o teletrabalho e à ocorrência 

menos frequente de distrações e interrupções, cenário particularmente interessante 

mediante tarefas longas que exijam concentração (MELLO, 2007). Porém, a literatura 

aponta que esta maior produtividade pode ser decorrente de horas adicionais trabalhadas 

e maior intensidade no ritmo do trabalho (KURLAND; BAILEY, 1999; PISKURICH, 1998; 

STEWARD, 2000). 

 Como maiores desvantagens da adoção do teletrabalho, os Gerentes 1 e 2 

elencaram o distanciamento físico e interpessoal, o isolamento e a exclusão percebida dos 

teletrabalhadores. A dificuldade de monitoramento também fora mencionada. Os 

Teletrabalhadores 1 e 2 também apontaram como maior desvantagem a menor 

socialização física com os colegas de trabalho, porém salientaram-na como relativa, já que 

outros meios poderiam promovê-la, apenas levando mais tempo em alguns casos. Ambos 

reforçaram, ainda, que os benefícios envolvidos no modelo teletrabalhista compensavam 

integralmente esta privação. Também são conhecidas desvantagens ao teletrabalhador a 

possibilidade de atraso no trabalho decorrente da dependência de respostas de outros 

funcionários (MONTREUIL; LIPPEL, 2002), o temor de estagnação na carreira devido à 

“invisibilidade” adquirida (BARUCH, 2001; GIBSON et al., 2002), a fragmentação da 

coletividade (TASKIN; DEVOS, 2005), o uso de servidores que revelam-se inaptos ao pleno 

exercício do teletrabalho ou lentidão nos sistemas eletrônicos (HARPAZ, 2002; 
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MONTREUIL; LIPPEL, 2002), e doenças ocupacionais derivadas do uso excessivo de 

computador – incluindo má postura, movimentos repetitivos, posições extremas do pulso, 

trabalho excessivo contínuo – , que podem gerar problemas musculoesqueléticos (CAIL; 

FLORU, 1993). 

A ausência do teletrabalhador elicia a camuflagem de eventuais problemas de saúde 

(BUDWORTH, 1999), os quais tendem a ser ocultados por eles mesmos em vez de 

expressos aos seus superiores (MONTREUIL; LIPPEL, 2002). Além disso, após afastados 

por adoecimento, tendem a retomar seus trabalhos mais rapidamente, mesmo não estando 

totalmente recuperados (GEMIGNANI, 2000; PISKURICH, 1998; WILKES et al., 1994). 

 No que tange aos níveis de estresse e satisfação experienciados no exercício do 

teletrabalho, o Teletrabalhador 1 reportou ter menos estresse em comparação com o 

regime tradicional, mesmo trabalhando mais no primeiro. Afirmou, ainda, sentir-se 

imensamente mais satisfeito dentro deste, principalmente pelos ganhos em flexibilidade, 

praticidade e autonomia. O Teletrabalhador 2, no entanto, não constatou diferenças entre 

as modalidades dentro da variável estresse, além de não assumir preferências. 

A satisfação pessoal do teletrabalhador é correlata aos seus níveis de estresse: O 

equilíbrio profissional e familiar, a flexibilidade de horários, o sentimento de maior controle 

e menor pressão, a despreocupação em relação a transporte, trânsito e atrasos 

proporcionados pela adoção do teletrabalho pode reduzir os níveis de estresse 

(CRANDALL; GAO, 2005; MELLO, 2007;  KURLAND; BAILEY, 1999; PISKURICH, 1998). 

Alguns teletrabalhadores revelam ter sentido estresse temporário associado à perda 

de visibilidade no início da transição a esta modalidade (MONTREUIL; LIPPEL, 2002). 

Outros gatilhos que podem gerar estresse são a sensação de onipresença do trabalho a 

ser desempenhado dentro do ambiente familiar, a falta de assistência por longos períodos 

e a insuficiência de suporte técnico (MONTREUIL; LIPPEL, 2002; PISKURICH, 1998; 

HUWS; PODRO, 1995). Em contrapartida, estes últimos fatores podem levar o 

teletrabalhador a desenvolver sua habilidade pessoal de solucionar problemas de forma 

independente (MONTREUIL; LIPPEL, 2002). 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apreciando os resultados assinalados, deduz-se que os custos de agência 

certamente podem ser menores dentro do regime de teletrabalho em relação ao modelo 

tradicional, observando-se algumas condições.  
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 Para manter um teletrabalhador (agente) alinhado aos propósitos de seu gerente 

(principal), inicialmente faz-se necessária a elaboração de um contrato de trabalho de 

natureza específica, comprometendo-se ambas as partes. Este contrato deve conter 

políticas formais e diretrizes padrão para regularizar a conduta tanto do teletrabalhador, 

como a de seu gerente. Ao teletrabalhador caberá seguir medidas expressas que o 

manterão ordenado em seu ofício em relação aos anseios de seu gerente.   

 Ademais, recomenda-se estabelecer, no referido documento, que o trabalho seja 

orientado e recompensado mediante o alcance de resultados específicos a serem 

combinados. Ao gerente, será esperado comprometer-se a retribuir de forma justa os 

esforços desempenhados pelo teletrabalhador, cabendo estipular incentivos e prêmios nas 

condições contratuais. Os custos de agência diminuiriam por meio do norteamento 

empreendido sobre o teletrabalhador e da manutenção motivacional deste em relação ao 

desempenho da atuação esperada, alinhada aos objetivos de seu gerente.  

 Em vista a se manter este alinhamento, a utilização de softwares que viabilizam o 

monitoramento e o acompanhamento das atividades do teletrabalhador é indispensável ao 

corpo gerencial. Por meio do sistema admitido, o gerente deve permanecer atento a 

possíveis desvios do teletrabalhador e conceder feedbacks regularmente ao profissional. 

Esta prática reduziria custos de agência ocasionados pela conduta desarmônica do 

teletrabalhador, pelo tempo consumido atribuído à ratificação de seu trabalho perante o 

gerente, e pela assimetria da informação sob a qual costumava operar, reversível pela nova 

tecnologia apta a favorecer a disseminação e o compartilhamento de informações entre as 

partes.  

 Alternativamente, adotar o regime de teletrabalho na organização sem minuciar-se 

no tocante a estes detalhes poderá advir efeitos potencialmente contrários, dando vazão 

ao aumento dos custos de agência. Isto porque um teletrabalhador sem o devido 

monitoramento e reconhecimento tenderá a agir ostensivamente em benefício próprio, 

conforme prevê a Teoria da Agência. Isto seria facilitado tanto pelo distanciamento físico 

como pela provável sensação de maior liberdade experimentada pelo teletrabalhador em 

decorrência do controle gerencial debilitado, presente no cenário de baixo investimento em 

tecnologias para monitoramento. Ainda, a inexistência de um sistema eletrônico que 

promovesse ou estimulasse o diálogo e a troca de informações entre as partes poderia 

agravar o fenômeno da assimetria da informação, gerando maiores dissonâncias na 
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execução do trabalho e consequentemente maiores custos de agência.   

 Ressalta-se, ainda, a importância de fornecer e assegurar condições adequadas e 

saudáveis de trabalho à categoria teletrabalhadora. A tendência ao adoecimento físico ou 

psicológico pode ser maior dentro desta modalidade, dada a facilidade de suspensão 

ergonômica no ambiente do teletrabalhador - frequentemente não vista ou comunicada aos 

supervisores -, a maior propensão a extrapolações de horas trabalhadas, e o impacto da 

ruptura social experienciada pelo trabalhador, que podem incitar sentimentos de solidão, 

isolamento e exclusão. Tais cenários podem potencialmente evoluir para estados de 

estresse físico ou mental. Caberá ao gerente assegurar e monitorar a disposição física 

adequada dos instrumentos inseridos no espaço do teletrabalhador, bem como o equilíbrio 

de sua jornada e sua inserção social na organização; desta forma, prevenirá prejuízos 

decorrentes de licenças de saúde e contribuirá para o bem-estar dos teletrabalhadores.

  

 Finalmente, vale salientar que a disposição, a motivação e a confiança do gerente 

envolvido no processo de implementação de um programa de teletrabalho é imprescindível 

para ensejar o seu adequado desenvolvimento e sucesso; de outro modo, um investimento 

deveras promissor à empresa poderá revelar-se infrutífero no futuro.  

 Este estudo representou singelamente a relação Principal x Agente dentro  de 

regimes empresariais mistos que incorporam o teletrabalho na região do oeste paulista. 

Reuniram-se para análise quatro membros pertencentes a micro, média ou grande 

empresas locais. Estudos complementares podem investigar com maior amplitude e afinco 

a gestão do teletrabalho encontrada nas diversas configurações organizacionais existentes, 

relacionando posteriormente o grau de sucesso e alinhamento executivo destes programas 

com a infraestrutura empresarial, o uso de tecnologia da informação, o nível de 

monitoramento e comunicação, a qualidade do relacionamento empregado x empregador 

e os níveis de satisfação e saúde física e mental relatados pelas duas partes.  

 Desenvolvendo estas correlações, a literatura será enriquecida e poderá embasar 

com maior propriedade apontamentos direcionados ao domínio gerencial e proveito 

máximo desta modalidade de trabalho potencial e em contínua ascensão. 
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RESUMO 
O consumo tem gerado um passivo social e ambiental significativo. No caso do ambiental, mudanças 
comportamentais podem contribuir para minimização desse passivo, o que tem se notado pelo aumento do 
consumo de bens usados. Em outras palavras, mudanças na cultura das últimas gerações, que passaram a 
analisar de forma mais crítica o comportamento de consumo relacionado à sustentabilidade. Essa mudança 
fez o mercado se adaptar na especialização de artigos usados. Nesse sentido, torna-se importante analisar a 
cadeia reversa, mais especificamente o canal de reuso de móveis usados. Desta forma, questiona-se: como 
as empresas de móveis usados em uma cidade do interior de São Paulo conseguem suprir a demanda por 
móveis usados? Para esse estudo foram analisadas três empresas do universo de 13 lojas de móveis usados 
da cidade de Presidente Prudente/SP. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista face-a-face, com 
auxílio de gravador de áudio, observação in loco e registros em bloco de notas. Como técnica de análise dos 
dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam que as empresas têm tido 
dificuldade de repor seus estoques, principalmente devido a tecnologia de informação, observou-se que por 
meio de redes sociais, os consumidores têm encurtado o canal de distribuição, promovendo as trocas de 
móveis usados de forma direta. 
 
Palavras-chave: Brechós. Logística reversa. Sustentabilidade. 
 
 
ABSTRACT  
Consumption has generated significant social and environmental liabilities. In the case of the environmental, 
behavioral changes can contribute to the minimization of this liability, which has been noticed by the increase 
of the consumption of used goods. In other words, changes in the culture of the last generations, which began 
to analyze more critically the consumption behavior related to sustainability. This change has made the market 
adapt to the specialization of used articles. In this sense, it becomes important to analyze the reverse chain, 
more specifically the reuse channel of used furniture. In this way, it is questioned: how the used furniture 
companies in a city of the interior of São Paulo can supply the demand for used furniture? For this study, three 
companies from the universe of 13 used furniture stores in the city of Presidente Prudente/SP were analyzed. 
Data collection was performed through a face-to-face interview, with the aid of an audio recorder, on-site 
observation and records in a notepad. The technique of content analysis was used as data analysis technique. 
The results indicate that companies have had difficulty in replenishing their inventories, mainly due to 
information technology. It has been observed that through social networks, consumers have shortened the 
distribution channel, promoting the exchange of used furniture directly. 
 
Keywords: Flea markets. Reverse logistics. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato de consumir sempre esteve ligado a sobrevivência humana, uma vez que o 

indivíduo necessita de alimentos, proteção e moradia (ALVES; YAMIM; SALLES, 2014). 

Diante disso, o consumo tem aumentado de forma significativa. Com esse consumo 

exagerado, ocorreram impactos ambientais, sociais e econômicos, que afetará a sociedade 

por anos. Desta forma, o meio-ambiente se tornou tema de interesse por diversos 

estudiosos. Nos últimos anos, com a globalização, as mudanças culturais e a escassez dos 

recursos naturais, as empresas começaram a ver as consequências do consumismo e 

assim passaram a dar mais importância nos canais reversos, sejam de pós-venda ou pós-

consumo, uma vez que essa modificação passou a ser um diferencial competitivo 

(FERNANDES; COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). 

Com isso algumas indústrias modificaram suas políticas ambientais, além disto, os 

consumidores passaram a ser mais criteriosos no ato de compra, buscando além de 

qualidade, identificar a procedência dos produtos que adquirem (FERNANDES; COLARES-

SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). Um ponto que tem chamado atenção é a adoção de 

prática sustentáveis por meio da logística reversa (SILVA; SHIGA; COLARES-SANTOS, 

2015). 

A logística reversa tem sido um fator importante para a fidelização e conquista dos 

consumidores, devido ao fato de que a empresa que desenvolve planos de logística reversa 

consegue atender as necessidades dos consumidores e assim obter ganhos de imagem 

(COSTA; LUCIAN, 2008). A logística reversa envolve todas as atividades da logística em 

si, como a coleta, desmonte e processamento dos materiais e peças e/ou produtos, 

tornando possível que ocorra uma recuperação sustentável (DAHER; SILVA; FONSECA, 

2006).  

Outro resultado das mudanças dos últimos anos foi a consciência ambiental que deu 

início ao segmento de artigos usados, os brechós, sendo responsável por recolher grande 

parte dos artigos usados. Pode se dizer que à medida que o preconceito com esses tipos 

de artigos usados diminui, há um crescimento na procura por brechós (FERNANDES; 

COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). 

Os brechós são estabelecimentos comerciais conhecidos pelas transações de 

artigos que estiveram em posse de outros antes de serem encaminhados para o local, com 
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isso esses artigos possuem preços inferiores aos novos (ALVES; YAMIM; SALLES, 2014). 

Um dos motivos que levam os clientes a buscarem esse tipo de mercadoria é a 

impossibilidade financeira de adquirir novo (ALVES; YAMIM; SALLES, 2014). 

As organizações passaram a perceber que as ações socioambientais, podem ser 

transformadas em atividades que tenham retorno financeiro ou em oportunidade para novos 

mercados que privilegiam as questões socioambientais, com isso o tripé da 

sustentabilidade é representado por, o ambiental, o social e o econômico, na qual traz uma 

abordagem aos negócios com o conceito da sustentabilidade (FERNANDES; COLARES-

SANTOS; JARDIM-NETO, 2018).  

Na sustentabilidade é possível reconhecer os movimentos de anticonsumismo, no 

qual buscam alternativas como a diminuição do consumo, o compartilhamento, a 

reutilização e a reciclagem. Com isso os indivíduos se comprometem com a preservação 

do ambiente das gerações futuras (ALVES; YAMIM; SALLES, 2014). 

No intuito de investigar o canal reverso em que os móveis usados estão inseridos na 

cadeia logística, mais especificamente a logística reversa de reuso de moveis em uma 

cidade do interior do Estado de São Paulo, esse artigo buscou identificar as dificuldades 

encontradas pelas lojas de móveis usados em repor seu estoque para atender à crescente 

demanda por artigos usados.  

A existência de brechós de móveis usados contribui com a sustentabilidade, uma 

vez que gera benefícios econômicos por meio da logística reversa, contribui com aspectos 

sociais, gerando emprego e renda e o ambiental, devido à reutilização dos artigos usados. 

Os brechós de móveis usados atuam em um canal reverso, cujo suprimento se dá no ato 

de pós-consumo, o que dificulta um fluxo contínuo de mercadorias e padronização dos bens 

transacionado, desta forma e com a crise econômica no Brasil, o segmento de móveis 

usados teve significativo crescimento, o que pode ter ocasionado distorção entre a oferta e 

demanda por móveis usados. Assim, questiona-se: quais as dificuldades de suprimentos 

das lojas de móveis usados? Uma vez que essas se encontram em um canal reverso de 

pós-consumo. 

Como objetivos específicos têm-se: (1) identificar a buscar por móveis usados nas 

empresas, e, (2) identificar os fatores motivadores para a procura de móveis usados na 

visão do proprietário da loja de móveis usados. 
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Sendo assim, esse estudo investigou o canal reverso em que os brechós estão 

inseridos na cadeia logística, mais precisamente a logística reversa de reuso dos móveis 

usados em uma cidade do interior de São Paulo.  

2 LOGISTICA REVERSA  

A logística na administração representa um papel influente, pois é uma etapa 

indispensável em todas as organizações. Sendo responsável pelo avanço do produto desde 

o início de matéria prima até o seu uso final (SILVA, 2011). Desse modo para se ter um 

bem ou serviço, indiretamente existe a logística, pois ela se divide em vários níveis, desde 

abastecimento, interna, recebimento entre outras, sendo que todas têm a mesma 

importância na cadeia. 

Quando a logística é bem administrada passa a interpretar cada atividade como 

colaboradora para o processo de agregação de valor, desde modo quando o produto está 

com um baixo valor agregado, passar a se tornar questionável a sua existência na atividade, 

porém quando os consumidores estão dispostos á pagar, aumenta o custo (SILVA, 2011). 

Com isso, foi possível perceber que os consumidores muitas vezes além de qualidade, 

procuram por preços baixos, e, dessa forma, pode-se dizer que a logística reversa foi uma 

das maneiras de aumentar o ciclo de vida do bem e conseguir transformar em algo mais 

acessível para a população. 

A logística reversa foi iniciada nos anos 70 e 80, com o seu foco principal em bens 

para serem processados e assim terem seus materiais reciclados, a mesma é desenvolvida 

dentro da própria logística, sendo que analisa sempre o retorno no produto ao mercado 

(COSTA; LUCIAN, 2008).  

Com as mudanças comportamentais dos consumidores exigindo cada vez mais um 

nível de serviço elevado, e com diferencial para a atração de fidelidade estão adotando 

cada vez mais a logística reversa, já que muitos consumidores estão começando a ver o 

lado da reutilização (GARCIA, 2006).  

A logística reversa é responsável pelo retorno de produtos aos fabricantes, para o 

reaproveitamento dos componentes, ou a restauração dos produtos, ou para que pelo 

menos haja um descarta mento correto (SILVA, 2011). 

A necessidade da logística reversa tem se acentuado em todo o mundo em função 

da quantidade, e variedade de produtos, com ciclos de vida cada vez mais curtos, 

estocados em locais inadequados para a sua recepção (SILVA, 2011). 
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O fluxo dos produtos de seu ponto de consumo até o seu ponto de origem é um dos 

assuntos tratados pela logística reversa, uma vez que o item pode ser reaproveitado ou 

dado o descarte final (COSTA; LUCIAN, 2008).  

A logística reversa se deu por três fatores: o primeiro fator envolve a questão 

ambiental e a responsabilidade das empresas pelo destino final dos produtos após o uso 

pelos consumidores finais; o segundo fator é o aumento da conscientização ecológica da 

população, na qual os clientes passam a dar preferência às empresas que tenham uma 

estrutura para troca e devolução de produtos. O último fator é a redução dos custos já que 

as empresas que adotam logística reversa têm menos gastos e mais retornos (LACERDA, 

2002). 

Deve-se entender que a logística reversa investiga os fluxos em que existem valores 

a ser recuperado, assim o resultado irá virar um abastecimento na cadeia, tornando se 

então um importante empreendimento (SILVA, 2011). 

O processo de logística reversa é voltado para o retorno do produto para a empresa, 

já que ao descartar determinado objeto, o individuo sente a necessidade de repor o mesmo. 

No processo da logística reversa, os produtos passam por uma etapa de reciclagem e 

voltam novamente à cadeia até ser finalmente descartado, percorrendo o “ciclo de vida do 

produto”. Com isso as empresas de móveis usados tendem a buscar móveis descartados 

pelas pessoas, reforma-los e assim coloca-los de volta no mercado (LACERDA, 2002). 

 

3 BRECHOS DE MÓVEIS USADOS 

Os brechós não têm uma data exata de criação, mas provavelmente o seu 

surgimento ocorreu na Europa, em Londres mais precisamente nas feiras onde as pessoas 

se reuniam nas ruas para a venda ou troca de mercadorias (FREITAS, 2014). Esses 

estabelecimentos utilizam artigos usados para a revenda e em alguns casos vendiam novos 

(FERNANDES; COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). 

Os brechós se tornaram uma forma de consciência ambiental, já que o seu 

funcionamento surge por meio da logística reversa e da sustentabilidade (FERNANDES; 

COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). Desta forma, os brechós funcionam com a 

compra de itens, doações ou até mesmo troca de usados dos consumidores e são 

revendidos para outros consumidores por um preço mais acessível do que os de loja.  
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Muitas vezes, os artigos de segunda mão despertam nas pessoas a necessidade de 

reutilizarem seus artigos parados e/ou sem uso, transformando em dinheiro, ou até mesmo, 

fazendo caridade por meio de doações (FREITAS, 2014). 

Atualmente, os consumidores estão em busca de produtos com qualidade e produtos 

com referencias sustentáveis, muitos pensam até mesmo no próximo descarte dos itens, 

por isso a busca por produtos de brechós tem aumentado tanto (FERNANDES; COLARES-

SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). 

Com a modernidade e evolução da tecnologia, com a vinda da internet e os acessos 

nas redes sociais, o modo de vender seus itens mudou drasticamente, com isso muitas 

pessoas não vão até as lojas físicas e acabam por comprar na internet (FERNANDES; 

COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). Esse processo das pessoas comprarem itens 

usados pela internet resultou nos brechós online, nos quais as pessoas que estão com 

dificuldade financeira para conseguirem seus produtos novos e de loja, acabem por 

escolher comprar nas redes sociais. Nesse ambiente social é possível atrair a venda e troca 

de itens usados em diversos grupos, como de amigos, colegas de trabalho, familiares entre 

outros (ALVES; YAMIM; SALLE; 2014). 

Outro ponto a se destacar sobre as lojas de móveis usados é a variedade de preços, 

já que toda mercadoria que chega, faz com que seja aproveitada ou reformada para venda, 

assim cada peça tem o seu valor e uma grande variedade de itens, sendo que a 

possibilidade de se ter peças idêntica é quase nula, devida a variação (FERNANDES; 

COLARES-SANTOS; JARDIM-NETO, 2018).  

 

4 SUSTENTABILIDADE  

Com o aumento populacional cada vez mais existe a necessidade das indústrias 

procurarem outra forma de gestão e incentivo a buscar uma nova forma de produção, assim 

incentivando e produzindo sustentavelmente (KUZMA; DOLIVEIRA; SILVA, 2017). Com 

isso, o desenvolvimento sustentável emerge como paradigma alternativo para a 

continuidade da ação humana, e ao atendimento das necessidades das gerações futuras e 

atuais, por meio do crescimento econômico em harmonia com aspectos sociais e 

ambientais. 

 
Foi no relatório de Brundtland encerrado em 1987, onde a expressão 
desenvolvimento sustentável foi pioneira e até hoje vem sendo assim desenvolvida 
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e sem prejudicar as ações e nem as gerações futuras, sem comprometer as suas 
habilidades e que atenda as suas próprias (WEED, 1987, p. 43).  
 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a proteção ao meio ambiente como é 

descrito no seu artigo, 23, inciso VI, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas”. Dessa forma, as empresas devem proteger o meio ambiente e 

realizar atitudes para preserva-lo, com isso as lojas de móveis usados estão a seu modo 

contribuindo para o meio ambiente. 

A cultura atual vem passando por diversas mudanças, gerando novas economias e 

fazendo com que muitas empresas passem a se preocupar com o meio-ambiente, fazendo 

com que a sua marca se ligue as éticas sustentáveis (FERNANDES; COLARES-SANTOS; 

JARDIM-NETO, 2018).  

Muitos dos consumidores estão mais críticos no momento de fazerem uma compra, 

já que preocupados com o meio ambiente e com um comercio diversificado, tem diversas 

opções de escolhas e assim as empresas que ligam seus nomes a sustentabilidade passam 

a ter mais um diferencial e assim atraem os consumidores (FERNANDES; COLARES-

SANTOS; JARDIM-NETO, 2018). Entende-se que consumidores, empresas e governantes 

devem incentivar, privilegiar e implantar práticas socioambientais corretas, onde entra a 

logística reversa como uma ferramenta que pode ser utilizada para reduzir os impactos 

produzidos, e, assim, alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 
O presente estudo pode ser definido como pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório, e característica aplicada. A pesquisa utilizou como universo de pesquisa os 

brechós de móveis usados em uma cidade no interior do estado de São Paulo, Presidente 

Prudente, assim pretende-se entender como funciona esse mercado e quais são as 

dificuldades de suprimentos das lojas desse ramo, já que as mesmas se encontram em um 

canal reverso. 

Para entender a forma como os gestores de brechós empregam a aquisição de 

móveis usados, optou-se por uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa busca 

precisão e clareza nas informações, evitando quaisquer possíveis distorções de 
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interpretação, esse tipo de pesquisa é capaz de analisar dados que não podem ser 

classificados numericamente e identificar as características (GODOY, 1995). 

Como instrumento de coleta de dados adotou-se roteiro de entrevista 

semiestruturado, realizado por meio de entrevista face-a-face in loco, além de caderno de 

notas. Existem diversas formas de se fazer uma entrevista, já que a mesma é uma das 

principais formas de se coletar dados, costuma-se usar esse método quando é preciso de 

respostas que não podem ser fraseadas e que por meio de questionários não dariam o 

resultado desejado (ALVES, GEWANDSZAJDER, 1998, p.168). Em média, cada entrevista 

teve duração de 20 minutos, e foram registradas por meio de gravadores. Já as 

observações feitas no ambiente das lojas, além de falas não associadas ao instrumento de 

pesquisa, mas que de alguma forma poderiam auxiliar nas analises dos dados foram 

registradas em cadernos de notas. 

Além das entrevistas, dados oficiais sobre o número de lojas de móveis usados foram 

coletadas junto a prefeitura de Presidente Prudente/SP. Segundo dados coletados por meio 

da Prefeitura de Presidente Prudente/SP (2019), foi possível verificar que de 143 (cento e 

quarenta e três) lojas classificadas como artigos domésticos, móveis e similares, 21 (vinte 

e uma) eram lojas de móveis usados. Após visitas in loco, foi possível descobrir que 

somente, 3 (treze) lojas constituíam-se de fato em lojas de móveis usados. Todas as outras 

19 (dezenove) lojas ou mudaram de ramo ou fecharam, somente três ainda estão abertas, 

e dessas somente uma aceitou participar da pesquisa. 

Depois de buscar por outras lojas fora do cadastro da prefeitura, foi possível 

encontrar mais 2 (duas) lojas do ramo e assim foi possível conseguir mais duas entrevistas. 

Dessa forma, amostra do presente estudo se totalizou em 3 (três) lojas de móveis usados.  

Após a coleta dos dados, as entrevistas foram analisadas por meio da técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). As falas dos entrevistados foram 

categorizadas de acordo com a revisão de literatura que subsidiou a confecção do 

instrumento de coleta de dados. Os resultados das análises são demonstrados no próximo 

tópico. 

 

6 ANALISE DE RESULTADOS  
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Os gestores das lojas de móveis usados foram questionados principalmente sobre a 

dificuldade de aquisição de móveis usados para revenda, sobre a influência de fatores 

sazonais e se a tecnologia tem contribuído ou atrapalhado o desenvolvimento desse setor. 

Quadro 1: lojas e respectivos gestores 

LOJA DE MÓVEIS USADOS  

RESPONSAVEL 

A 1 

B 2 

C 3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Desse modo, a análise foi feita com base no quadro 1 para representar as lojas de 

móveis usados e seus respectivos responsáveis, de um modo que não houvesse exposição 

das lojas e dos seus gestores. 

Com relação a entrevista quando foram questionados sobre o tempo de existência a 

loja A tem trinta anos de existência, a loja B vinte e cinco anos e a loja C tem sete anos de 

mercado. Desse modo pode se notar que há uma diferença de tempo entre ambas e que 

cada uma entrou em um momento diferente no mercado, principalmente a loja C. 

Com relação ao motivou que os levou a entrar nesse ramo de negócios, as lojas A, 

B e C disseram que foi devido a existência de poucos negócios nesse ramo e o 

conhecimento sobre essa área. Sendo que a loja A surgiu devido a necessidade de um 

negocio do ramo na cidade e as lojas B e C devido ao conhecimento na área de móveis. 

Com relação à aquisição dos móveis usados a loja A respondeu que utiliza o auxilio 

da internet, do site e de divulgação, com isso tem bastantes pessoas que levam os itens ou 

ligam para ir até o local fazer as cotações e assim realizar a venda. A loja B respondeu que 

tem muita dificuldade de aquisição, principalmente por encontrar dificuldades associadas a 

qualidade dos móveis usados. Já o gestor da loja C, alega que há grande facilidade na 

aquisição, devido ao fato de realizar trocas e muitas vezes não avaliar com precisão os 

itens que são trazidos e o mesmo assumiu que em alguns casos os itens ficam parados por 

longos tempos. 

 A loja A com relação à dificuldade de encontrar móveis, relatou que os meses de 

janeiro e fevereiro são os mais fracos para repor seus estoques e durante os outros meses 

fica estável, relatou ainda que isso ocorre devido ao retorno de muitos estudantes para suas 
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casas. É pertinente relatar que Presidente Prudente/SP é considerada uma cidade 

universitária, tendo uma população flutuante. 

Já o gestor da loja B, apesar de não ter dificuldade de aquisição, aponta que é 

comum fazer busca em pontas de estoques (móveis novos) para que não haja falta no 

estoque da loja. Por fim, o gestor da loja C, alega que não períodos sazonais, considera 

que a aquisição de móveis usados é sempre estável, principalmente pelo fato de trabalhar 

com trocas. 

A busca por fornecedores de móveis usados para as lojas A e C são pelas redes 

sociais, internet, whatsapp e sites. Já o gestor da loja B utiliza apenas telefone e trabalham 

com a ponta de estoque (móveis novos). Ambos gestores, afirmam que a tecnologia tem 

tanto contribuído quanto atrapalhado. As redes sociais têm encurtado o canal, tornando 

menos importante a figura do varejista, as trocas ocorrem de forma direta sem a 

necessidade de intermediários. 

As lojas A e B não aceitam doações, os gestores consideram que seria antiético 

venderem algo doado, já o gestor da loja C trabalha com troca e doações, quando ocorrem 

às doações o mesmo afirma que leva para o Hospital do Câncer da cidade. 

 Pode se observar que as lojas A e C são mais voltadas ao ramo em geral dos móveis 

usados, ou seja, mexem mais com essas mercadorias e fazem o uso da tecnologia para 

assim aumentar a demanda de clientes, já a loja B utiliza como foco principal as pontas de 

estoque de outras lojas, para assim ter o estoque mais completo e ao mesmo tempo 

trabalha com móveis usados. 

 

7) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As lojas de móveis usados são podem ser classificadas como membros do canal 

reverso, mais especificamente canal de reuso. Esse tipo de canal contribui para redução 

da geração de resíduos e descarte inapropriado de materiais. Foi possível observar a 

dificuldade que alguns proprietários tiveram para responder as perguntas realizadas, desse 

modo podemos levantar como hipótese a falta de conhecimento de mercado e, sobretudo 

das técnicas administrativas desse ramo, já que todos não têm conhecimento 

técnico/formação, aplicando apenas os conhecimentos práticos e vividos da área. 
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Segundo relatos dos gestores, a internet e popularização de redes sociais estão 

gerando novos tipos de canais, alterando as formas de consumo. Foi possível perceber que 

cada vez mais as redes sociais influenciam no ao de compra, troca, venda e até mesmo 

doação (ALVES; YAMIM; SALLE; 2014). Dentro deste contexto, os gestores que apontam 

que a tecnologia da informação tem contribuído com a dificuldade de suprimentos dessas 

empresas, uma vez que as trocas ocorrem sem intermédio dos brechós de móveis usados. 

Outro fator que se apresenta como pertinente, é o perfil de cliente que movimenta 

esse mercado. Os gestores alegam que os estudantes universitários são os seus principais 

clientes. Isso ocorre pelo fato de Presidente Prudente/SP atrair diversos estudantes devido 

a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP), além da Faculdade de Tecnologia (FATEC) que ofertam vários cursos, atraindo 

uma quantidade significativa de estudantes. 

Para os próximos estudos recomenda-se pesquisas para aprofundar o conhecimento 

sobre o que levou a muitas dessas empresas fecharem ou mudarem de ramo e verificar o 

destino das peças que chegam ao final de sua vida útil e estimar a contribuição desse 

mercado para a diminuição dos impactos ambientais.  
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